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ABSTRAK 

SUHARMAN. Pertumbuhan Tanaman Lada (Piper  nigrum L.) Dengan 
Pemberian Berbagai Trichoderma harzianum   dan Jenis Pupuk Organik 
Cair. Dibimbing oleh Netty S.Said dan Abdul Haris. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Agrowisata Pesantren Darul 
Mukhlisin Padang Lampe Universitas Muslim Indonesia, Kabupaten 
Pangkep dan Kepulauan, Sulawesi Selatan yang berlangsung  selama 
Januari sampai Agustus  2018. Penelitian dilakukan bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh dosis Trichoderma sp terhadap pertumbuhan 
tanaman lada, menganalisis pengaruh jenis Pupuk Organik Cair (POC) 
terhadap pertumbuhan tanaman lada, menganalisis interaksi antara 
pemberian Trichoderma sp dan pemberian POC terhadap pertumbuhan 
tanaman lada. Penelitian ini disusun dengan menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok(RAK) yang terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah 
dosis  Trichoderma harziaum  yang terdiri : Trichoderma harzianum  yang 
terdiri : Kontrol (tanpa  Trichoderma harzianum), 50 g/tanaman, 75 
g/tanaman, 100 g/tanaman,  Faktor kedua adalah jenis pemberian Pupuk 
Organik  Cair terdiri dari tanpa POC, Lestari Green 10 ml/lt air, Digrow 10 
ml/lt air.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh terbaik pada 
penggunaan dosis Trichoderma harzianum 100 gram/tanaman terhadap 
panjang tunas, jumlah tunas dan jumlah daun tanaman lada. Penggunaan 
pupuk organik  cair 10,00 ml/lt air Lestari Green memberikan pengaruh 
terbaik terhadap panjang tunas, jumlah tunas, dan luas daun namun, 
terdapat interaksi yang tidak nyata antara faktor dosis Trichoderma 
harzianum dan jenis POC terhadap peubah pertumbuhan tanaman lada. 

Kata kunci : Tricoderma harzianum,  lada hitam, POC. 

 
 

 

iv 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

SUHARMAN. Pepper Plant Growth (Piper nigrum L.) With Various 

Trichoderma harzianum  and Liquid Organic Fertilizer. Supervised by 

Netty S. Said and Abdul Haris. 

      This research was carried out in Kebun Agrowisata Pesantren Darul 

Mukhlisin Padang Lampe Universitas Muslim Indonesia, Kabupaten 

Pangkep dan Kepulauan, South Sulawesi during January to August 2018. 

The research was conducted to analyze the effect of dosage Trichoderma 

harzianum toward (LOF) the growth of pepper plants, the effect of liquid 

organic fertilizer toward the growth of pepper plants, and analyzing the 

interaction between the administration of Trichoderma harzianum and the 

type of liquid oragnic fertilizer to the growth of pepper plants. This 

research was arranged using a randomized block design (RBD) consisting 

of two factors. The first factor is the dosage of : Trichoderma harzianum  , 

50 g / plant, 75 g / plant, 100 g / plant, the second factor is the type of 

liquid organic fertilizer  consisting of without LOF , Lestari Green 10.00 

ml/lt water, Digrow 10.00ml / water, control (without Trichoderma 

harzianum) liter 

         The results of this research showed the best effect using the dosage 

of Trichoderma harzianum 100 grams / plant to the length of the shoot, the 

number of shoots and the number of leaves of pepper plants. The use of 

LOF Lestari green 10.00 ml / of gives the best effect on shoot length, 

number of shoots, and leaf area, however, there is an unrealistic 

v 



interaction between the dosage factors of Trichoderma harzianum and the 

type of LOF on pepper growth variables. 

 

Keywords: Tricoderma herzianum, black pepper, Liquid organic fertilizer 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Lada  (Piper nigrum Linn) merupakan tanaman rempah-rempah 

yang memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dan 

memiliki banyak manfaat yaitu diantaranya  sebagai bahan ramuan obat 

herbal,  bahan baku dalam sektor industri  makanan, minuman ringan 

dan wangi-wangian. Lada digunakan dalam industri parfum, dan 

kosmetik serta flavor (Balai Penelitian Rempah dan Obat 1996.) 

Indonesia merupakan negara penghasil lada terbesar nomor dua dunia 

setelah Vietnam. Produksi lada di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 

92.946 ton dengan produktivitas 0,5 ton per hektar, sementara Vietnam 

menunjukkan produktivitasnya 3,2 ton per hektar.  

Budidaya lada di Indoensia dilakukan dalam skala kecil hingga 

besar. Beberapa sentra produksi lada di Indonesia  adalah Bangka 

Belitung, Lampung, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan 

(Badan Litbang Pertanian,  2013). Perkembangan lada di Sulawesi 

Selatan tergolong masih rendah yakni pada tahun 2015 produksi lada 

mencapai 4.732 ton dengan beberapa Kabupaten sebagai sentra 

produksi. Kabupaten  Pangkep dan Kepulauan yang tergolong salah satu 

daerah ekstensifikasi pengembangan lada yang ada di Sulawesi Selatan 

 



dengan kontribusi sekitar 1,9% dari total produksi  lada di Sulawesi 

Selatan. 

Secara keseluruhan bahwa Produktivitas lada Sulawesi Selatan juga 

masih rendah yaitu 0,7 ton per hektar (Direktorat Jendral Perkebunan, 

2016) 

Tabel 1.Produktivitas  lada dari tahun  2013 sampai dengan tahun 2015  di 
Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.  

Kabupaten Produktivitas(ton/ha) 

 
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Selayar  0,31 0,29 0,21 

Bulukumba 0,30 0,32 0,30 

Bantaeng 0,33 0,37 0,13 

Gowa 0,20 0,30 0,30 

Sinjai 0,14 0,15 0,38 

Maros 0,23 0,21 0,33 

Pangkep dan Kepulauan 0,24 0,16 0,15 

Bone 0,17 0,18 0,19 

Soppeng 0,38 0,31 0,31 

Wajo 0,48 0,36 0,37 

Sidrap 0,53 0,53 0,53 

Pinrang 0,14 0,12 0,13 

Enrekang 0,44 0,44 0,44 

Luwu 0,63 0,66 0,74 

Luwu Utara 0,86 0,86 0,89 

Luwu Timur 1,44 1,51 1,40 

Palopo 0,98 0,27 0,29 

Tanah Toraja 0,37 0,40 0,40 

Toraja Utara 0,07 0,08 0,30 

Sumber : Direktor Jendral Perkebunan dalam Statistik Perkebunan   
Indonesia Komuditas Lada (2013-2015). 

 
Tabel 2. Luas areal (Ha) lada di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2015 

Pulau/wilayah provinsi 2013 2014 2015 

Pulau Sumatra 120.452 120.905 121.848 

Pulau Jawa 5.507 5.538 5.623 

P. Nusa Tenggara dan Bali 512 514 515 



Pulau Kalimantan 18.003 18.187 18.231 

Pulau Sulawesi 27.393 27.417 27.498 

Sumber : Direktor Jendral Perkebunan dalam Statistik Perkebunan   
Indonesia Komuditas Lada (2013-2015). 

Kendala rendahnya produktivitas lada yang disebabkan oleh 

berbagai permasalahan diantaranya adalah kendala dalam perbanyakan 

tanaman dengan stek yaitu sulitnya mendapatkan bahan tanaman dalam 

jumlah yang banyak dan berkualitas. Menurut Badan Litbang Pertanian 

(2013), harga bibit lada yang mahal sehingga menjadi faktor sulitnya 

mendapatkan bahan tanaman yang banyak dan berkualitas, sehingga 

petani pada umunya menggunakan bibit lokal. Salah satu penyebab 

harga bibit lada mahal yakni ketersediaan bibit terbatas. Umumnya 

petani memilki luas kebun masih kecil sehingga petani tersebut tidak 

melakukan pemangkasan karena lebih mengutamakan untuk 

memproduksi buah dan umur bahan tanaman yang tidak sesuai.   

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya produksi lada adalah 

adanya  serangan infeksi beberapa patogen seperti Phytophthora sp. 

dan nematoda parasit yang dapat menimbulkan gejala penyakit pada 

tanaman lada. Serangan pathogen pada tanaman lada berupa busuk 

pangkal batang (BPB) yang disebabkan oleh Phytophthora capsici 

(Wahyu et al.,2010) menjadi kendala yang banyak mendapat perhatian. 

Tingkat serangan cendawan P.capsici pada tanaman lada sangat 

dipengaruhi oleh tingkat ketahanan tanaman dan virulensi cendawan 

tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pathogen Phytophthora 

capsici dapat mencapai 10-15% dari tanaman yang ada.  



Salah satu upaya dalam mengatasi penyakit BPB telah dilakukan 

perbaikan kultur teknis yaitu pemberian nutrisi untuk meningkatkan 

ketahanan tanaman(Manohara, et al., 2009) selain pengendalian secara 

kimia. Namun penggunnan pestisida kimia merupakan alternatif terakhir  

selain harganya mahal juga apabila digunakan secara berlebihan secara 

terus-menerus akan merusak sifat kimia dan biologi tanah sehingga 

tanah menjadi tidak subur (Triyono et al.,2013). Peningkatan produksi 

lada tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan 

bermutu, yaitu mengggunakan varietas Natar, perbaikan kultur teknis 

yakni pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit busuk pangkal 

batang (BPB), dan penggunaan agens hayati yakni Trichoderma atau  

cendawan  antagonis yang dapat melawan cendawan patogen tular 

tanah dalam tanah. Trichoderma harzianum merupakan salah satu 

alternatif pupuk hayati yang bersifat antagonis terhadap cendawan 

pathogen. Trichoderma harzianum mudah ditemukan pada ekosistem 

tanah dan akar tanaman, dan umumnya berkoloni dengan akar dari 

banyak spesies tanaman.(Anonim, 2011). Suprapto dan Alvi Yani(2008) 

menyatakan bahwa pemberian agens hayati Trichoderma harzianum 

pada bibit lada diberikan kisaran 50-100 gram yang dicampur dengan 

tanah top soil dan dicampur dengan pupuk organik atau pupuk kandang. 

Cendawan Trichoderma harzianum membantu tanaman induk 

menyerap unsur hara tertentu (Poulton et al., 2011), terutama fosfat 

(Harrison dan van Buurren 1995 ;Bryla dan Koide,1998). Fosfat adalah 



salah satu unsur hara makro yang diperoleh dengan bantuan cendawan 

Trichoderma dan ditransfer dengan bantuan ke tanaman (Rosewarne et 

al., 1999). Aplikasi Trichoderma harzianum ke tanah sebagai agen 

hayati, di rumah kaca  atau di bawah  kondisi lapangan, tidak hanya  

mengakibatkan keparahan penyakit berkurang tetapi juga meningkatkan  

pertumbuhan tanaman (Chang et al, 1986;. Inbar et al, 1994; Ousley et 

al., 1994; Harman dan Bjorkman, 1998). Selain cendawan Trichoderma 

harzianum yang digunakan sebagai agens hayati, Pupuk Organik Cair 

juga dapat digunakan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman lada.  

Pupuk Organik  Cair (POC)  adalah pupuk yang berasal dari sisa-

sisa tanaman, hewan atau manusia seperti pupuk kandang, pupuk hijau, 

dan kompos yang berbentuk cair maupun padat.  POC memiliki aneka 

ragam diantaranya Digrow dan Lestari Green. Kelebihan pupuk organik 

cair adalah unsur hara yang terdapat didalamnya lebih mudah diserap 

tanaman (Murbandono, 1990) dan beberapa POC mengandung zat 

pengatur tumbuh (ZPT)  Pemberian pupuk organik cair juga harus 

memperhatikan dosis yang diaplikasikan terhadap tanaman. Manfaat lain 

pupuk organik adalah dapat memperbaiki kesuburan kimia, fisik dan 

biologis tanah, selain sebagai sumber hara bagi tanaman. Pupuk organik 

dapat dibuat dari berbagai jenis bahan, antara lain sisa panen (jerami, 

brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, sabut kelapa),serbuk gergaji, , 

2005). 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran surat Al-Araaf ayat 58 Allah 



SWT berfirman sebagai berikut :  

 
 
Artinya: 
Dan tanah yang baik, tanaman-tanamanya tumbuh subur dengan seizin 
Allah dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh 
merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) 
bagi orang-orang yang bersyukur. 
 

Tanah yang subur yang dimaksud adalah kondisi atau keadaan dan 

kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan 

berbagai komponen yang terkandung di dalamnya yaitu komponen 

biologi, kimiawi dan fisika. Komponen biologi mencakup biota-biota tanah 

seperti mikro dan makro organisme, komponen kimiawi yaitu keadaan 

hara dan mineral tanah sedangkan komponen fisik mencakup tekstur dan 

struktur tanah yang dapat berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Dari  

uraian di atas pemberian pupuk organik cair diharapkan mampu 

mempercepat inisiasi dan meningkatkan jumlah akar pada tanaman lada 

fase pertumbuhan vegetatif sehingga akan semakin banyak akar yang 

dapat diinfeksi oleh Trichoderma harzianum.  

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana pengaruh Trichoderma harzianum yang baik terhadap 

pertumbuhan lada.? 

2. Apakah terdapat jenis pupuk organik cair yang tepat terhadap 

pertumbuhan lada.? 

3. Apaka terjadi pengaruh interaksi antara pemberian Trichoderma 



harzianum dan  jenis  pupuk organik cair pada tanaman lada.? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh aplikasi Trichoderma harzianum pada 

dosis terbaik terhadap pertumbuhan tanaman lada. 

2. Untuk menganalisis pengaruh jenis pupuk organik cair (POC) 

terhadap pertumbuhan tanaman lada. 

3. Untuk menganalisis pengaruh interaksi antara aplikasi Trichoderma 

Trichoderma harzianum dan jenis pupuk organik cair (POC) 

terhadap pertumbuhan tanaman lada  

D. Kegunaan Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik 

secara teori maupun praktis. 

1. Kegunaan secara teori dari penelitian ini yaitu untuk pengembangan 

ilmu Agroekoteknologi khsusnya konsentrasi Agronomi dalam 

pengembangan tanaman lada terhadap pemberian Trikoderma dan 

pupuk organik cair. 

2. Kegunaan secara praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat 

menjadi salah satu sumber acuan bagi para peneliti-peneliti 

selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi petani lada dalam 

meningkatkan produksi. 

                                           BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Lada 



       Tanaman lada (Piper nigrum L.) mempuyai dua macam sulur atau 

cabang, sehigga disebut tanaman dimorphic (Puseglove et al.,1981. 

Pertama, sulur panjat (orthtrop) yang pada buku ruasnya tumbuh akar 

adventif untuk merambatkan atau melekatkan tanaman  pada tiang 

panjatnya. Kedua, sulur buah (plagiotrop) yang berfungsi menghasilkan 

buah, dan tidak memiliki akar lekat pada ruasnya seperti sulur panjat. 

Oleh sebab itu, dalam membudidayakan tanaman ini petani menggunakan 

tiang panjat (tajar, penyanggah, sandaran, junjung) sebagai tempat 

melekatkan akar yang keluar pada setiap buku sulur panjat. (Usman dan 

Wahid, 1996). 

       Setiap usaha, tindakan atau perlakuan tanaman ke arah 

pembentukan cabang buah yang sebanyak mungkin menjadi sangat 

penting dalam budidaya tanaman lada, karena akan menentukan tinggi 

rendahnya hasil lada yang dapat dicapai. Pada stadium awal 

pertumbuhan biasanya tidak semua buku sulur panjat membentuk cabang 

buah (Usman et al.,1996). Pada budidaya lada yang intensif (Wahid, 

1983) pemangkasan tanaman ditunjukkan untuk merangsang dan 

membatasi pertumbuhan sulur panjat, menjaga keseimbangan  

pertumbuhan tajuk dan akar, memperoleh bentuk tajuk yang baik  yang 

baik dan mendorong pembentukan cabang buah, sehingga tingkat 

produktivitas tanaman yang optimal dapat dicapai. Ilyas (1969) 

mengungkapkan bahwa cabang buah bersifat positif phototrop. Artinya 

pada kondisi cukup cahaya (tajar dipangkas intensif) pembentukan dan 



petumbuhan cabang akan diransang, prodktivitas tanaman yang tinggi 

akan dicapai. Sebaliknya, pada kondisi ternaung, petumbuhan sulur lebih  

dominan, pertumbuhan cabang terhambat, produktivitas yang tinggi tidak 

dapat diharapkan.  

Tanaman lada dapat diperbanyak dengan biji atau stek 

batang/sulur. Namun, pada umumnya diperbanyak dengan stek 

batang/sulur karena relatif lebih mudah, murah/ekonomis dan dapat 

mempertahankan sifat-sifat keturunannya. Dalam usaha bioteknologi 

pengembangan tanaman, bibit merupakan salah satu faktor penentu bagi 

keberhasilan pertanian di lapangan. Bibit yang unggul dan berkualitas baik 

akan lebih menjamin keberhasilan usaha yang dilakukan. Akan tetapi 

harus didukung oleh penguasaan dan penerapan teknik budidaya yang 

tepat untuk mendapatkan hasil yang secara kuantitas dan kualitas dapat 

dipertanggungjawabkan (Lawani, 1995). Perkembangan vegetative (stek), 

bertujuan untuk mendapatkan bibit secara cepat tanpa ada perubahan 

sifat atau tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan tanaman 

induk. Macam stek yang bisa digunakan adalah stek batang, daun, akar, 

dan tunas. Stek batang ialah stek yang berasal dari batang tanaman. Bila 

batang terlalu pendek akan cepat kering, cadangan makanan kurang 

sehingga peluang hidup kecil. Jika batang terlalu panjang pertumbuhan 

tunas dan akar lambat dan boros. Stek batang yang baik mempunyai mata 

tunas minimal 3 buah (Heddy et al., 1994).  



Tanaman lada termasuk tanaman memanjat yang memiliki 2 jenis 

sulur yaitu sulur panjat dan sulur cabang buah. Apabila digunakan sebagai 

bibit, sulur panjat menghasilkan tanaman yang memiliki sifat memanjat, 

sedangkan sulur cabang buah akan menghasilkan tanaman yang tidak 

memanjat disebut lada perdu. Tanaman lada menghendaki kondisi tanah 

yang memiliki aerasi dan drainase yang baik serta kelembaban udara 

antara 60-80% (Siti Amanah, 2009). 

Tingkat ketersediaan bibit yang sehat dalam jumlah banyak 

merupakan kunci bagi keberhasilan produksi lada. Oleh karena itu perlu 

dilakukan upaya pembibitan yang menunjang pembentukan akar yang 

sehat. Caranya adalah dengan menyediaakan media tanam yang baik 

bagi akar dalam arti suatu media yang mampu menyediakan unsur hara 

dan mendukung perkembangan akar (struktur tanah porus). Hal ini karena 

(1) pupuk kandang dapat memberikan bahan organik, unsur hara, 

memperbaiki sifat fisik tanah dan mencegah kehilangan air dalam tanah 

(Nurdiansyah, 2007), (2) sekam berperan dalam perbaikan struktur tanah 

(sistem drainase lebih baik), mengikat air, tidak mudah lapuk, sumber K, 

dan tidak mudah memadat (Siti Amanah, 2009). 

B. Persyaratan Tumbuh Tanaman 

Tanaman lada yang ditanam pada daerah yang berbeda akan 

memberikan hasil yang berbeda pula. Tanaman lada yang ditanam di 

dataran rendah dan sedang merupakan daerah penanaman lada yang 

paling cocok (300 - 1100 Mdpl). Tanaman lada akan berbuah lebih lebat 



dan masak secara serempak (Sarpian, 2000). Menurut Dewi (2002) cit. 

Noveriza et al. (2005) ketinggian tempat yang sesuai untuk tanaman lada 

kurang dari 500 m dpl. Pada lokasi-lokasi yang lebih tinggi, 

pertumbuhannya kurang baik bahkan ada kemungkinan untuk tidak 

berbuah. 

Kisaran suhu terbaik untuk pertumbuhan tanaman lada antara 21-

270 C pada pagi hari, 26-320 C pada siang hari dan 24-300 C pada sore 

hari. Kelembaban udara yang dikehendaki tanaman lada berkisar 50-100 

%. Umumnya lada tumbuh baik pada tanah podsolik, andosol, latosol, dan 

granosol dengan tingkat kesuburan dan drainase baik (Rismunandar dan 

Riski, 2003). Curah hujan yang dikehendaki untuk pertumbuhan tanaman 

lada antara 2.000-3.000 mm/tahun dengan hari hujan rata-rata 177 hari. 

Selain itu tidak terdapat bulan-bulan kering dengan curah hujan kurang 

dari 60 mm/bulan. Tanaman lada tergolong adaptif terhadap naungan, 

namun untuk mendukung pertumbuhan dan produksinya memerlukan 

intensitas sinar matahari yang optimal (Dewi, 2002 cit. Noveriza et al., 

2005). Menurut Wahid (1984) cit. Manohara et al. (2005), tanaman lada 

hanya membutuhkan 50 – 75 % intensitas matahari. 

C. Trichoderma harzianum sebagai Agens Hayati   

Trichoderma harzianum. merupakan sejenis cendawan atau fungi 

yang termasuk kelas ascomycetes dan family Hypocreaceae.  

Trichoderma harzianum memiliki aktivitas antifungal. Di alam, Trichoderma 

banyak ditemukan di tanah hutan maupun tanah pertanian atau pada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Cendawan
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substrat berkayu Trichoderma harzianum. merupakan salah satu jamur 

yang dapat menjadi agen biokontrol karena bersifat antagonis bagi jamur 

lainnya, terutama yang bersifat patogen. Aktifitas antagonis yang 

dimaksud dapat meliputi persaingan, parasitisme, predasi, atau 

pembentukkan toksin seperti antibiotik. Untuk keperluan bioteknologi, 

agen biokontrol ini dapat diisolasi dan digunakan untuk menangani 

masalah kerusakan tanaman akibat patogen (Anonim, 2011). 

Aplikasi Trichoderma harzianum ke tanah sebagai agen hayati, di 

rumah kaca  atau di bawah  kondisi lapangan, tidak hanya  

mengakibatkan keparahan penyakit berkurang tetapi juga meningkatkan  

pertumbuhan tanaman (Chang et al, 1986;,Harman dan Bjorkman, 1998). 

Mekanisme pertahanan ini diamati, bersama dengan biokontrol patogen 

tanaman,  juga dijelaskan karakteristik pemacuan pertumbuhan tanaman 

yang diaplikasikan dengan Trichoderma (Kleifeld dan Chet,1992; Harman, 

2000). 

Koloni Trichoderma harzianum yang masih muda berwarna putih 

kemudian menjadi hijau muda atau hijau tua, tergantung dari spesies dan 

umur koloni. Hifa tumbuh menjalar dan berspektrum. Konidiofornya 

banyak dan bercabang tetapi tidak secara melingkar. Cabang konidiofor 

pendek dan letaknya berlawanan dengan segmen pucuknya membentuk 

kelompok konidia. Umumnya konidia hialin berwarna hijau berbentuk bulat 

atau lonjong dengan permukaan halus sampai kasar. Ukuran bervariasi 

2,5 – 6,0 x 1,8 – 4,0 µm. Konidiofor berkembang keluar sebagai 
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percabangan dan kemudian membentuk kelompok-kelompok konidia yang 

lepas membentuk hifa dengan cara berkecambah. Hifa dari Trichoderma 

harzianum dapat bersifat antagonis terhadap banyak cendawan karena 

mempunyai banyak cara untuk mematikan atau menghambat 

pertumbuhan cendawan lain. Ada tiga mekanisme antagonis cendawan 

Trichoderma harzianum terhadap patogen tular tanah, yaitu sebagai 

kompetitor baik ruang maupun nutrisi, antibiosis yaitu mengeluarkan 

ethanol yang berfungsi racun bagi patogen, dan sebagai mikroparasit 

(Sukamto dkk, 1994). 

Kemampuan dan mekanisme Trichoderma harzianum dalam 

menghambat pertumbuhan patogen secara rinci bervariasi pada setiap 

spesiesnya. Perbedaan kemampuan ini disebabkan oleh faktor ekologi 

yang membuat produksi bahan metabolit yang bervariasi pula. 

Trichoderma harzianum memproduksi metabolit yang bersifat volatil dan 

non volatil. Metabolit non volatil lebih efektif dibandingkan dengan yang 

volatil. Metabolit yang dihasilkan Trichoderma harzianum dapat berdifusi 

melalui membran dialisis yang kemudian dapat menghambat 

pertumbuhan beberapa patogen. Salah satu contoh metabolit tersebut 

adalah monooksigenase yang muncul saat adanya kontak antara jenis 

Trichoderma harziaum dan semakin optimal pada pH 4. Ketiadaan 

metabolit ini tidak akan mengubah morfologi dari Trichoderma harzianum 

namun hanya akan menurunkan kemampuan penghambatan patogen 

(Anonim, 2011).  
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Pada umumnya jenis agen hayati yang dikembangkan adalah 

mikroba alami, baik yang hidup saprofit di dalam tanah, air, maupun yang 

hidup didalam jaringan tanaman (endofit) yang bersifat menghambat 

pertumbuhan dan berkompetisi dalam ruang dan nutrisi dengan patogen 

sasaran atau bersifat menginduksi ketahanan tanaman (Supriadi, 2006). 

Trichoderma harzianum menghasilkan enzim–enzim pengurai yang dapat 

menguraikan bahan organik. Penguraian ini akan melepaskan hara yang 

terikat dalam senyawa komplek menjadi tersedia terutama unsur N, P,dan 

K. Tersedianya hara–hara tersebut menyebabkan pertumbuhan tanaman 

menjadi lebih baik (Lestari dan Indrayati 2000). Cendawan endofit 

menginfeksi tumbuhan sehat  pada jaringan tertentu dan mampu 

menghasilkan mikotoksin, enzim, serta antibiotika (Carrol, 1988 ; Clay, 

1988). 

Penelitian tentang mekanisme biokimia yang terkait dengan aplikasi 

ini telah difokuskan pada kemampuan cendawan Trichoderma harzianum 

untuk menghasilkan enzim yang melisiskan dinding sel cendawan dan 

antibiotik yang dapat mematikan cendawan patogen. Dari hasil penelitian 

kelompok mikrobiologi Universitas dari Nothigam menyatakan bahwa 

Trichoderma harzianum mampu menghasilkan senyawa peptida non-

ribosom yang disebut  peptaibol dan  trichotoxin. Jenis molekul peptida 

disintesis oleh gen sintesa peptidase (PES) (Chanicul dan Peberdy, 

2005).  



Trichoderma harzianum memiliki peranan penting di dalam jaringan 

tanaman inang yang memperlihatkan interaksi mutualistik, yaitu interaksi 

positif dengan tanaman inangnya dan interaksi negatif terhadap serangga 

hama dan patogen penyebab penyakit tanaman. Spesies Trichoderma 

yang sudah diketahui bersifat endofit diantaranya yaitu T. harzianum,T. 

hamatum, T. asperellum, T. ovalisporum, dan T. koningiopsis (Bailey et. 

al., 2008, 2009). Trichoderma harzianum disamping berfungsi sebagai 

agen hayati, juga dapat menjadi stimulator pertumbuhan tanaman, 

memperbaiki perakaran tanaman dan merangsang pembentukan akar 

lateral. Trichoderm harzianum dapat meningkatkan pertumbuhan akar, 

khususnya jumlah akar samping dan panjang akar primer (Suwahyono 

dan Wahyudi 2004), Trichoderma menyebabkan terbentuknya pucuk–

pucuk daun baru serta bertambahnya serabut akar. Trichoderma 

harzianum mengeluarkan zat aktif semacam hormon auksin. Fungsi dari 

hormon auksin ini adalah membantu dalam proses mempercepat 

pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun pertumbuhan batang, 

mempercepat perkecambahan, membantu dalam proses pembelahan sel 

dan mempercepat pemasakan buah. 

Aktivitas Trichoderma terhadap patogen yaitu parasitisme, 

persaingan, dan predasi. Predasi yaitu pembentuka  toksit seperti 

antibiosis yang dapat menghancurkan seluruh cendawan yaitu paraclsin, 

alamethicin, trichotisin. Trichoderma harzianum menghasilkan antibiosis 

dalam bentuk enzim 1,3 glukanase dan khitinase yang dapat 



menghancurkan glukan dan khitin yang merupakan komponen dinding hifa 

dari beberapa cendawan patogen tanaman (Darmono  1997). 

Penggunaan Trichoderma harzianum selain dapat meningkatkan hasil 

panen juga menyebabkan peningkatan kualitas buah dan kandungan 

vitamin C.  Ketika Trichoderma harzianum ditambahkan ke dalam tanah 

yang mengandung jamur patogen seperti Rhizoctonia solani, maka hifa 

jamur Trichoderma harzianum akan melilit dan tumbuh pada miselium 

inang sehingga jamur patogen terinvasi oleh collapse dan terdisintegrasi 

(Anonim, 2012). 

Formulasi padat T.harzianum dapat diaplikasikan secara langsung 

sebelum maupun setelah penanaman.  Aplikasi dilakukan dengan 

memasukkan sekitar 10 gram biakan pada lubang di sekitar perakaran 

tanaman atau dapat pula melarutkan biakan dalam air dan selanjutnya 

disemprotkan pada tanaman (Syahri, 2008).   

Cendawan ini akan mengadakan kolonisasi pada perakaran 

tanaman, sehingga memungkinkan tidak terjadinya infeksi oleh 

patogen.  Hal ini didukung oleh kemampuan cendawan T.harzianum 

dalam berkompetisi dengan cendawan lainnya.  Selain itu, dapat 

membantu mempercepat penyerapan unsur hara oleh tumbuhan.  Aplikasi 

produk biofungisida berbahan aktif cendawan dapat dilakukan melalui 

perlakuan benih (seed treatment) sehingga tanaman yang tumbuh akan 

tahan terhadap serangan penyakit. Biakan jamur Trichoderma harzianum 

dalam media aplikatif seperti dedak  dapat diberikan ke areal pertanaman 



dan berlaku sebagai bio-dekomposer, mendekomposisi limbah organik 

menjadi kompos bermutu. Serta dapat berlaku sebagai biofungisida, yang 

mana jamur ini  dapat menghambat pertumbuhan beberapa jamur 

penyebab penyakit pada tanaman antara lain: Rigidoporus lignosus, 

Fusarium oxysforum, Rizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, dll. 

Oleh sebab itu, mekanisme perlindungan tanaman oleh 

Trichoderma harzianum tidak hanya menginfeksi pathogen pengganggu, 

tetapi juga melibatkan produksi beberapa metabolit sekunder yang 

berfungsi meningkatkan pertumbuhan tanaman dan akar, dan memacu 

mekanisme pertahanan tanaman itu sendiri (Shoresh & Harman, 2008). 

Trichoderma sp.  mempunyai daya antagonis tinggi dan dapat 

mengeluarkan toksin, sehingga dapat menghambat bahkan mematikam 

cendawan lain.  Selain itu, Trichoderma harzianum menginduksi resistensi 

lokal dan sistematis untuk berbagai patogen tanaman (Hoitink et al., 

2006).  Penelitian terbaru dari Shoresh et al. (2010), menunjukkan bahwa 

cendawan tersebut memicu tanaman memproduksi berbagai senyawa, 

yang tidak saja mengatasi gangguan patogen, tetapi juga mengatasi 

berbagai stress lingkungan.   

D. Karakteristik Pupuk Organik Cair 

       Lingga dan Marsono (2007), menyatakan bahwa tanaman tidak cukup 

hanya mengandalkan unsur hara dari dalam tanah saja. Oleh karena itu, 

tanaman  perlu diberi unsur hara tambahan dari luar, yaitu berupa pupuk. 

Upaya peningkatan efisiensi penggunaan pupuk dapat ditempuh melalui 



prinsip tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu aplikasi, dan 

berimbang sesuai kebutuhan tanaman.  

       Unsur hara esensial adalah nutrisi yang berperan penting sebagai 

sumber unsur hara bagi tanaman. Ketersediaan masing-masing unsur 

tersebut di dalam tanah  berbeda antar tanaman. Tanaman sendiri 

mempunyai kebutuhan unsur hara dalam bentuk unsur makro dan unsur 

mikro, yang masing-masing kebutuhannya tidak sama. Tidak lengkapnya 

unsur hara makro dan mikro, dapat mengakibatkan hambatan bagi 

pertumbuhan dan produksi tanaman.  Ketidak lengkapan salah satu atau 

beberapa unsur makro dan mikro bagi tanaman dapat diperbaiki dengan 

pupuk tertentu. 

          Pemupukan  terhadap tanaman lada  dapat dilakukan dengan 

menggunakan pupuk padat dan pupuk cair. Untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik dalam 

meningkatkan produktifitas tanaman lada  tetapi dapat memberikan 

dampak positif terhadap lingkungan. Pupuk organik cair yang disemprotkan 

pada daun tanaman untuk meningkatkan hasil dan kualitas tanaman lada  

tanpa memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan dan kesehatan 

tanah. Pupuk organik cair lebih mudah terserap oleh tanaman karena 

unsur - unsur di dalamnya sudah terurai.  

          Menurut Rosmarkam dan Yuwono (2006), pemupukan melalui daun 

memberikan pengaruh yang lebih cepat terhadap tanaman  dibanding 

lewat akar. Kecepatan penyerapan hara juga dipengaruhi oleh status hara 



dalam tanah. Bila kadar hara dalam tanah rendah maka penyerapan unsur 

hara melalui daun relatif lebih cepat dan sebaliknya. Mengingat kandungan 

unsur hara makro dan mikro dari pupuk organik cair merupakan unsur-

unsur hara esensial yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, maka 

dipandang sangat penting untuk dilakukan penelitian untuk menguji dosis 

pupuk organik cair dengan berbagai tingkat perlakuan untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman lada. 

          Digrow adalah pupuk organik cair yang berkualitas tinggi  yang 

terbuat dari rumput laut Acadian Seaweed dari jenis Ascophylum nodosum 

(sejenis alga coklat) yang diambil dari lautan Atlantik Utara, diproses 

dengan nano teknologi (USA Formula Teknologi) yang mengandung unsur 

hara lengkap baik makro dan mikro, Asam amino, Amino, Zat perangsang 

tumbuh (Auksin, Sitokinin, dan Giberilin), Asam humik dan Asam alginat 

(Atmadja Suhendro, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Tabel 3. Komposisi Pupuk Organik Cair Digrow 

No. Uraian Jumlah Satuan 

1. pH 6,20  

2 C-Organik 9,37 % 

3. Nitrogen 5,24 % 

4. P2O5 3,36 % 

5. K2O 4,37 % 

6. Mg 0,24 % 

7. S 1,33 % 

8. Ca 0,01 % 

9. Cl 0,53 % 

10. Fe 340 ppm 

11. Mn 318 ppm 

12. Cu 279 ppm 

13. Zn 273 ppm 

14. B 182 ppm 

15. Mo 9,00 ppm 

16. Pb 2,00 ppm 

17. Cd 0,03 ppm 

18. Co 12,0 ppm 

19. As 0,20 ppm 

20. Hg Td  

21. La 0 ppm 

22. Ce 0 ppm 

23. 

Hormon :   

IAA 39,04 ppm 

Kinetin 40,07 ppm 

GA3 80,23 ppm 

24. 

Mikroba 

Pathogen : 
  

E. Coli -  



Salmonella -  

Asam Amino 0,336 % 

25. Asam Humik 0,16 % 

26. Asam Fulfik 0,11 % 

Sumber : Atmadja Suhendro, 2012                                                                      

Menurut Atmadja Suhendro, 2012 mengatakan bahwa POC Digrow 

sebagai pupuk pelengkap saja karena hara makro jumlahnya sangat kecil, 

sehingga masih membutuhkan pupuk dasar. Namun bisa berfungsi 

sebagai zat pengatur tumbuh dan bahan pembenah tanah. 

Adapun keunggulan pupuk organik cair Digrow adalah diproses 

melalui metode ekstrak dengan teknologi nano Formula dari USA, tidak 

berbau, alami, organik, tidak beracun, ramah lingkungan, kandungan 

nutrisi lengkap, dan seimbang, tidak mengandung mikroba sehingga pada 

pengaplikasiannya bisa dicampur dengan pestisida dan tidak memiliki 

kadaluarsa, mengandung zat perangsang tumbuh, dan berbentuk ion 

sehingga mudah dan cepat diserap oleh stomata daun. 

Penyemprotan Digrow Merah dilakukan setiap 2-3 minggu sekali 

dengan dosis 4-5 cc/liter air. Penyemprotan dengan merata pada daun, 

buah & batang. Lakukan penyemprotan dibawah jam 09.00 atau setelah 

jam 16.00. Bila ada serangan hama/penyakit, penyemprotan Digrow dapat 

dicampur dengan insektisida/fungisida.Kebutuhan Digrow Hijau untuk 

sekali penyemprotan per Ha ± 1.5-2 liter. Bila tanaman terlalu tinggi, tidak 

bisa disemprot ke daun, aplikasi Digrow dapat melalui penyiraman di 

tanah sekitar radius akar tanaman dengan konsentrasi 8-10cc/liter air, 

dosis pertanmaman 0.5-5 liter, interval aplikasi 3-4 minggu sekali. 



Penggunaan dosis pupuk Digrow 1,5 ml/Liter air memberikan 

pengaruh baik  pada pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakan 

seledri (Novi Lestari, 2016). 

 

 

 

 

Tabel 4. Kandungan Pupuk Organik  Cair Lestari Green  

Sifat Kimia Nilai Sifat Kimia Nilai 

N 5,25 % Cu 5,42 ppm 

P2O5 2,12% Mn 55,32 ppm 

K2O 7,94% Mo 9,79 ppm 

Carbon 

Organik 

5,17% Al 0,09 ppm 

SO4 3,67% B 12, 71 ppm 

Solid 

Content 

16,52 Co 0, 10 ppm 

Ca 2,25% Zn 75,17 ppm 

Mg 0,20% Fe 0,10 % 

Chlorida 1,68% Na 0, 27 % 

pH 6,57 C/N 0, 38 

Sumber : Laboratorium BPTP Sul-Sel 2014. 

Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk 

hidup, seperti pelapukan sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk 



organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Anonim, 2000).  

Adapun keunggulan dari pupuk Lestari Green adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengandung unsur hara lengkap dan seimbang  

2. Meningkatkan penyerapan unsur hara tanaman 

3. Memperkuat jaringan daun, batang, dan akar 

4. Menggalakkan pembungaan secara serentak dan menambah 

volume/ukuran buah 

5. Mengurangi gugur bunga 

6. Mempercepat masa panen tanaman semusim 

7. Memperpanjang usia produktif bagi tanaman yang panen berulang-

ulang. 

8. Meningkatkan kualitas dan produksi 10-20% 

9. Mengurangi penggunaan pupuk kimia 30-40% 

10. Tidak berbahaya dan ramah lingkungan 

E. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai 

dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka 

penelitian. Disamping itu untuk mengetaui persamaan dan perbedaan 

dari beberapa penelitian yang ada serta kajian yang dapat 

mengembangkan pola pikir peneliti. Adapun hasil penelitian terhdahulu 

adalah sebagai berikut : 



No Nama Peneliti, 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Penelitian Terdahulu 

1. Muhammad 

Taufik, Andi 

Khaeruni, 

Abdul Wahab, 

Amiruddin, 

2011 

Agens hayati 

(Trichodema sp ) 

dan Arachis pintoi 

memicu 

pertumbuhan 

tanaman lada 

(Piper nigrum) 

dan mengurangi 

kejadian penyakit 

kuning 

Menunjukkan bahwa Agens 

hayati (Trichodema sp ) dan 

PGPR serta Arachis pintoi 

meningkatkan tinggi dan 

jumlah daun tanaman lada 

lebih dari lima kali serta 

mempercepat munculnya sulur 

dibandingkan dengan control 

dan fungisida. Apllikasi 

Trichoderma sp yang 

dikombinasikan dengan 

Arachis pintoi menurunkan 

kejadian penyakit kuning 

hamper 30% 

2. Cipta Ginting, 

Joko Prasetyo, 

Aris 

Nurhidayat, Tri 

Maryono, 2017 

Efikasi isolat 

Trichoderma 

terpilih dengan 

bahan organik 

untuk 

mengendalikan 

penyakit busuk 

pangkal batang 

lada di lapangan. 

Menunjukkan bahwa 

kepadatan Trichoderma 

meningkat 1 dan 2 bulan 

setelah aplikasi T.harzeanum 

dan jerami. Kepadatan 

Trichoderma juga meningkat 1 

bulan setelah aplikasi 

T.harzeanum dan kulit kopi. 

Semua tanaman lada yang 

diberi T.harzeanum dan bahan 

organik bebas dari penyakit. 

Sementara itu, tanaman 

kontrol menunjukkan gejala 

penyakit BPBL sebanyak 10% 

meskipun analisa statistika 

menunjukkan bahwa kejadian 

penyakit tersebut tidak 

berbeda nyata antar-

perlakuan.  

 

3 Cipa Ginting 

dan Tri 

Maryono, 2011 

Efikasi 

Trichoderma 

harzianum 

dengan Berbagai 

Menunjukkan bahwa semua 

isolat Trichoderma spp 

menekan perkembangan 

koloni P.capsici in vitro dalam 



Bahan Organik 

Dalam 

Pengendalian 

Penyakit Busuk 

Pangkal Batang 

pada Lada. 

media PDA. Kandungan menir 

pada media pertumbuhan 

menigkatkan kepadatan 

propagul Trichoderma hidup. 

T. harzianum menurunkan 

keparahan penyakit pada 

batang. Pengaruh jenis bahan 

organik tidak tampak terhadap 

efikasi Trichoderma dalam 

penyakit BPBL pada peubah 

daun, batang maupun akar. 

4 Nirwana Tahir, 

2016 

Efektivitas 

Mikoriza 

Arbuskula 

(Glomus sp) dan 

Trichorma 

asperellum 

Terhadap Tingkat 

Ketersediaan Air 

dan Hara pada 

Tanaman Kedelai 

Menunjukkan penggunaan 

dosis Trichoderma 0.075 g 

perbenih dengan tingkat 

pemberian air 80-100% dapat 

memperbaiki pertumbuhan 

pada tanaman kedelai, dan 

memberikan respon pada 

kadar N dan K2O daun, tetapi 

pada dosis 0.05 per benih 

memberikan respon P2O5. 

Selain itu pada kombinasi 

dosis CMA 0.075 g per benih 

dan Trichoderma 0.025 per 

benih dapat memperbaiki 

pertumbuhan pada tanaman 

kedelai, dan memberikan 

respon pada kadar N, P2O5, 

K2O daun. 

 

 

Penelitian yang sedang dilakukan 

No Nama Peneliti, 

Tahun 

Judul Penelitian Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya 

1. SUHARMAN 

(2018) 

Pertumbuhan 

tanaman lada 

(Piper nigrum L) 

dengan 

berbagai 

pemberian 

Trichoderma 

harzianum dan 

Pada penelitian terdahulu yaitu 

menganalisis keragaman 

penggunaan Trichoderma 

harzianum terhadap penyakit 

lada sedangkan penelitian 

sekarang menganalisis 

pengaruh penggunaan  

Trichoderma dan pupuk 



jenis pupuk 

organik cair 

(POC) 

organik cair pertumbuhan 

tanaman lada. 

 
 
 

 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

A. Kerangka Teoritis 

Tanaman lada termasuk komuditi ekspor yang dapat 

memberikan kontribusi besar bagi Indonesia dan memiliki banyak 

manfaat.  Lada tumbuh di daerah dataran rendah dan sedang dengan 

ketinggian yang sesuai yaitu antara 300-1100 Mdpl. Syarat tumbuh 

yang sesuai dapat mengendaki tumbuhnya tanaman lada dan dapat 

berproduksi pula. Rendahnya produksi tanaman lada di sebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah rawannya terserang penyakit 

busuk pangkal batang(BPB) yang diakibatkan oleh pathogen penyakit 

jamur P.Capsici (Phitopthora palmivora pipers).  

Trichoderma sp merupakan jenis cendawan atau fungi kelas 

ascomycetes yang banyak ditemukan di tanah hutan maupun tanah 

pertanian . Trichoderma harzianum memiliki sifat yang antagonis, 

sebagai patogen tular tanah, bersifat biokontrol dan dapat menghindari 

serangan penyakit BPB pada tanaman lada. Jenis Trichoderma  yang 

biasa kita temuai adalah Trichoderma harzianum. Koloni Trichoderma 

harzianum memiliki dosis 50-100 gram/tanaman sehingga hifa tumbuh 

 



menjalar dan berseptum. Konidiofornya banyak dan bercabang tetapi 

tidak secara melingkar.  

Pupuk Organik Cair (POC) adalah jenis pupuk berbentuk cair tidak 

padat mudah sekali larut pada tanah dan membawa unsur-unsur penting 

untuk pertumbuhan tanaman. Digrow adalah POC yang berkualitas tinggi 

terbuat dari bahan-bahan alam yang diproses melalui teknologi yang 

modern yang memiliki ZPT seperti Auksin, Sitokinin dan Giberilin yang 

dapat membantu merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman lada 

terutama pada akar dan pucuk. Kandungan hara C-organik Digrow 

sekitar 9,37% dan kadar Nitrogen 5,24% sedangkan POC Lestari Green 

memiliki kandungan hara Nitrogen sekitar 5,25% dengan C-Organik 

5,17%. POC tersebut mampu meningkatkan inisiasi akar tanaman lada  

sehingga semakin banyak akar yang diinfeksi oleh Trichoderma dan 

dapat meningkatkan produksi tanaman lada dan meningkatkan 

produktivitas tanah.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produksi Lada Masih Rendah 

- Antagonis  

- ZPT 

- Asosiasi 

Mikrooragnisme 

 

Memperbaiki biologi tanah, kimia tanah, pertumbuhan 
tanaman 

Produktivitas Tanah Meningkat 

(Status hara meningkat) 

-(ZPT :Auksin,Sitokinin, 
Giberilin) 
-Pertumbuhan Daun, 
Batang dan Akar 

Permasalahan 

- Lada tanaman yang rakus hara 

- Rawan terkena serang penyakit (BPB) 

- Terbatasnya bibit  

 



 

 

 

Gambar 1.  Bagan Alur Konsep Penelitian 

 

B. Hipotesis Penelitian 

1. Adanya pengaruh dosis Trichoderma harzianum  terbaik terhadap 

pertumbuhan lada 

2. Adanya jenis pupuk organik cair yang lebih baik terhadap pertumbuhan 

lada 

3. Terjadinya interaksi antara dosis Trichoderma harzianum dan jenis pupuk 

organik cair terhadap pertumbuhan tanaman lada. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Memperbaiki  Pertumbuhan  Lada 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Agrowisata Pesantren Darul 

Mukhlisin Padang Lampe, Universitas Muslim Indonesia, Kabupaten 

Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan mulai  Januari sampai  Agustus   

2018. 

B. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman Lada 

umur 1,5 tahun, air, Trichoderma harzianum, Pupuk Organik Cair (POC) 

Green lestari, Digrow, lebel, tali rafiah,  fungisida. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pensil, kertas HVS, 

pulpen, alat ukur(penggaris/meteran), oven, timbangan eletrik, hand 

sprayer, thermometer, selang, ember, cangkul, gunting pangkas. 

C. Rancangan Penelitian   

Penelitian ini disusun berdasarkan Rancangan Acak Kelompok 

dalam pola faktorial dua faktor :  

Faktor pertama adalah dosis Trichoderma  (T) yang terdiri : tanpa 

 



inokulasi Trichoderma, (T0), Trichoderma  50 g/tanaman (T1), 

Trichoderma  75 g/tanaman (T2), Trichoderma  100 g/tanaman (T3),  

Faktor kedua adalah jenis pemberian Pupuk organik cair (P)  terdiri dari 

tanpa POC (P0)  , Lestari Green 10 ml/lt air (1%), Digrow 10 ml/lt air 

(1%). 

  

 

 

Kedua faktor di atas diperoleh 12 perlakuan sebagai berikut : 

Tabel 5. Kombinasi perlakuan antara Trichoderma dan POC 

 
Tanpa 

POC (P0) 

Lestari 

Green 

 (P1) 

Digrow 

(P2) 

Tanpa Trichoderma (T0) T0P0 T0P1 T0P2 

Trichoderma 50       (T1) T1P0 T1P1 T1P2 

Trichoderma 75       (T2) T2P0 T2P1 T2P2 

Trichoderma 100     (T3) T3P0 T3P1 T3P2 

 

Dari kombinasi  perlakuan masing-masing diulang tiga kali (tiga 

blok per tanaman lada), dan terdiri dari 5 tanaman lada (dalam tiap blok 

dipilih 60 tanaman yang digunakan sebagai unit pengamatan), sehingga 

tanaman yang digunakan seluruhnya sebanyak 180 tanaman. Untuk 

melihat pengaruh perlakuan dilakukan analisis sidik ragam dan untuk 

melihat pengaruh antar perlakuan dilakukan analisis BNJ α 0,05 atau 0,01. 

D. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap yakni : Analisis 

tanah,penentuan sampel, aplikasi perlakuan, pengamatan dan 



pengumpulan data. 

1. Analisis tanah sebelum dan sesudah perlakuan 

Pengambilan sampel tanah sebelum aplikasi perlakuan untuk 

analisis laboratorium. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan 

mengambil 20 cm dari beberapa titik kemudian homogenkan. Sampel 

tersebut kemudian dikeringanginkan, ditumbuk, dan diayak dengan 

ayakan ukuran 0,5 mm. Hasil analisis tanah ditampilkan pada lampiran 

parameter yang diamati. 

 

2. Penentuan tanaman sampel 

      Penentuan dan pelabelan tanaman sampel yang pertumbuhannya 

relatif sama  sebanyak  60 tanaman per blok/ulanganan (5 tanaman x 

12 kombinasi perlakuan ), Tanaman sampel dipangkas 3 buku bagian 

pucuknya untuk  menyeragamkan pertumbuhan sulur tanaman, 

setelah itu dilakukan pengamatan dengan cara  menentukan 4 sulur 

pada tanaman sampel yaitu sulur yang terdapat pada sebelah utara, 

selatan, barat dan timur . 

3. Aplikasi perlakuan Trichoderma harzianum dan POC  
a. Sebelum aplikasi perlakuan terlebih dahulu dilakukan pemberian 

pupuk dasar berupa kompos 5 kg/tanaman diberikan sekaligus 

pada awal percobaan dan NPK(16:16:16) 100 g/tanaman. 

b. Aplikasi Trichoderma sesuai dosis perlakuan yang diberikan 

dengan cara mecampur langsung dan diaduk rata dengan tanah 

yang dilakukan bersamaan dengan aplikasi pupuk dasar. 



c. Aplikasi POC dengan cara penyemprotan ke permukaan tanaman 

pada konsentrasi 1 % yang dilakukan dalam 15 hari setelah 

pemberian pupuk dasar dan diulang setiap 15 hari dengan 

konsentrasi dan volume yang sama.  

d. Pemeliharaan tanaman selama percobaan berlangsung berupa 

penyiraman dan pengingakatan sulur lada. 

e. Pengamatan dilakukan tiap 2 minggu sekali 

E. Peubah yang diamati: 

Untuk mengetahui pengaruh Trichoderma harzianum dan POC maka 

dilakukan beberapa  pengamatan sebagai berikut : 

a. Waktu Muncul Tunas (hari) 

Pengamatan waktu muncul tunas dilakukan setelah aplikasi perlakuan 

b. Panjang Tunas  (cm)  

Pengamatan pertambahan panjang tunas dilakukan dengan cara 

mengukur tunas yang tumbuh dari permukaan cabang yang dipilih  

sebagai sampel tanaman  sampai titik tumbuh tertinggi. Pengukuran 

panjang tunas  dilakukan tiap 2 minggu sekali sampai akhir penelitian. 

c. Jumlah Tunas  

Pertambahan jumlah tunas dihitung semua jumlah tunas yang 

tumbuh dari cabang sampel yang dipilih tiap 2 minggu sekali.  

d. Jumlah Daun pada Tunas (helai) 

Pengamatan pertambahan jumlah daun dilakukan 2 minggu sekali 

sampai akhir penelitian.  



e. Luas Daun  (cm2) 

Pengamatan luas daun dilakukan pada akhir penelitian dilakukan 

dengan cara menentukan faktor koreksi untuk menaksir luas daun 

: (a) Bentuk daun yang diamati digambar pada kertas folio yang 

sudah diketahui Luas (A) dan Beratnya (B), kemudian diguntig dan 

ditimbang (C). Panjang (p) dan lebar (l) maksimum dari tiap daun 

yang diamati  di ukur. (b) Nilai faktor koreksi (k) dihitung dengan 

rumus sebagai berikut       

     
 

 Dan (c) Luas daun taksiran : LD (cm2) adalah ( P x L x k ) 

 

 

f. Sifat Kimia Tanah  

Analisis sifat kimia tanah dilakukan sebelum dan setelah 

perlakuan. Sebelumnya dilakukan pengambilan  sampel tanah yang 

mewakili lahan percobaan. Pengambilan tanah tersebut dengan 

memperhatikan keseragaman areal yang akan diambil sampel 

tanahnya seperti topografi, tekstur, warna tanah dan lain-lain. 

Peralatan yang digunakan dalam mengambil sampel tanah tersebut 

harus bersih, bebas dari karat, peralatan tersebut tidak terkontaminasi 

oleh bahan-bahan yang dapat mempengaruhi hasil uji tanah.  

Sampel tanah sebelum dan sesudah perlakuan yang telah diambil 

kemudian dilakukan penanganan, penanganan sampel tanah harus 

dikeriing anginkan dalam waktu 12 jam untuk mencegah terjadinya 



mineralisasi bahan organik oleh mikroba. Setelah itu dianalisis di 

laboratorium tanah Fakultas Pertanian Unhas.  

 

 

 

 

 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Waktu Muncul Tunas  

         Berdasarkan hasil pengamatan waktu muncul tunas dan sidik 

ragamnya pada Tabel lampiran 1a dan 1b. Sidik ragamnya menunjukkan 

bahwa pemberian jenis POC terhadap pertumbuhan tanaman lada 

memberikan pengaruh nyata. Tidak terjadi interaksi antara pemberian 

dosis Trichoderma dan jenis POC dan berpengaruh tidak nyata pada 

faktor tunggal pemberian dosis Trichoderma harzianum.  

Tabel 6. Rata-rata waktu muncul tunas (hari) pada tanaman tanaman lada 
dengan pemberian berbagai dosis Trichoderma harzianum dan 
jenis POC pada 10 minggu setelah perlakuan. 

Dosis Trichoderma Jenis POC  Rata-rata NP BNJ 

(gram/tanaman) Tanpa 

POC (P0) 

Lestari 

Green (P1) 

Digrow 

(P2) 

  Tanpa Trichoderma (T0) 18.86 18.27 17.33 18.15 
 Trichoderma 50       (T1) 18.27 17.39 15.99 17.22 
 Trichoderma 75       (T2) 17.44 15.73 17.44 16.87 
 Trichoderma 100     (T3) 18.31 17.16 14.85 16.81 
 



Rata-rata 18.22b 17.16ab 16.40a  1.47 

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf (a,b) yang berbeda 

berarti berbeda nyata pada taraf ɑ = 0,05 

 

         Hasil uji BNJnya taraf 0,05 pada Tabel 5 menunjukkan bahwa jenis 

POC digrow (P2) memberikan pengaruh tercepat terhadap waktu muncul 

tunas yaitu 16.40 hari dan berbeda nyata dengan tanpa pemberian POC 

dan tidak berbeda nyata dengan pemberian jenis POC lestari green (P1) 

yaitu rata-rata 17.16 hari.   

      Perlakuan Trichoderma harzianum 100 gram/tanaman (T3) 

memperlihatkan pengaruh tercepat munculnya tunas yaitu rata-rata  16.81 

hari sedangkan waktu muncul tunas yang paling lambat dari perlakuan 

dosis Trichoderma harzianum yaitu tanpa perlakuan Trichoderma yaitu 

18.15 hari. 

           Adapun hubungan dosis pemberian Trichoderma harzianum 

dengan waktu muncul tunas tanaman lada dapat dilihat dengan grafik 

linnear dengan persamaan regresi sebagai berikut. 

 

y = 18,055+(-0,0141x) 
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Gambar 2. Pengaruh dosis Trichoderma harzianum terhadap waktu 
muncul tunas lada 

 
Berdasarkan Gambar 2 grafik pengaruh dosis Trichoderma 

harzianum terhadap waktu muncul tunas (hari) tanaman lada 

menunjukkan bahwa setiap penambahan 0 sampai 20 gram dosis 

Trichoderma harzianum maka akan lebih cepat waktu muncul tunas 

bertambah 0.0141. sekitar 93.99% variasi dari dosis Trichoderma 

harzianum dapat mempangaruhi variabel waktu muncul tunas tanaman 

lada. 

2. Panjang Tunas (cm) 

       Berdasarkan hasil pengamatan dan sidik ragamnya pada Tabel 

lampiran 2a dan 2b menunjukkan bahwa tidak ada interkasi antara dosis 

pemberian Trichoderma harzianum  dan jenis pupuk organik cair namun 

berpengaruh nyata pada panjang tunas.  

Tabel 7. Rata-rata panjang tunas (cm) tanaman lada dengan pemberian 
berbagai dosis Trichoderma harzianum dan jenis POC pada 10 
minggu setelah perlakuan. 

Dosis Trichoderma Jenis POC  Rata-rata NP BNJ 

(gram/tanaman) Tanpa 

POC (P0) 

Lestari 

Green (P1) 

Digrow 

(P2) 

  Tanpa Trichoderma (T0) 19.74 25.04 22.14 22.97b 4.41 
Trichoderma 50       (T1) 21.37 22.79 25.54 22.90b 

 Trichoderma 75       (T2) 20.69 25.26 24.83 23.59b 
 Trichoderma 100     (T3) 26.92 31.36 27.49 28.59a 
 Rata-rata 22.18b 26.11a 25.25ab  3.45 

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf (a,b) yang berbeda 

berarti berbeda nyata pada taraf ɑ = 0,05 

 



      Hasil analisis uji lanjut BNJ 0,05 pada Tabel 6 menunjukkan bahwa 

perlakuan pemberian dosis Trichoderma harzianum  100 gram/tanaman 

(T3) memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan panjang tunas 

yaitu 28.59 cm dan berbeda nyata dengan  perlakuan lainnya. sedangkan 

untuk perlakuan pemberian POC yang terbaik adalah jenis POC lestari 

green 10,00 ml/liter air (P1) dengan nilai 26.11 cm dan berbeda nyata 

dengan tanpa pemberian POC (P0) yaitu 22.18 cm, namun tidak berbeda 

nyata dengan pemberian jenis POC digrow 10,00ml/liter air (P2) dengan  

panjang tunas 25.25 cm.  

 Adapun hubungan dosis pemberian Trichoderma harzianum 

dengan panjang tunas tanaman lada dapat dilihat dengan grafik linnear 

dengan persamaan regresi sebagai berikut. 

 

Gambar 3. Pengaruh dosis Trichoderma harzianum terhadap panjang 
tunas tanaman lada. 
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Berdasarkan Gambar 3 grafik pengaruh dosis Trichoderma 

harzianum panjang tunas tanaman lada menunjukkan bahwa setiap 

penambahan 0 sampai 20 gram maka panjang tunas akan bertambah 

0.0471. sekitar 54.14% variasi dari dosis Trichoderma harzianum dapat 

mempangaruhi variabel panjang tunas tanaman lada.  

3. Jumlah Tunas 

    Berdasarkan hasil pengamatan dan sidik ragamnya pada Tabel 

lampiran 3a dan 3b menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

pemberian dosis Trichoderma dan jenis pupuk organik cair, namun  

berpengaruh nyata dosis Trichoderma harzianum dan jenis POC terhadap 

pertambahan jumlah tunas tanaman lada. 

Tabel 8. Rata-rata  jumlah tunas pada  tanaman lada dengan pemberian 
berbagai dosis Trichoderma harzianum dan jenis POC pada 10 
minggu setelah perlakuan. 

Dosis Trichoderma Jenis POC  Rata-rata NP BNJ 

(gram/tanaman) Tanpa 

POC (P0) 

Lestari 

Green (P1) 

Digrow 

(P2) 

  Tanpa Trichoderma (T0) 2.75 3.94 4.03 3.57b 0.97 
Trichoderma 50       (T1) 3.67 3.64 4.11 3.81ab  
Trichoderma 75       (T2) 3.03 4.68 3.75 3.82ab  
Trichoderma 100     (T3) 4.33 5.56 4.07 4.65a  

Rata-rata 3.45b 4.46a 3.99ab  0.76 

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf (a,b) yang berbeda 

berarti berbeda nyata pada taraf ɑ = 0,05 

 

        Hasil uji lanjut BNJ 0,05 Tabel 7 menunjukkan bahwa pada perlakuan 

pemberian Trichoderma  100 gram/tanaman (T3) memberikan pengaruh 

terbaik terhadap pertambahan jumlah tunas yaitu rata-rata 4.65, namun 

berbeda tidak nyata dengan perlakuan Trichoderma 50 gram/tanaman 



(T1) yaitu 3.81 dan trichoderma 75 gram/tanaman (T2) yaitu jumlah rata-

rata helai 3.82 sedangkan perlakuan perlakuan tanpa Trichoderma (P0) 

berbeda nyata yakni rata-rata jumlah helai 3.57. 

       Aplikasi pemberian jenis POC juga memberikan pengaruh nyata. 

Perlakuan jenis pupuk lestari greaan (P1) memberikan pengaruh terbaik 

yaitu rata-rata jumlah tunas 4.46 namun tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan jenis POC digrow (P2) yaitu jumlah rata-rata tunas 3.99. 

sedangkan perlakuan tanpa POC berbeda nyata dengan jumlah tunas 

3.45. 

        Adapun hubungan dosis pemberian Trichoderma harzianum dengan 

pertambahan jumlah tunas tanaman lada dapat dilihat dengan grafik 

linnear dengan persamaan regresi sebagai berikut 

 

Gambar 4. Pengaruh dosis Trichoderma harzianum terhadap jumlah  
tunas tanaman  lada. 
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Berdasarkan Gambar 4 grafik pengaruh dosis Trichoderma 

harzianum jumlah tunas tanaman lada menunjukkan bahwa setiap 

penambahan 0.20 gram maka jumlah tunas akan bertambah 0.0092. 

sekitar 69.04% variasi dari dosis Trichoderma harzianum dapat 

mempangaruhi variabel jumlah tunas tanaman lada. 

4. Jumlah Daun 

        Hasil pengamatan pertambahan jumlah daun dan sidik ragamnya 

disajikan dalam Tabel lampiran 4a dan 4b. Sidik ragam  menunjukkan 

bahwa perlakuan pemberian dosis Trichoderma harzianum memberikan 

pengaruh nyata namun tidak terjadi interaksi antara pemberian dosis 

Trichoderma harzianum dan jenis POC, juga berpengaruh nyata dari 

faktor tunggal yaitu pemberian jenis POC yakni lestari green dan digrow. 

 
Tabel 9. Rata-rata  jumlah daun (helai) tanaman lada (Piper nigrum L) 

dengan pemberian berbagai dosis Trichoderma harzianum dan 
jenis POC pada 10 minggu setelah perlakuan. 

Dosis Trichoderma Jenis POC  Rata-rata NP BNJ 

(gram/tanaman) Tanpa 

POC (P0) 

Lestari 

Green (P1) 

Digrow 

(P2) 

  Tanpa Trichoderma (T0) 5.60 9.94 10.43 8.66b 3.13 
Trichoderma 50       (T1) 9.15 9.66 7.80 8.87b  
Trichoderma 75       (T2) 8.42 10.46 8.72 9.20b  
Trichoderma 100     (T3) 12.99 14.76 10.07 12.61a  

Rata-rata 9.04 11.21 9.25   

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf (a,b) yang berbeda 

berarti berbeda nyata pada taraf ɑ = 0,05 

 

           Hasil uji BNJ 0,05 pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pemberian 

Trichoderma 100 gram/tanaman (T3) memberikan pengaruh terbaik 



terhadap pertambahan jumlah jumlah daun  yaitu jumlah rata-ratanya 

12.61 helai. Aplikasi pemberian jenis POC lestari green memilki nilai rata-

rata jumlah daun  paling tinggi yaitu 11.21 helai dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya.  

 Adapun hubungan dosis pemberian Trichoderma harzianum 

dengan pertambahan jumlah tunas tanaman lada dapat dilihat dengan 

grafik linnear dengan persamaan regresi sebagai berikut 

 

Gambar 5. Pengaruh dosis Trichoderma harzianum  terhadap jumlah daun 
tanaman lada. 

 
Berdasarkan Gambar 5 grafik pengaruh dosis Trichoderma 

harzianum jumlah tunas tanaman lada menunjukkan bahwa setiap 

penambahan 0 sampai 20 gram maka jumlah tunas akan bertambah 

0.0332. sekitar 58.02% variasi dari dosis Trichoderma harzianum dapat 

mempangaruhi variabel jumlah daun tanaman lada. 

5. Luas Daun 
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        Hasil pengamatan pertambahan jumlah daun dan sidik ragamnya 

disajikan dalam Tabel lampiran 5a dan 5b. Sidik ragam  menunjukkan 

bahwa perlakuan jenis POC memberikan pengaruh nyata terhadap luas 

daun namun tidak berpengaruh nyata interaksi antara pemberian dosis 

Trichoderma harzianum dan jenis POC terhadap pertumbuhan luas daun 

tanaman lada dan faktor tunggal pemberian Trichoderma harzianum  

berpengaruh tidak nyata. 

Tabel 10. Rata-rata luas daun (cm2) pada  tanaman lada (Piper nigrum L) 
dengan pemberian berbagai dosis Trichoderma harzianum dan 
jenis POC pada 10 minggu setelah perlakuan. 

Dosis Trichoderma Jenis POC  Rata-rata NP BNJ 

(gram/tanaman) Tanpa 

POC (P0) 

Lestari 

Green (P1) 

Digrow 

(P2) 

  Tanpa Trichoderma (T0) 43.49 52.28 43.62 46.46  
Trichoderma 50       (T1) 45.09 57.87 46.80 49.92  
Trichoderma 75       (T2) 47.67 58.79 55.05 53.84  
Trichoderma 100     (T3) 45.94 61.74 40.89 49.52  

Rata-rata 45.55b 57.67a 46.59ab   

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf (a,b) yang berbeda 

berarti berbeda nyata pada taraf ɑ = 0,05 

 

         Hasil uji BNJ pada Tabel 9 menunjukkan bahwa jenis POC lestari 

green (P1) memberikan pengaruh terbaik terhadap luas daun yaitu 57.67 

cm2 dan berbeda nyata dengan tanpa pemberian POC dengan nilai rata-

rata luas daun 45.55 cm2 dan tidak berbeda nyata dengan pemberian jenis 

POC digrow (P2) yaitu rata-rata luas daun 46.59 cm2.   



 
Gambar 6.  Pengaruh dosis Trichoderma harzianum terhadap luas daun 

tanaman lada 
 Berdasarkan Gambar 6 grafik pengaruh dosis Trichoderma 

harzianum terhadap luas daun tanaman lada menunjukkan bahwa setiap 

penambahan 0 sampai 20 gram dosis Trichoderma harzianum maka akan 

bertambah luas daun 0.0458. sekitar 41.8%% variasi dari dosis 

Trichoderma harzianum dapat mempangaruhi variabel luas daun tanaman 

lada 

6. Hasil Analisis Kimia, Fisik Tanah  dan pupuk kompos sebelum dan 
sesudah perlakuan 
Tabel 11. Hasil analisis kimia, fisik tanah dan pupuk kompos sebelum 

perlakuan. 

N0 Macam analisis Tanah Kompos  

1. pH (H2O) 6.5 ** - 

2. pH (KCl) 5.2 - 

3. C-Organik (%) 2.14 ** 21.27  

5. N-total (%) 0.18*  1.63    

6. C/N ratio 12**     14.00  

7. P2O5 (ppm) 12.9*  3.25      

8. K (dapat 

tukar/%) 

0.3**   1.75      

9. Mg (%) 1.6**    1.27 

10. Ca (%) 6.5**    3.65 

11. Na (%) 0.4**     - 

12. KTK 20.07**  - 
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R² = 0,418 
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13. KB (%) 44**      - 

14. Pasir (%) 40 (lempung 

berliat) 

- 

15. Debu (%) 32 (lempung 

berliat) 

- 

16. Liat (%) 28 (lempung 

berliat) 

- 

Keterngan : *) rendah,  
    **) sedang  

Sumber : Hasil analisis laboratorium kimia dan kesuburan tanah FP 
UNHAS Makassar 2018, LPT 1983) 

 
         Berdasarkan Tabel 11  hasil analisis kimia tanah bahwa kriteria 

tanah sebeum perlakuan menunjukkan kriteria tanah antara rendah 

sampai sedang yang ditandai dengan jumlah kandungan N-totalnnya 

hanya  



0.18%, sedangkan C-organiknya 2.14%. Dalam hal ini perlu adanya 

perbaikan hara tanah yakni dengan pemberian pupuk organik kompos. 

1. pH (H2O) 

Jenis POC  Rata-rata 

Tanpa POC 
(P0) 

Lestari Green 
(P1) 

Digrow 
(P2) 

Tanpa Trichoderma (T0) 6.50 6.35 5.85 6.23*** 

Trichoderma 50       (T1) 5.70 5.80 5.70 5.73*** 

Trichoderma 75       (T2) 5.40 5.40 5.60 5.46** 

Trichoderma 100     (T3) 5.60 5.60 5.50 5.56*** 

Rata-rata     5.80***      5.78***      5.66*** 5.75*** 

2. C-Organik (%)     

Tanpa Trichoderma (T0)  2.33 1.43 2.51 2.09*** 

Trichoderma 50       (T1) 2.41 2.58 2.23 2.41*** 

Trichoderma 75       (T2) 2.55 2.14 1.86 2.18*** 

Trichoderma 100     (T3) 2.39 2.52 2.27 2.39*** 

Rata-rata     2.43***    2.05***     2.20***  

3. N-total (%)     

Tanpa Trichoderma (T0) 0.12 0.17 0.20 0.16** 

Trichoderma 50       (T1) 0.18 0.21 0.26 0.22*** 

Trichoderma 75       (T2) 0.25 0.25 0.22 0.24*** 

Trichoderma 100     (T3) 0.25 0.21 0.18 0.21*** 

Rata-rata   0.20**     0.21***      0.22***  

4. C/N ratio     

Tanpa Trichoderma (T0) 19.00 8.00 14.00 13.67*** 

Trichoderma 50       (T1) 13.00 12.00 9.50 11.50*** 

Trichoderma 75       (T2) 10.00 9.00 8.50 9.17** 

Trichoderma 100     (T3) 10.00 12.50 13.50 12.00*** 

Rata-rata     14.00***   9.67**     10.67**  

5. P
2
O

5 
(ppm)     

Tanpa Trichoderma (T0) 10.63 11.97 10.25 10.95** 

Trichoderma 50       (T1) 13.25 12.52 11.05 12.27** 

Trichoderma 75       (T2) 12.41 10.15 10.92 11.16** 

Trichoderma 100     (T3) 10.33 11.00 11.56 10.96** 

Rata-rata 11.66** 11.41** 11.56**  

6. K (cmol(+)kg-1     

Tanpa Trichoderma (T0) 0.22 0.49 0.38 0.36*** 

Trichoderma 50       (T1) 0.45 0.36 0.37 0.39*** 

Trichoderma 75       (T2) 0.52 0.51 0.40 0.48*** 

Trichoderma 100     (T3) 0.42 0.47 0.36 0.42*** 

Rata-rata     0.40***     0.46***     0.38***  

 

Tabel 12. Hasil analisis kimia, fisik tanah setela perlakuan. 



Keterngan : *) sangat rendah, **) rendah, ***) sedang, ****) tinggi. 

Sumber : Hasil analisis kimia dan kesuburan tanah FP UNHAS Makassar  
2018 LPT 1983) 

 

 

 

7. Mg (cmol(+)kg-1 

Jenis POC  Rata-rata 

Tanpa POC 
(P0) 

Lestari 
Green (P1) 

Digrow 
(P2) 

Tanpa Trichoderma (T0) 0.98 1.89 1.83 1.57*** 

Trichoderma 50       (T1) 3.01 1.87 0.98 1.95*** 

Trichoderma 75       (T2) 1.25 0.85 1.99 1.36*** 

Trichoderma 100     (T3) 1.21 2.33 2.11 1.88*** 

Rata-rata     1.61***     1.74***   1.73***  

8. Ca(cmol(+)kg-1     

Tanpa Trichoderma (T0) 6.33 11.72 11.11 9.72*** 

Trichoderma 50       (T1) 10.32 13.25 10.06 11.21**** 

Trichoderma 75       (T2) 11.85 10.41 12.68 11.65**** 

Trichoderma 100     (T3) 10.39 8.86 11.89 10.38*** 

Rata-rata 9.72*** 11.06**** 11.44****  

9. Na (cmol(+)kg-1     

Tanpa Trichoderma (T0) 0.41 0.29 0.31 0.34** 

Trichoderma 50       (T1) 0.26 0.33 0.33 0.31** 

Trichoderma 75       (T2) 0.32 0.25 0.34 0.30** 

Trichoderma 100     (T3) 0.30 0.33 0.31 0.31** 

Rata-rata 0.32** 0.30** 0.32**  

10. KTK (%)     

Tanpa Trichoderma (T0) 20.47 20.30 20.00 20.26*** 

Trichoderma 50       (T1) 22.63 23.22 22.31 22.72*** 

Trichoderma 75       (T2) 20.96 23.54 24.74 23.08*** 

Trichoderma 100     (T3) 21.22 18.59 21.33 20.38*** 

Rata-rata 21.32*** 21.41*** 22.10***  

11. KB     

Tanpa Trichoderma (T0) 39.00 70.50 68.00 59.17**** 

Trichoderma 50       (T1) 62.00 68.00 53.00 61.00**** 

Trichoderma 75       (T2) 67.00 51.00 62.00 60.00**** 

Trichoderma 100     (T3) 57.00 64.00 68.50 63.17**** 

Rata-rata     56.25****      63.38****   62.88****  



B. Pembahasan 

a. Pengaruh Trichoderma harzianum terhadap pertumbuhan tanaman lada  
Berdasarkan analisis sidikragam Tabel lampiran (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b) 

menunjukkan bahwa perlakuan Trichoderma 100 gram/tanaman (T3) 

memberikan pengaruh nyata terhadap  variabel pertumbuhan panjang tunas, 

jumlah tunas dan jumlah daun. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberian 

T.harzianum dengan dosis 100 gram/tanaman dapat merespons dengan baik 

pada pertumbuhan tanaman lada. Pemberian Trichoderma dosis 100 

gram/tanaman memiliki nilai rata-rata panjang tunas paling tinggi yakni 28.59 

cm, sementara rata-rata variabel pertumbuhan jumlah tunas dengan rata-rata  

4.65 tunas dan jumlah daun rata-rata paling tinggi yaitu 12.61 helai.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya unsur hara dan zat hormon 

tumbuh yang terdapat dalam Trichoderma 100 gram tersebut sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman lada dibandingkan dengan tanpa 

pemberian Trichoderma (T0).  Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan oleh 

Erawan et al.(2013) yang menyatakan bahwa nitrogen merupakan salah satu 

unsur hara esensial bagi tanaman, sehinngga sangat penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya menurut Hoyos 

Carval et al. (2009) dalam Taufik (2001) bahwa Trichoderma harzianum 

mampu meningkatkan pertumbuhan  tanaman secara langsung maupun 

tidak langsung. Secara tidak langsung yaitu dengan menekan patogen 

dengan mengolonisasi daerah sekitar perakaran tanaman dan selanjutnya 

menginvasi lapisan dangkal korteks akar, sehingga ruang bagi patogen 

tersebut berkurang sehingga serapan unsur hara tidak terganggu dan 

pertumbuhan tanaman lada akan menjadi baik. 



Jumlah daun tertinggi pada perlakuan Trichoderma 100 gram/tanaman 

(T3) dari rizosfer tanaman lada, diduga karena isolat tersebut paling baik 

dalam meningkatkan panjang akar yang berpengaruh pada serapan unsur 

hara dan air dari dalam tanah, dibandingkan dengan  Trichoderma 50 

gram/tanaman (T1) dan Tanpa Trichoderma (T0) karena semakin banyak 

dosis Trichoderma maka akan semakin banyak yang akan bersimbion 

dengan akar  tanaman lada. Sesuai dengan pernyataan Hajieghrari (2010) 

dalam Taufik et al. (2011) bahwa bibit tanaman jagung serta meningkatkan 

konduktivitas stomata, dimana hal tersebut akan mempengaruhi serapan 

hara yang berpenagruh terhadap pertumbuhan tanaman. Pernyataan 

tersebut juga didukung oleh  Fatimah dan Handarto (2008) yang mengatakan 

bahwa peningkatan jumlah daun sangat dipengaruhi oleh unsur N, P, dan K 

selain faktor lingkungan seperti suhu dan cahaya. Hal ini juga tidak terlepas 

dari fungsi ketiga unsur tersebut bagi tanaman yaitu dapat memacu 

pertumbuhan. Apabila akar tanaman semakin panjang maka akan semakin 

mudah dalam menyerap unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan 

tanaman.  

Pertumbuhan jumlah tunas atau pucuk tanaman lada sangat kelihatan 

bagus pada pemberian Trichoderma harzianum 100 gram/tanaman 

dibandingkan dengan  perlakuan lainnya. Hal ini ditandai dengan pemberian 

Trichoderma harzianum yang diaplikasikan berfungsi sebagai agens hayati, 

juga dapat menjadi stimulator pertumbuhan tanaman, memperbaiki 

perakaran tanaman dan merangsang akar lateral. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Suwahyono ( 2004) bahwa Trichoderma harzianum dapat 



meningkatakan pertumbuhan akar, khususnya jumlah akar samping dan 

panjang akar primer, Trichoderma tersebut menyebabkan terbentuknya 

pucuk-pucuk daun  dan tunas baru serta bertambahnya akar serabut.  

Pemberian dosis Tricoderma  100 gram/tanaman (T3) memberikan  

hasil pengaruh variabel  panjang tunas lebih tinggi, jumlah tunas  dan jumlah 

daun semakin banyak dibandingkan dengan dosis Trichoderma 75 

gram/tanaman  (T2), dosis Trichoderma  50 gram/tanaman dan bahkan 

tanpa Trichoderma  (T0). Ini diduga bahwa semakin tinggi dosis Trichoderma 

yang diintroduksikan menunjukkan semakin bagus variabel pertumbuhan 

tanaman yang ditampilkan. 

b. Pengaruh Pupuk Organik Cair (POC) terhadap pertumbuhan tanaman 
lada. 
        Berdasarkan hasil analisis sidikragam Tabel lampiran (1a, 1b, 2a,2b, 4a, 

4b, 5a, 5b) menunjukkan bahwa aplikasi jenis pupuk organik cair 

memperlihatkan pengaruh yang nyata terhadap variabel pengamatan 

pertumbuhan tanaman lada yaitu pertambahan panjang tunas, pertambahan 

jumlah tunas, waktu muncul tunas dan luas daun. Perlakuan jenis pupuk 

organik cair Lestari Green 10 ml/liter air (P1) memberikan nilai rata-rata 

panjang tunas 26.11 cm lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa perlakuan 

pupuk organik cair lebih rendah yakni 22.18 cm. Dalam hal ini diduga bahwa 

kandungan pupuk organik cair yang berupa kadar hara makro dan mikro 

yang lengkap sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti 

pertumbuhan tunas-tunas baru, memperkuat jaringan-jaringan akar dan 

batang tanaman lada.  



Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Nurhaeni sanda (2016) 

bahwa penggunaan pupuk organik cair Lestari Green dengan konsentrasi 15 

cc/liter air/petak memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman tomat. Pertumbuhan jumlah tunas  tanaman lada juga 

memberikan nilai maksimal yaitu rata-rata 4.46 lebih banyak dari pada tanpa 

pupuk organik cair (P0) dan terdapat interaksi yang baik antara pupuk 

organik kascing dan  pupuk organik Lestari Green yaitu tinggi tanaman, 

jumlah cabang produktif, berat buah, dan produksi buah perhektarnya. Kadar 

hara yang cukup lengkap oleh pupuk tersebut sehingga sangat dimanfaatkan 

untuk proses metabolisme pertumbuhan tanaman. Selain itu diduga bahwa 

adanya ZPT berupa auksin dalam pupuk organik cair Lestari Green sehingga 

dapat memperpanjang tunas sebesar 26.11 cm, jumlah tunas paling banyak 

4.46 dan jumlah daun terbanyak 11.21 helai. Karena hormon auksin tersebut 

dapat mempercepat pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun 

pertumbuhan batang, mempercepat perkecambahan dan membantu dalam 

proses pembelahan sel. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Balai 

Penelitian Tanaman Obat dan Rempah menunjukkan bahwa auksin alamiah 

air kelapa muda sebagai zat pengatur tumbuh dapat meningkatkan 

pertumbuhan akar dan tunas stek lada satu ruas berdaun tunggal dalam 

larutan air kelapa 50% yang direndam selama 12 jam Yudfi dan 

Ernawati(1987). 

Berdasarkan hasil pemberian jenis pupuk organik cair digrow 10 

ml/liter air  (P2) menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan pupuk lestari green 10 ml/liter air (P1), hal ini ditandai dengan 



beberapa variabel pertumbuhan panjang tunas, jumlah tunas, luas daun 

yang cukup signifikan juga artinya bahwa pupuk digrow merupakan pupuk 

yang mengandung unsur hara makro dan mikro yang berguna untuk 

merangsang pertumbuhan tanaman sehingga diduga unsur hara yang 

diberikan pada tanaman lada cukup optimal dan seimbang. Unsur hara mikro 

itu Fe, Zn, Cu, Mn, B dan Cl yang terkandung dalam pupuk cair digrow 

mempunyai peranan penting terhadap proses metabolisme tanaman juga, 

menurut Atmaja Suhendro (2012) mengatakan bahwa pupuk digrow diproses 

dengan nano teknologi (USA Formula Teknologi) yang mengandung unsur 

hara lengkap baik makro dan mikro Asam amino, Zat perangsang tumbuh 

seperti Sitkonin, Auksin dan Giberilin), Asam humik dan Asam algiat.  

Sesuai dengan pernyataan Darmawan dan Baharsyah (1983) 

menyatakan bahwa suatu tanaman akan tumbuh dengan subur apabila 

semua unsur hara yang dibutuhkan tanaman berada dalam jumlah yang 

cukup serta pupuk yang dibutuhkan tanaman berada dalam bentuk yang bisa 

diabsorbsi. Selain itu dapat diduga  bahwa aplikasi pupuk organik cair 

melalui daun lebih memudahkan tanaman menyerap unsur hara yang 

diberikan  melalui mulut daun (stomata) dan celah-celah kutikula. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Susanto (2002) yang menyatakan bahwa pupuk 

yang diberikan lewat daun diharapkan dapat diserap melalui mulut daun 

(stomata) dan celah-celah kutikula sehingga lebih cepat tersedia dan 

digunakan oleh tanaman untuk kebutuhan pertumbuhannya.   

c. Pengaruh Analisis Tanah 



Berdasarkan hasil analisis sifat kimia tanah sebelum aplikasi 

perlakuan pemberian  Trichoderma harzianum dan aplikasi pupuk organik 

cair menunjukkan bahwa kandungan P2O5 rendah akan tetapi setelah 

dilakukan aplikasi perlakuan menunjukkan kandungan  P2O5  masih rendah. 

Hal ini dapat diduga bahwa keadaan tanah yang masih agak masam karena 

ketersediaan P tanah sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Pada kebanyakan 

tanah ketersediaan P maksimum dijumpai pada kisaran pH antara 5.5-7.0. 

Ketersediaan P akan menurun bila pH tanah rendah dari 5.5 atau lebih tinggi 

dari 7.0. selain itu yang mempengaruhi sehingga kadar P2O5 masih rendah 

diakibatkan P tercuci  dan terjadinya erosi yang diakibatkan oleh curah hujan 

yang cukup tinggi saat pemberian bahan organik diawal pelaksanaan 

penelitian sebagai pupuk dasar.  

Berdasarkan hasil analisis tanah sebelum perlakuan menunjukkan 

hasil analisis tanah C-Organik sebesar 2.14 namun setelah perlakuan 

menunjukkan hasil pada perlakuan T3 (Trichoderma 100 gram/tanaman) 

sebesar 0.21 dan T2 (Trichoderma 100 gram/tanaman) hal ini menunjukkan 

bahwa nilai yang diperoleh cukup bertambah namun kriteria masih tetap 

sama yaitu sedang hal ini disebabkan karena beberapa faktor sehigga C-

Organik masih rendah diantaranya disebabkan oleh tercucinya bahan 

organik dalam tanah oleh air hujan yang terjadi pada saat awal-awal 

penelitian berlangsung. Untuk meningkatkan kandungan C-Organik tersebut  

perlu ditambahkan pupuk organik dengan jumlah yang banyak sehingga 

kemudian dapat meningkatkan kandungan C-Organik selain itu perlu 

dilakukan penggemburan untuk memperkecil terjadinya pencucian (leaching) 



atau erosi kecil oleh hujan, juga selain itu kadar organik memilki kandungan 

yang sedang disebabkan oleh semakin tingginya suhu hal ini sesuai dengan 

pernyataan Karim dan Hifnalisa (2008) bahwa semakin tinggi elevasi, suhu 

semakin rendah, sehingga pelapukan semakin lambat, akibatnya karbon 

organik, N dan P semakin rendah serta kedalaman efektif semakin dangkal. 

Dalam hal ini tanah memiliki kualitas kesuburan tanah yang masih rendah 

karena tanah yang subur memilki kandungan C-Organik lebih dari 5%. 

Sedangkan hasil analisis C/N ratio tanah sebelum perlakuan menunjukkan 

nilai sebesar 12 (sedang) dan setelah dilakukan perlakuan menunjukkan nilai 

9.17 (Trichoderma 75 gram/tanaman) dan  (Trichoderma 100 gram/tanaman) 

masih 12, ini memperlihatkan bahwa setiap bahan organik memiliki C/N ratio 

yang berbeda-beda, karena semakin  tinggi C/N ratio  suatu bahan maka 

akan menyebabkan waktu pengurainnya semakin lama. 

Pemberian Trichoderma harzianum dapat meningkatkan ketersediaan 

berbagai unsur seperti unsur N dan K walaupun secara status kadar hara 

masih sedang yaitu 0.16 % (T0), 0.22% (T1), 0.24% (T2), 0.21%(T3) ini 

menunjukkan bahwa unsur N yang cukup berperan sebagai komponen 

utama berbagai senyawa di dalam tubuh tanaman. Selain itu unsur ini juga 

merupakan bahan penyusun tubuh vegetatif tanaman. Unsur K sendiri 

berperan dalam memacu translokasi karbohidrat dari daun ke organ tanaman 

yang lain, sedangkan S merupakan struktur molekul dari asam amino 

esensial, juga berfungsi sebagai koenzim. Menurut Brady and Weil, (2002) 

bahwa nitrogen merupakan anasir penting dalam pembentukan klorofil, 



protoplasma, protein, dan asam-asam nukleat dan mempunyai peranan yang 

penting dalam pertumbuhan dan perkembangan semua jaringan hidup.  

Pemberian inokulasi Trichoderma harzianum juga memberikan 

perubahan terhadap kandungan unsur Mg hal ini dapat terlihat pada Tabel 9 

dan Tabel 10 sebelum dan sesudah perlakuan. Mg yang tadinya nilai 

diperolah nilai Mg 1.6 sedang (cmol(+)Kg-1) menjadi 1.98 (cmol(+)Kg-1)  

(T1) dan 1.88 (cmol(+)Kg-1)  (T3) sedang ini sejalan dengan perolehan 

jumlah daun karena  Mg bersama Mn dan Cl berperan dalam pembentukan 

daun. Mg berperan sebagai penyusun klorofil, unsur Mn berperan sebagai 

elemen struktural kloroplas, sedangkan Cl berpengaruh terhadap evolusi O2 

didalam kloroplas. Keberadaan unsur ini dapat mempercepat pembentukan 

daun pada tanaman, sedangkan jumlah daun pada tiap tanaman 

menunjukkan intensitas pertumbuhan (Setiadi 2006). Daun merupakan 

tempat berlangsungnya fotosintesis, selanjutnya hasil fotosintesis kemudian 

diangkut ke seluruh tubuh tanaman.  

Hasil analisis tanah yakni KTK tanah sebelum perlakuan menunjukkan 

nilai kriteria tanah sedang dan sesudah perlakuan memperlihatkan bahwa 

semua jenis perlakuan termasuk (Trichoderma 100 gram) yaitu 20.38 juga 

dalam hal ini bahwa KTK  cukup sehingga  sangat berpengaruh atas 

ketersediaan Ca, Mg, K dan Na. Hasil KB tanah  tinggi rata-rata 63.17 

(Trichoderma 100 gram) menunjukkan bahwa (kejenuhan basa tinggi) dapat 

meningkatkan kesuburan tanah, tetapi bila didominasi oleh kation asam, Al, 

H (kejenuhan basa rendah) dapat mengurangi kesuburan tanah. Karena 



unsur-unsur hara terdapat dalam kompleks jerapan koloid maka unsur-unsur 

hara tersebut tidak mudah hilang tercuci oleh air. 

d. Interaksi  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak ada interaksi yang nyata 

antara faktor dosis pemberian Trichoderma harzianum dan jenis pupuk 

organik cair (POC) terhadap semua peubah pertumbuhan tanaman lada 

yang diamati. Hal ini berarti bahwa perbedaan respon tanaman lada akibat 

perbedaan dosis Trichoderma harzianum tidak tergantung pada jenis pupuk 

organik cair (POC) atau sebaliknya. Namun berdasarkan hasil rata-rata yang 

diperoleh  pada Tabel Lampiran (2a, 3a, 4a, dan 5a)  bahwa perlakuan 

Trichoderma 100 gram/tanaman dan jenis POC Lestari Green 10 ml/liter air 

cenderung memperlihatkan hasil yang terbaik  yaitu panjang tunas tertinggi 

(31.36 cm), jumlah tunas yang paling banyak (5.56 ), jumlah daun terbanyak 

(14.76 helai) dan luas daun yang terluas yaitu (61.74 cm2) pada 10 MST. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis Trichoderma yang diaplikasikan 

maka tanaman lada akan semakin tinggi dan jumlah serta luas daun banyak. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Harrison dan Van Buuren (1995) bahwa 

pemberian Trichoderma harzianum mampu meningkatkan tinggi tanaman 

karena mampu mempertahankan kesuburan tanah, meningkatkan aktivitas 

mikroorganisme indigenous serta menjadi pengurai hara yang semula tidak 

tersedia menjadi tersedia dari bahan organik dan mineral. Trichoderma jika 

telah menginfeksi akar tanaman inang, maka akan memicu tanaman inang 

menyerap unsur tertentu terutama fosfor.  



Didalam POC tersebut terdapat unsur hara yang diantaranya nitrogen 

(N) yang diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian vegetatif 

tanaman seperti tinggi, daun, tunas, batang dan akar tanaman. Selain N 

kandungan Fosfor (P) pada tanaman membantu dalam pertumbuhan buah, 

bunga dan biji. Jika tanaman kekurangan unsur ini biasanya menyebabkan 

mengecilnya daun dan batang tanaman (Hadisuwito, 2012). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa interaksi perlakuan Trichoderma harzianum  dengan 

POC tidak memberikan pengaruh yang nyata pada semua komponen 

pengamatan. Pengaruh yang tidak nyata terhadap semua komponen 

pengamatan karena kedua faktor yang digunakan pada penelitian ini belum 

saling mendukung sehingga interaksi yang ditimbulkan kedua faktor tersebut 

tidak berbeda nyata atau dengan kata lain bahwa kedua pengaruh faktor 

tesebut sama. Seperti yang dikemukakan oleh Hanafiah (2010) menyatakan 

bahwa apabila tidak ada interaksi, berarti pengaruh suatu faktor sama untuk 

semua taraf faktor lainnya dan sama dengan pengaruh utamanya. Sesuai 

dengan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dari 

kedua faktor tesebut adalah sama-sama mendukung pertumbuhan tanaman, 

tetapi tidak saling mendukung bila salah satunya menutupi faktor lainnya. 

Oleh sebab itu perlu dilakukan riset lebih lanjut terkait dengan pengaruh 

pemberian Trichoderm harzianum dengan aplikasi POC dengan melihat 

pada fase generatif dan produksinya.  

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil percobaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penggunaan dosis Trichoderma harzianum 100 gram/tanaman memberikan 

pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman lada yaitu panjang tunas, 

jumlah tunas dan jumlah daun. 

2. Penggunaan jenis pupuk organik cair Lestari Green 10,00 ml/liter air 

memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman lada yaitu 

panjang tunas, jumlah tunas, waktu muncul tunas dan luas daun. 

3. Terdapat interaksi yang tidak nyata antara dosis Trichoderma harzianum dan 

jenis pupuk organik cair terhadap peubah pertumbuhan tanaman lada.  

B. Saran  

1. Perlu dilakukan penelitian  lebih lanjut untuk melihat pengaruh perlakuan 

dosis Trichoderma harzianum yang lebih tinggi terhadap produksi tanaman 

lada. 



2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada dosis diatas 100 gram 

Trichoderma harzianum dan perbandingan pupuk organik yang berbeda 

terhadap pertumbuhan tanaman lada. 
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Tabel Lampiran 1a. Rata-rata waktu muncul tunas tanaman lada dengan 

pemberian berbagai dosis Trichoderma harzianum dan 

jenis POC pada 10 minggu setelah perlakuan. 

  ULANGAN    

PERLAKUAN I I II TOTAL RATA 

T0P0 16,25 21,33 19,00 56,58 18,86 
T0P1 17,97 18,83 18,00 54,80 18,27 
T0P2 17,37 17,63 17,00 52,00 17,33 
T1P0 15,49 19,33 20,00 54,82 18,27 
T1P1 16,05 18,00 18,11 52,16 17,39 
T1P2 17,14 15,83 15,00 47,97 15,99 
T2P0 19,66 17,15 15,50 52,31 17,44 
T2P1 14,33 15,19 17,66 47,18 15,73 
T2P2 17,33 18,00 17,00 52,33 17,44 
T3P0 17,44 17,50 20,00 54,94 18,31 
T3P1 16,66 17,77 17,33 51,76 17,25 
T3P2 14,00 15,22 15,33 44,55 14,85 

TOTAL 199,69 211,78 209,93 621,40 17,26 
 

Tabel Lampiran 1b. Sidik ragam waktu muncul tunas tanaman lada dengan 

pemberian berbagai dosis Trichoderma harzianum dan 

jenis POC pada 10 minggu setelah perlakuan. 

SK db JK KT F Hitung 

F 
Tabel   

5% 1% 

Kelompok 2 7,064 3,532 1,740 tn 3,443 5,719 

Perlakuan 11 46,704 4,246 2,092 tn 2,259 3,184 

T 3 10,426 3,475 1,712 tn 3,049 4,817 

P 2 20,000 10,000 4,927 * 3,443 5,719 



T.P 6 16,278 2,713 1,337 tn 2,549 3,758 

Galat 22 44,657 2,030         

Total    35 98,425           

Keterangan: 
KK  : 8,25 %  
tn : Berpengaruh  tidak nyata 
* : Berpengaruh nyata 
 

 

 

Tabel Lampiran 2a. Rata-rata panjang tunas (cm) tanaman lada dengan 

pemberian berbagai dosis Trichoderma harzianum dan 

jenis POC pada 10 minggu setelah perlakuan  

  ULANGAN    

PERLAKUAN I I II TOTAL RATA 

T0P0 17,88 25,45 15,88 59,21 19,74 
T0P1 22,97 27,21 24,95 75,13 25,04 
T0P2 25,01 23,59 23,83 72,43 24,14 
T1P0 18,68 25,28 20,14 64,10 21,37 
T1P1 28,89 19,65 19,82 68,36 22,79 
T1P2 24,47 26,43 22,73 73,63 24,54 
T2P0 18,75 20,35 22,97 62,07 20,69 
T2P1 23,92 26,51 25,34 75,77 25,26 
T2P2 21,85 26,87 25,78 74,50 24,83 
T3P0 24,50 24,04 32,23 80,77 26,92 
T3P1 28,08 30,04 35,95 94,07 31,36 
T3P2 28,99 25,16 28,31 82,46 27,49 

TOTAL 283,99 300,58 297,93 882,50 24,51 

 

Tabel Lampiran 2b. Sidik ragam panjang tunas tanaman lada dengan 

pemberian berbagai dosis Trichoderma harzianum dan 

jenis POC  pada 10 minggu setelah perlakuan 

SK db JK KT F Hitung 

F 
Tabel   

5% 1% 

Kelompok 2 13,242 6,621 0,594 tn 3,443 5,719 

Perlakuan 11 338,597 30,782 2,760 * 2,259 3,184 

T 3 201,878 67,293 6,034 ** 3,049 4,817 

P 2 102,537 51,268 4,597 * 3,443 5,719 

T.P 6 34,182 5,697 0,511 tn 2,549 3,758 



Galat 22 245,332 11,151         

Total    35 597,171           

Keterangan: 
KK  :  13,62 % 
tn : Berpengaruh tidak nyata 
* : Berpengaruh nyata 
** : Berpengaruh sangat nyata  
 
 
 

Tabel Lampiran 3a. Rata-rata jumlah tunas (cm) tanaman lada dengan 

pemberian berbagai dosis Trichoderma harzianum dan 

jenis POC pada 10 minggu setelah perlakuan. 

  ULANGAN    

PERLAKUAN I I II TOTAL RATA 

T0P0 2,69 2,56 3,00 8,25 2,75 
T0P1 3,61 4,16 4,05 11,82 3,94 
T0P2 3,19 3,90 5,01 12,10 4,03 
T1P0 2,83 3,41 4,78 11,02 3,67 
T1P1 4,02 3,18 3,73 10,93 3,64 
T1P2 3,08 3,66 5,58 12,32 4,11 
T2P0 2,66 2,94 3,50 9,10 3,03 
T2P1 5,75 3,57 4,73 14,05 4,68 
T2P2 3,96 3,60 3,68 11,24 3,75 
T3P0 3,19 4,77 5,02 12,98 4,33 
T3P1 3,75 6,10 6,83 16,68 5,56 
T3P2 3,72 3,64 4,86 12,22 4,07 

TOTAL 42,45 45,49 54,77 142,71 3,96 

 

Tabel Lampiran 3b. Sidik ragam jumlah tunas tanaman lada dengan 

pemberian berbagai dosis Trichoderma harzianum dan 

jenis POC pada 10 minggu setelah perlakuan. 

SK db JK KT F Hitung 

F 
Tabel   

5% 1% 

Kelompok 2 6,866 3,433 6,415 ** 3,443 5,719 

Perlakuan 11 17,431 1,585 2,961 * 2,259 3,184 

T 3 6,047 2,016 3,766 * 3,049 4,817 

P 2 6,147 3,073 5,743 * 3,443 5,719 

T.P 6 5,238 0,873 1,631   2,549 3,758 

Galat 22 11,774 0,535         

Total    35 36,071           



Keterangan: 
KK  :  18,45 % 
* : Berpengaruh nyata 
** : Berpengaruh sangat nyata  
 
 
 
 

Tabel Lampiran 4a. Rata-rata jumlah daun (helai) tanaman lada dengan 

pemberian berbagai dosis Trichoderma harzianum dan 

jenis POC pada 10 minggu setelah perlakuan. 

  ULANGAN    

PERLAKUAN I I II TOTAL RATA 

T0P0 5,16 6,63 5,00 16,79 5,60 
T0P1 10,59 7,81 11,43 29,83 9,94 
T0P2 9,26 9,59 12,43 31,28 10,43 
T1P0 6,96 9,25 11,25 27,46 9,15 
T1P1 12,73 9,43 6,82 28,98 9,66 
T1P2 6,28 7,60 9,53 23,41 7,80 
T2P0 8,52 6,95 9,78 25,25 8,42 
T2P1 9,60 8,99 12,79 31,38 10,46 
T2P2 8,08 8,11 9,96 26,15 8,72 
T3P0 8,87 12,01 18,08 38,96 12,99 
T3P1 8,46 15,81 20,02 44,29 14,76 
T3P2 10,10 9,53 10,57 30,20 10,07 

TOTAL 104,61 111,71 137,66 353,97 9,83 

 

Tabel Lampiran 4b. Sidik ragam jumlah daun pertumbuhan lada dengan 

pemberian berbagai dosis Trichoderma harzianum dan 

jenis POC pada 10 minggu setelah perlakuan. 

SK db JK KT F Hitung 

F 
Tabel   

5% 1% 

Kelompok 2 50,441 25,220 4,476 * 3,443 5,719 

Perlakuan 11 182,626 16,602 2,946 * 2,259 3,184 

T 3 93,586 31,195 5,536 * 3,049 4,817 

P 2 34,243 17,122 3,038 tn 3,443 5,719 

T.P 6 54,796 9,133 1,621 tn 2,549 3,758 

Galat 22 123,972 5,635         

Total    35 357,039           

Keterangan: 
KK  : 24,14 % 



tn : Berpengaruh tidak nyata 
* : Berpengaruh nyata 
 

 

 

Tabel Lampiran 5a. Rata-rata pertambahan luas daun  (cm2)  pertumbuhan 

lada dengan pemberian berbagai dosis Trichoderma 

harzianum dan jenis POC 10 minggu setelah perlakuan. 

  ULANGAN    

PERLAKUAN I I II TOTAL RATA 

T0P0 40,10 50,33 40,05 130,48 43,49 
T0P1 42,41 58,74 55,69 156,84 52,28 
T0P2 29,85 68,57 32,44 130,86 43,62 
T1P0 40,40 64,57 30,29 135,26 45,09 
T1P1 56,37 57,30 59,95 173,62 57,87 
T1P2 44,13 57,24 39,02 140,39 46,80 
T2P0 50,04 60,12 32,86 143,02 47,67 
T2P1 55,95 56,21 64,22 176,38 58,79 
T2P2 79,57 45,22 40,36 165,15 55,05 
T3P0 26,49 60,51 50,83 137,83 45,94 
T3P1 57,23 64,03 63,96 185,22 61,74 
T3P2 41,38 45,95 35,33 122,66 40,89 

TOTAL 563,92 688,79 545,00 1797,71 49,94 

 

Tabel Lampiran 5b. Sidik ragam luas daun tanaman lada dengan pemberian 

berbagai dosis Trichoderma harzianum dan jenis POC 

pada 10 minggu setelah perlakuan 

SK Db JK KT F Hitung 

F 
Tabel   

5% 1% 

Kelompok 2 1017,373 508,686 3,750 * 3,443 5,719 

Perlakuan 11 1590,445 144,586 1,066 tn 2,259 3,184 

T 3 247,093 82,364 0,607 tn 3,049 4,817 

P 2 1083,474 541,737 3,994 * 3,443 5,719 

T.P 6 259,878 43,313 0,319 tn 2,549 3,758 

Galat 22 2984,241 135,647         

Total    35 5592,058           

Keterangan: 
KK  : 8,25 %  
tn : Berpengaruh tidak nyata 



* : Berpengaruh nyata 
 

 
 
 
 
 

LAMPIRAN GAMBAR 

 

 

a. Penentuan tanaman sampel b. Pembuatan pupuk kompos 

 

 

  

c. Pupuk kompos yang sudah jadi d. Pupuk kompos siap diaplikasikan 

 



 Gambar lampiran 1. (a). Penentuan tanaman sampel lada, (b). Pembuatan pupuk 
kompos, (c). Pupuk kompos yang sudah jadi, (d). Pupuk 
kompos siap diaplikasikan 

 

 

 

 

  

a. Aplikasi pupuk N,P,K b. Aplikasi perlakuan Trichoderma 
harzianum 

 

 

  



a. Aplikasi perlakuan POC b. Pengamatan tanaman  

Gambar lampiran 2. (a). Aplikasi pupuk N,P,K (b). Aplikasi perlakuan 
Trichoderma harzianum, (c). Apliakasi perlakuan POC (d). 
Pengamatan tanaman 

 

 

  

a. Pengukuran pertambahan 
panjang tunas dengan 
menggunakan mistar 
 

b. Perlakuan yang terbaik 
Trichoderma 100 gram/tanaman 
dan  10 ml/leter POC Lestri Green  
(T3P1)  

 

  

c. Penampilan pertumbuhan 
tunas  

d. Penampilan tanaman lada di 
lapangan 



Gambar lampiran 3, (a). Pengukuran pertambahan panjang tunas dengan 
menggunakan mistar,  (b). Perlakuan yang terbaik 

Trichoderma 100 gram/tanaman dan 10 ml/liter air POC 
Lestari Green (T3P1), (c). Pertumbuhan tunas, (d). 
Tanaman lada dilapangan 

 
 
 

Kriteria Penilaian Pupuk Organik Kimia Tanah 
LPT (1983) 

 
 
 
 

 

Kriteria pH C-organik 
(%) 

N-total 
(%) 

C/N P2O5 K2O 

Rendah sekali (rs) < 6,6 < 14,5 < 0,6 - < 0,3 < 0,2 

Rendah (r) 6,6-
7,2 

14,5 -19,5 0,6 - 1 < 10 0,3 – 0,8 0,2 – 0,5 

Sedang (s) 7,3-
8,1 

19,6-27,0 1,1 – 2,0 10-20 0,9 – 1,7 0,6 – 1,3 

Tinggi (t) > 8,2 > 27,1 > 2,1 > 20 > 1,8 > 1,4 


