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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kelapa  sawit  (Elaeis  guineensis  Jacq.)  merupakan  tanaman  komoditas 

perkebunan  yang  penting  di  Indonesia  sebagai  penghasil  minyak  nabati  

beserta beberapa produk turunan lainnya. Pengembangan perkebunan kelapa sawit 

di Riau sangat pesat, pada tahun 2011 luas perkebunan kelapa sawit adalah 1,91 

juta ha dengan jumlah produksi 6,2 juta ton dan meningkat pada tahun 2015 yaitu 

mencapai 2,39 juta ha dengan jumlah produksi minyak sebesar 7,6 juta ton (Dinas 

Perkebunan Provinsi Riau 2017).   

Pertumbuhan kelapa sawit sering terkendala akibat pengelolaannya belum 

optimal sehingga mempengaruhi  hasil  produksi  kelapa sawit. Salah satu kendala 

pada perkebunan kelapa sawit adalah penyakit busuk pangkal batang yang 

disebabkan oleh Ganoderma boninense (Rizky dan Atria, 2015). Menurut Data 

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian (2012) provinsi Riau 

teridentifikasi terserang penyakit BPB, Total luas lahan sawit yang terserang 

sekitar 2.428,33 ha dengan nilai kerugian Rp 3,6 miliar. Serangan Ganoderma 

boninense baru terjadi pada tanaman sawit usia 10-12 tahun dengan tingkat 

serangan sekitar 1-2 % dari total populasi, dan baru meningkat menjadi 25% pada 

saat tanaman berumur 25 tahun. Tetapi pada areal bekas tanaman kelapa sawit, 

serangan Ganoderma boninense sudah terdeteksi secara sporadic pada tanaman 

kelapa sawit yang berusia 1-2 tahun. Serangannya akan terus meningkat dan 

semakin merata hingga mencapai intensitas serangan 15% pada tahun ke 2-3, dan 

pada tahun ke-4 sudah mencapai 60%. ( Priyatno, 2011 ) 

Penyakit busuk pangkal batang merupakan penyakit yang merugikan 

meskipun berada dalam keadaan endemik. Ganoderma boninense. menginfeksi 

pada jaringan akar tanaman kemudian tumbuh dan berkembang di bawah 

permukaan tanah. Infeksi Ganoderma boninense  terjadi melalui luka dan lentisel, 

pada tanaman sering ditemukan bagian leher akar  pecah,  ini merupakan tempat 

yang baik bagi infeksi fungi. Patogen kemudian ke bagian yang lebih dalam dari 

akar. Serangan lebih tinggi akan ditemukan pada tanaman yang berumur 6 bulan. 

(Haryono dan Widyastuti, 2001).  
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Patogen sering terbentuk klamidospora yang berfungsi untuk bertahan 

pada kondisi yang ekstrim. Pada tanaman muda (Pembibitan), gejala penyakit di 

tandai dengan menguningnya salah satu sisi tanaman atau buriknya daun bagian 

bawah yang kemudian diikuti nekrosis yang meluas ke seluruh daun. Pelepah 

kelihatan lebih pendek apabila dibandingkan dengan yang normal. Apabila gejala 

sudah lanjut seluruh pelepah menjadi pucat, seluruh daun dan pelepah mongering, 

serta daun pupus tidak membuka, akhirnya tanaman menjadi mati. (PPKS, 2008) 

Penyakit Ganoderma boninense dipercaya hanya menyerang tanaman tua, 

namun demikian, saat ini telah dipahami bahwa patogen ini juga menyerang 

tanaman pada saat perkecambahan, pembibitan dan  tanaman  belum 

menghasilkan (< 1 tahun).( Rizky dan Atria, 2015).  

Usaha pengendalian terhadap gangguan patogen BPB tersebut belum 

menunjukkan  hasil yang optimal.  Hal ini terlihat masih tingginya intensitas 

serangan penyakit di  lahan perkebunan kelapa sawit. Penyakit BPB ini telah  

menyebabkan kematian tanaman sampai 80% dari seluruh populasi kelapa sawit, 

dan menyebabkan penurunan produk kelapa sawit per unit area (Susanto, 2002).  

Pengendalian Ganoderma boninnense. dapat dilakukan dengan cara 

pemanfaatan  mikroorganisme yang bersifat antagonis. Trichoderma viride  

adalah salah satu jenis jamur yang digunakan sebagai biokontrol penyakit 

tanaman (Rosa dan Herrera, 2009). Hal ini dikarenakan  Trichoderma viride 

menghasilkan tiga jenis kitinase, yaitu NAGse, kitobiosidae dan endokinase 

mempunyai sifat antagonistik terhadap beberapa patogen tanah dan benih 

tanaman. 

 Aplikasi Trichoderma viride pada medium gambut di pembibitan utuma 

kelapa sawit menunjukan bahwa Trichoderma viride mampu merombak bahan 

organik pada tanah gambut dan menyediakan unsur hara yang cukup bagi 

tanaman karena unsur hara telah dipergunakan oleh mikroorganisme tersebut 

untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat menekan perkembangan Ganoderma 

boninense di pembibitan utama kelapa sawit (Susanto,2002). 

Aplikasi Trichoderma viride pada pembibitan kelapa sawit harus 

dilakukan tepat aplikasi. Penggunaan Trichoderma viride dengan dosis yang tepat 

diharapkan dapat menekan perkembangan penyakit serta meningkatkan 
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pertumbuhan bibit kelapa sawit. Hasil penelitian Puspita dkk (2007) menunjukkan 

bahwa perlakuan Trichoderma sp pada dosis 25 gram di media gambut 

berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit dan dapat menurunkan 

intensitas penyakit pada bibit kelapa sawit dan berdasarkan hasil penelitian Syah 

(2010) bahwa aplikasi Trichoderma pseudokoningii mampu mengendalikan jamur 

Ganoderma bonionense pada dosis 50 gram starter Trichoderma 

pseudokoningii/kg tanah.  

Berdasarkan permasalahan di atas penulis telah melakukan penelitian 

dengan judul “Aplikasi Trichoderma viride Menekan Perkembangan 

Ganoderma boninense Di Main Nursery Tanaman Kelapa Sawit Pada Media 

Gambut”. 

1.2. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui kemampuan antagonisme jamur 

Trichoderma viride untuk menekan perkembangan Ganoderma boninense secara 

in vitro dan  pada tanaman kelapa sawit umur 7-9 bulan 

 

1.3. Manfaat 

Memberikan informasi tentang pemanfaatan  Trichoderma viride sebagai 

agen antagonis terhadap patogen Ganoderma boninense. 

 

1.4. Hipotesis  

Aplikasi Trichoderma viride dapat mengendalikan patogen penyebab 

busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma boninense di Main 

Nursery tanaman kelapa sawit umur 9 bulan pada media gambut. 

 


