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Abstrak 

Serangan penyakit masih menjadi kendala utama pada budidaya cabai terutama pada saat 

pergantian musim, salah satunya yaitu antraknos, penyakit ini disebabkan oleh cendawan 

dari genus Colletotrichum sp, serangan antraknos dapat menimbulkan kerugian yang sangat 

besar bagi petani karena dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil produksi cabai. 

Hingga saat ini eksplorasi dan screening untuk menemukan mikroba antagonis dalam 

mengendalikan serangan antraknos masih dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui daya hambat 5 isolat Trichoderma sp yang diisolasi dari rhizosfer Pinus sp. 

Metode uji antagonis yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah  dual culture 

method antara Trichoderma sp dengan Colletotrichum sp. Rancangan penelitian 

menggunakan RAK (5 perlakuan dengan 5 ulangan). Pengamatan dilakukan dengan cara 

menghitung persentase penghambatan yang ditunjukkan oleh Trichoderma. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa kelima isolat Trichoderma asal Rizosfer Pinus mempunyai daya 

hambat dengan persentase 60-64%. Isolat 5 memilki daya hambat tertinggi sebesar 64% , 

mekanisme penghambatan yang terjadi diduga berupa kompetisi dan mikroparasit. 

Kata Kunci: Trichoderma, Pinus,  Colletotrichum, Uji antagonis 

  

Pendahuluan 

Serangan hama dan penyakit merupakan salah satu faktor pembatas dalam usaha 

peningkatan mutu dan produksi tanaman cabai, hal ini menjadi tantangan besar untuk 

ditemukan cara pemecahannya (Herlina, 2009; Soesanto et al, 2013). Kendala utama 

yang masih sering dihadapi oleh petani cabai hingga saat ini yaitu serangan penyakit, 

salah satunya serangan antraknos yang disebabkan oleh cendawan dari genus 

Colletotrichum sp. Intensitas serangan penyakit antraknos ini menjadi sangat tinggi 

pada pergantian musim, hal ini dikarenakan kelembapan dan suhu lingkungan pada 

waktu tersebut mendukung spora cendawan untuk berkembang. Cendawan 

Colletrichum menyerang bagian buah cabai sehingga nampak seperti gosong dengan 

lesi pada daging buah berwarna kecoklatan. Akibat dari serangan cendawan ini, petani 
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berpotensi mengalami kerugian besar hingga mengalami kegagalan panen. Krestini 

(2012)  

Dalam usaha pengendalian serangan  antraknos pada cabai, petani lebih 

mengutamakan penggunaan fungisida sintetik, karena cara ini dianggap lebih efektif, 

cepat dan efisien dibandingkan dengan cara lainnya. Padahal penggunaan fungisida 

sintetis yang dilakukan secara terus – menerus dan tidak tepat dapat berdampak buruk 

bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Asrul (2009) menyatakan bahwa penggunaan 

pestisida sintetik dapat membahayakan keselamatan lingkungan serta menganggu 

keseimbangan ekosistem, sehingga saat ini metode pengendalian diarahkan pada 

pengendalian secara hayati, dengan menggunakan musuh alami dari patogen tersebut. 

Salah satu agen biokontrol yang diketahui mampu mengendalikan penyakit pada 

tanaman adalah jamur dari genus Trichoderma (Asrul, 2009). Trichoderma sp adalah 

jamur saprofit yang distribusinya  sangat melimpah di tanah. Secara alami, Trichoderma 

merupakan parasit yang menjadi musuh alami pada banyak jenis jamur penyebab 

penyakit tanaman sehingga memiliki spektrum pengendalian yang luas. Menurut 

Berlian et al (2013) keuntungan penggunaan Trichoderma sp sebagai agensia hayati 

adalah pertumbuhannya yang cepat, mudah dikulturkan dalam biakan media atau 

kondisi alami. Beberapa jenis Trichoderrma juga mampu bertahan hidup dengan 

membentuk spora pada kondisi yang tidak menguntungkan, sehingga dengan hanya 

sekali aplikasi, Trichoderma akan tetap tinggal di tanah. Hal ini menjadi salah satu 

kelebihan penggunaan Trichoderma sebagai agensia hayati untuk mengendalikan 

pathogen tanaman yang bersifat tular tanah. 

Trichoderma sp dapat ditemukan dengan mudah pada tanah serta daerah rizosfer 

akar. Daerah rizosfer Pinus sp salah satunya merupakan ekosistem yang diduga 

menyimpan potensi akan isolat Trichoderma sp yang dapat digunakan sebagai agensia 

hayati pengendali penyakit antraknos yang menyerang tanaman cabai, hal ini 

dikarenakan pohon Pinus merupakan salah satu tanaman tahunan yang sangat jarang 

terpapar oleh bahan kimia sintetis, sehingga diharapkan daerah rizosfernya mengandung 

mikroba menguntungkan dengan populasi yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, 

pada penelitian ini dilakukan uji antagonis 5 isolat Trichoderma asal rhizosfer Pinus sp 

terhadap pertumbuhan cendawan Colletotrichum sp penyebab penyakit antraknos pada 

tanaman cabai secara in vitro. 
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Metode 

Penelitian dilaksanakan pada Bulan  Mei - Juli 2016 di Laboratorium 

Bakteriologi dan Mikologi Balai Penelitian Tanaman Sayuran,. Rancangan Penelitian 

menggunakan RAK, dengan 5 Perlakuan 5 ulangan, pengamatan persentase daya 

hambat dilakukan pada 1 hari, 3 hari, 5 hari dan 7 hari setelah inokulasi. 

Pengambilan  sampel tanah dilakukan dari Rizosfer  pohon Pinus sp yang hidup 

di sekitar Balai Penelitian Tanaman sayuran. Sampel tanah dikumpulkan dari daerah 

rizosfer pohon Pinus sp ( 5 pohon pinus, tiap pohon  pinus diambil 5 titik untuk 

sampling). Penanaman sampel dilakukan dengan menggunakan metode spread plate 

dengan pengenceran 10
-1

 hingga 10
-5

. Sampel tanah yang diperoleh dikeringanginkan 

selama 24 jam pada suhu ruang, kemudian sebanyak 10 gram sampel tanah ditimbang 

dan dimasukkan ke dalam 90 ml akuades steril, dishaker selama kurang lebih 1 jam. 

Untuk pengenceran 10
-1

 sebanyak 1 ml larutan diambil dan dimasukkan ke dalam 9 ml 

akuades steril dan divortex, selanjutnya dilakukan hal yang sama hingga pengenceran 

10
-5

. Media yang digunakan untuk menumbuhkan Trichoderma yaitu PDA.  

Sumber isolat Colletotrichum  merupakan koleksi dari laboratorium bakteri-

mikologi Balitsa, uji antagonis dilakukan dengan metode dual culture antara 

Trichoderma dan Colletrotichum. Sumber isolat Colletrotichum diambil dengan metode 

cork borer (diameter 2mm) dan diletakkan di tengah cawan petri berdiameter 9 cm, 

sedangkan  isolat Trichoderma  di tanam pada satu  titik dengan jarak 3 cm dari tengah 

cawan petri, selanjutnya diinkubasi selama 1 hari pada suhu ruang. Persentase  

penghambatan Trichoderma  terhadap Colletrotichum  dihitung setelah 1 hari, 3 hari, 5 

hari dan 7 hari setelah masa inokulasi dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

 

 

Keterangan :  

R1 = diameter pertumbuhan cendawan pathogen kearah tepi petri (kontrol) 

R2 = diameter pertumbuhan cendawan pathogen ke  arah isolat Trichoderma sp. 

 

 

 

 

         Persentase hambatan = (R1 – R2) x (R1) 
-1

x 100%  

 



Shinta Hartanto, Eti Heni K – Uji Antagonis 5 Isolat..... 

 
208 

Hasil dan Pembahasan 

Persentase hambatan 5 isolat Trichoderma sp terhadap pertumbuhan pathogen 

Colletotrichum sp 

Persentase hambatan pathogen dihitung untuk mengetahui pengaruh daya 

hambat cendawan antagonis Trichoderma terhadap pertumbuhan cendawan 

colletrichum penyebab penyakit antraknos pada cabai. Berdasarkan uji antagonis kelima 

isolat Trichoderma yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kelima isolat tersebut 

memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan cendawan colletotrichum, 

persentase penghambatan ditampilkan pada tabel 

Tabel 1. Daya Hambat Trichoderma sp terhadap Colletotricum sp pada 1 HSI (Hari Setelah 

Inkubasi) 

Daya hambat lima isolat Trichoderma pada 1 hari setelah inkubasi terhadap 

pertumbuhan cendawan Colletotricum memiliki persentase yang tinggi, dengan nilai 

persentase berkisar antara 60 hingga 64%. Persentase daya hambat tertinggi dimiliki 

oleh Trichoderma isolat 5 sebesar 64%. Hasil uji antagonis menunjukkan bahwa, ke 5 

isolat Trichoderma sp mampu menghambat pertumbuhan cendawan Colletotrichum 

secara in-vitro, kemampuan ke 5 isolat Trichoderma dalam menghambat pertumbuhan 

pathogen dikarenakan jamur antagonis ini dapat menghasilkan senyawa antifungi, 

sehingga cendawan Colletotrichum menjadi terhambat pertumbuhannya. Hal ini sesuai 

dengan yang dinyatakan oleh Otter et al. (2004) bahwa suatu cendawan antagonis dapat 

dikategorikan memiliki aktivitas penghambatan yang tinggi terhadap pertumbuhan 

pathogen bila persentase penghambatannya mencapai lebih dari 60%, namun bila 

persentase hambatan hanya mencapai 30%  maka cendawan antagonis tersebut dapat 

dikategorikan memiliki efek penghambatan minimal. Menurut Rahman et al (2013), 

isolat Trichoderma sp asal Bangladesh yang diuji secara dual culture melawan 

cendawan pathogen Colletotricum capsici menunjukkan persentase penghambatan yang 

tinggi sebesar 81,96%. 

Kode isolat Trichoderma Persentase daya hambat (%) 

Kontrol 0 

Trichoderma Isolat 1 62,3 

Trichoderma Isolat 2 60 

Trichoderma Isolat 3 60 

Trichoderma Isolat 4 62,3 

Trichoderma Isolat 5 64 
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Gambar 1. Grafik Persentase Hambatan  setelah 1 hsi, 3 hsi, 5 hsi dan 7 hsi 

Persentase hambatan Trichoderma sp terhadap pertumbuhan Colletotrichum 

menunjukkan kecenderungan meningkat dari hari ke hari. Pada hari ke 1 hsi, daya 

hambat ke 5 isolat Trichoderma mencapai 64%, namun pada hari ke 3 tidak terjadi 

peningkatan persentase hambatan (Gambar 1), hal ini dikarenakan hingga hari ke 3 

setelah inokulasi Trichoderma masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan barunya sehingga belum optimal dalam melakukan penghambatan. 

Pada hari ke 3 hsi, cendawan Colletotrichum mengalami peningkatan luas dan diameter 

koloni, sehingga menurunkan persentase penghambatan ke 5 isolat Trichoderma 

menjadi 60%.   

Persentase hambatan meningkat kembali pada hari ke 5 hsi yaitu sebesar 90- 

95%, dan pada hari ke 7hsi mencapai 95-98% ditandai dengan kecepatan pertumbuhan 

Trichoderma dalam memenuhi dan menggunakan nutrisi pada media, sedangkan 

pertumbuhan Colletotrichum terhenti dengan diameter koloni berkisar antara 5-7 mm. 

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Gusnawathy et al (2013), bahwa 

kemampuan kecepatan pertumbuhan yang tinggi merupakan salah satu faktor utama 

yang menentukan kemampuan suatu mikroorganisme antagonis dalam mengendalikan 

penyakit yang menyerang tanaman, sehingga dengan kemampuan tersebut 

mikroorganisme antagonis mampu berkompetisi dalam penguasaan ruang dan nutrisi.  
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Mekanisme Daya Hmabat Trichoderma sp terhadap Colletotrichum sp. 

Tabel 1, Gambar  Mekanisme  Penghambatan  Trichoderma sp terhadap Colletotrichum sp. 

Perlakuan 

(Isolat) 

Gambar 

Trichoderma+Antraknosa 

Mekanisme Antagonis Keterangan 

Isolat 1 

 

Kompetisi dan 

Mikoparasit 

Trichoderma sp tumbuh 

memenuhi Petri disk 9 

mm dan  diatas 

permukaan koloni 

pathogen. 

Isolat 2 

 

Kompetisi dan 

Mikroparasit  

Trichoderma sp tumbuh 

memenuhi Petri disk 9 

mm dan  diatas 

permukaan koloni 

pathogen. 

Isolat 3 

 

Kompetisi dan 

Mikoparasit 

Trichoderma sp tumbuh 

memenuhi Petri disk 9 

mm dan  diatas 

permukaan koloni 

pathogen. 

Isolat 4 

 

Kompetisi dan 

Mikoparasit 

Trichoderma sp tumbuh 

memenuhi Petri disk 9 

mm dan  diatas 

permukaan koloni 

pathogen. 

Isolat 5 

 

Kompetisi dan 

Mikoparasit 

Trichoderma sp tumbuh 

memenuhi Petri disk 9 

mm dan  diatas 

permukaan koloni 

pathogen. 

Dari gambar pada tabel 2 dapat dilihat bahwa, semua isolat Trichoderma sp 

yang diuji kemampuan daya hambatnya mampu menghambat pertumbuhan 

Colletotrichum karena memiliki kemampuan berupa kompetitor ruang dan nutrisi yang 

cepat dibanding dengan pathogen. Kemampuan ini ditandai dengan pertumbuhan 

Trichoderma yang sangat cepat dimulai dari 1 hari setelah inkubasi. Setelah 7 hsi, 
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Trichoderma sudah mampu memenuhi dan mengkolonisasi ruang tumbuh (Petri disk 

dengan diameter 9 cm), sehingga mekanisme antagonis selanjutnya yang terjadi adalah  

mikroparasitasi, ditandai dengan tumbuhnya koloni Trichoderma di atas permukaan 

koloni Colletotrichum. Menurut Gusnawathy et al (2013), pada media PDA tempat 

Trichoderma tumbuh, diduga terjadi pelilitan antara pertemuan hifa Trichoderma 

dengan hifa Colletotrichum, selanjutnya ketika Trichoderma tersebut mencapai 

pathogen, hifa Trichoderma akan membelit dan menghimpit hifa inang dengan 

membentuk sebuah struktur seperti kait yang digunakan untuk menyerap nutrisi dari 

inang. Menurut Cook dan Baker (1982)  mekanisme antagonis yang dimiliki oleh 

Trichoderma pada umumnya berupa mikroparasit dan kompetitor  yang sangat cepat. 

Pada awal pertumbuhannya, hifa Trichoderma sp akan tumbuh memanjang, selanjutnya 

melilit dan memenetrasi hifa cendawan pathogen, mengakibatkan hifa pathogen lisis 

dan akhirnya mati. 

Enzim kitinase yang dihasilkan oleh Trichoderma diduga berperan juga dalam 

menghambat dan membunuh pathogen, enzim ini mampu merusak dan melisiskan 

dinding sel penyusun hifa pathogen, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Alfizar et al 

(2013) bahwa Persentase daya hambat Trichoderma yang tinggi dipengaruhi juga oleh 

komponen penyusun dinding bagian luar Colletrotichum yang memiliki tekstur 

mikrofibril tersusun dari - 1,4 N asetilglukosamin, komponen ini merupakan bahan 

utama pada dinding sel cendawan yang menjadi target enzim kitinase Trichoderma.  

Menurut Berlian et al (2013), Trichoderma sp mampu melakukan penetrasi ke 

dalam dinding sel inang dengan cara mensekresi enzim-enzim pendegredasi dinding sel, 

yaitu: kitinase, glukanase dan protease. Setelah terjadi proses penetrasi, Trichoderma 

akan menggunakan isi hifa dari inang (cendawan pathogen) sebagai sumber nutrisi. 

selain itu, pada saat terjadi penetrasi ke dalam dinding sel inang. Selain itu Trichoderma 

diduga juga menghasilkan antibiotik yang bersifat volatil dan mudah berdifusi pada 

media sehingga dapat mematikan cendawan pathogen (Patil et al, 2012; Jane et al, 

2011). 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lima isolat 

Trichoderma sp yang diisolasi dari rizosfer tanaman pinus mampu menghambat 

pertumbuhan cendawan Colletotrichum sp penyebab penyakit antraknos pada tanaman 



Shinta Hartanto, Eti Heni K – Uji Antagonis 5 Isolat..... 

 
212 

cabai dengan persentase penghambatan yang dikategorikan tinggi dengan nilai 

penghambatan 60-64 % diukur pada 1 hari setelah inokulasi. Daya hambat tertinggi 

ditunjukan oleh isolat dengan kode 5 dengan persentase penghambatan sebesar 64%. 

Lima isolat Trichoderma asal rizosfer Pinus dapat menjadi kandidat yang berpotensi 

sebagai agen hayati pengendali penyakit antraknos pada cabai. 
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