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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan hutan yang dicanangkan 

pembangunannya sejak tahun 1984. Tujuan pembangunan HTI adalah (1) 

menunjang pertumbuhan industri perkayuan dengan penyediaan bahan baku yang 

diperlukan secara mantap dan berkesinambungan, (2) menunjang ekspor kayu 

olahan di samping memenuhi kebutuhan kayu di dalam negeri, (3) meningkatkan 

potensi kayu pada kawasan hutan produksi, terutama pada areal yang kurang atau 

tidak produktif, dan (4) memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha 

(Mangundikoro cit Achmad, 1999). 

Program pembangunan HTI merupakan salah satu cara untuk memperoleh 

pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan menuju 

pengelolaan lestari perlu tetap dipegang, agar sektor kehutanan bertahan atau 

bahkan mampu meningkat kontribusinya dalam pembangunan nasional (Setiawan, 

2001). 

Menurut Gulo, (2009) HTI pada saat ini menghadapi tantangan yang cukup 

berat berkaitan dengan adanya ketimpangan kebutuhan bahan baku industri dengan 

kemampuan produksi kayu secara lestari dan permintaan kayu oleh industri hasil 

hutan yang semakin meningkat. Permasalahan yang timbul adalah persediaan kayu 

HTI semakin lama semakin menurun sebagai akibat kurangnya pohon yang layak 

untuk ditebang, untuk itu keaadaan tersebut mendorong HTI untuk melakukan 

penanaman tanaman cepat tumbuh (fast growing) sebagai tanaman pokok industri 

kehutanan yaitu Eucalyptus sp. 

Keadaan tersebut diakibatkan HTI yang sangat rentan terhadap serangan 

hama dan penyakit, tanaman menjadi sakit karena adanya aktifitas yang terus 

menerus dari penyebab penyakit tersebut. Akibat aktivitas penyebab penyakit yang 

terus menerus tersebut, sebagian atau seluruh pohon cacat bahkan sampai 

menyebabkan kematian. Berbagai macam penyebab penyakit yang dapat menular 

yaitu bakteri, fungi dan virus, pada berbagai macam tumbuhan tingkat tinggi 

(Yunasfi, 2007). 

Tanaman yang sehat berasal dari bibit yang sehat. Untuk menghasilkan 

tanaman Eucalyptus yang sehat diperlukan bibit yang baik, media yang 
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mengandung sumber nutrisi yang cukup harus didukung oleh adanya peran agen 

antagonis dalam melindungi tanaman dari serangan penyakit. Pengendalian secara 

hayati diharapkan dapat memberikan efek positif serta mengurangi efek samping 

dari penggunaan pestisida dalam mengendalikan serangan organisme pengganggu 

tanaman. Terutama disebabkan kekhawatiran terhadap bahaya penggunaan bahan 

kimia sebagai pestisida (Nurhayati, 2011). 

Salah satu upaya pengendalian terhadap serangan penyakit yang saat ini 

mulai dikembangkan adalah memanfaatkan mikroorganisme yang bersifat 

antagonis terhadap pathogen penyebab penyakit dan menguntungkan bagi tanaman 

serta aman terhadap lingkungan (Simanjuntak, 2010). Cendawan endofit 

merupakan mikroorganisme yang berasosiasi dalam akar tanaman sehat yang 

bersifat menguntungkan. 

Habazar dan Yaherwandi (2006) dalam Mulyati (2009)  menyatakan bahwa 

ada beberapa cendawan patogen tular tanah yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman, yaitu : Fusarium sp., Phytium sp., Sclerotium rolfsii., 

Phytopthora sp. dan R. solani. Cendawan patogen tular tanah tersebut dapat 

dikendalikan dengan pemanfaatan agen hayati berupa cendawan antagonis seperti 

Trichoderma sp., Gliocladium sp. 

Marga Trichoderma pada umumnya dijumpai di dalam tanah, kayu lapuk, 

dan bahan tumbuh-tumbuhan. Trichoderma spp. sering dijumpai sebagai 

mikroflora tanah yang dominan pada berbagai macam habitat dalam kisaran luas. 

Trichoderma spp. diduga memiliki kemampuan metabolisme yang beragam dan 

berkompetisi secara aktif (Widyastuti, 2007). 

Trichoderma sebagai agen antagonis diketahui mempunyai kemampuan 

menghasilkan kitinase. Enzim kitinase yang dihasikan oleh Trichoderma sp. lebih 

efektif dibandingkan kitinase yang dihasilkan oleh organisme lain untuk 

menghambat berbagai fungi pathogen tanaman. Kitinase berperanan penting dalam 

pengendalian fungi pathogen tanaman secara mikoparasitisme (Umrah, 2009).  

Trichoderma sp. merupakan mikroorganisme fungsioanal yang dikenal luas 

sebagai pupuk biologis tanah disamping sebagai orgnisme pengurai dapat pula 

berfungsi sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman (Setyadi dkk., 

2017). Trichoderma sp. dapat menghambat pertumbuhan beberapa jamur penyebab 
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penyakit pada tanaman, antara lain Rigidiforus lignosus, Fusarium oxysporum, 

Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsi. Selain kemampuan sebagai pengendali 

hayati, Trichoderma harzianum memberikan pengaruh positif terhadap perakaran 

tanaman, pertumbuhan tanaman, dan hasil produksi tanaman. Sifat ini menandakan 

bahwa Trichoderma harzianum juga berperan sebagai plant growth enhancer 

(Mindawati dkk., 2015). 

Gliocladium sp. merupakan jamur tanah yang umum dan tersebar di 

berbagai jenis tanah, misalnya tanah hutan, dan pada beragam rizosfer tanaman. 

Pertumbuhan optimum jamur antagonis terjadi pada suhu 25-32° C. Jamur parasit 

nekrotof ini mampu tumbuh baik sebagai pesaing saprotof dari jamur lainnya. Pada 

pengendalian hayati, perkecambahan konidia atau klamidospora akan memudahkan 

agensia hayati seperti Gliocladium virens dapat menghambat penyebab penyakit 

seperti Rhizoctonia spp., Phytium spp., Sclerotiumrolsfii penyebab damping off dan 

penyebab penyakit akar, dan mampu menekan Sclerotium rolsfii sampai 85% 

secara invitro (Herlina, 2013). 

Pemberian Trichoderma spp. dan Gliocladium sp. diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman Eucalyptus pellita. Sehingga 

pembangunan hutan berkelanjutan dapat terwujud dengan baik. Oleh sebab itu 

peneliti telah melaksanakan penelitian dengan judul “Pertumbuhan  Tanaman 

Eucalyptus (Eucalyptus pellita) dengan Mengaplikasikan Cendawan Endofit 

Trichoderma sp. dan Gliocladium sp.”. 

 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui pengaruh pemberian cendawan endofit Trichoderma sp. 

dan Gliocladium sp.  terhadap pertumbuhan tanaman Eucaliptus pellita. 

2. Mengetahui gambaran intensitas serangan penyakit terhadap tanaman 

Eucalyptus pellita. 
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1.3. Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Memberikan pengetahuan tentang penggunaan agensi hayati Trichoderma 

sp. dan Gliocladium sp. terhadap pertumbuhan serta mengetahui gambaran 

intensitas serangan penyakit yang menyerang tanaman Eucalyptus pellita. 

 

1.4. Hipotesis 

Terdapat pengaruh aplikasi cendawan endofit Trichoderma sp. dan 

Gliocladium sp. terhadap pertumbuhan tanaman  Eucaliptus pellita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


