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ABSTRAK 

 

Salah satu cara pengendalian yang ramah lingkungan dengan hasil yang 

menjanjikan adalah penggunaan mikroorganisme lokal (MOL) dan penggunaan jamur 

antagonis Trichoderma spp.. Mikroorganisme antagonis dari jenis jamur Trichoderma 

ini dapat berupa jamur-jamur endofit yang diperoleh dari tanaman sehat, maupun jamur-

jamur saprofit yang diperoleh dari daerah sekitar perakaran tanaman. MOL adalah 

bahan pengurai untuk membuat pupuk organik berupa kompos dan bermanfaat untuk 

pertumbuhan tanaman.   MOL mengandung unsur hara mikro dan makro dan juga 

mengandung mikrobia yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang 

pertumbuhan dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman, sehingga MOL 

dapat digunakan sebagai pendecomposer, pupuk hayati dan sebagai pestisida organik 

terutama sebagai fungisida. MOL ini akan lebih bermanfaat apabila diinokulasi dengan 

jamur Trichoderma spp. Jamur Trichoderma spp. telah berhasil digunakan untuk 

pengendalian patogen tular tanah, seperti pada penyakit layu Sclerotium tanaman 

kedelai; penyakit layu Fusarium pada tanaman kedelai, Penyakit layu Fusarium pada 

tanaman tomat; dilaporkan juga Trichoderma spp. yang dikemas dalam bentuk 

biofungisida “BIOTRIC” dapat mengendalikan penyakit yang disebabkan patogen tular 

tanah pada kondisi lapang di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. 

Demikian pula jamur Trichoderma spp. dan MOL dapat digunakan untuk pengendalian 

penyakit layu Fusarium dan meningkatkan pertumbuhan dan hasil melon. 
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BAB I .   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Melon (Cucumis Melo L.) merupakan tanaman buah termasuk famili 

Cucurbitaceae, banyak yang menyebutkan buah melon berasal dari Lembah panas 

Persia atau daerah Mediterania yang merupakan perbatasan antara Asia Barat 

dengan Eropa dan Afrika. dan tanaman ini akhirnya tersebar luas ke Timur Tengah 

dan ke Eropa. Pada abad ke-14 melon dibawa ke Amerika oleh Colombus dan 

akhirnya ditanam luas di Colorado, California, dan Texas. Akhirnya melon tersebar 

keseluruh penjuru dunia terutama di daerah tropis dan subtropis termasuk Indonesia. 

Sebelum tahun 1980, buah melon hadir di Indonesia sebagai buah impor. 

Kemudian banyak perusahaan agribisnis yang mencoba menanam melon untuk 

dibudidayakan daerah Cisarua (Bogor) dan Kalianda (Lampung) dengan varietas 

melon dari Amerika, Taiwan, Jepang, Cina, Perancis, Denmark, Belanda dan 

Jerman. Kemudian melon berkembang di daerah Ngawi, Madiun, Ponorogo sampai 

wilayah eks-keresidenan Surakarta (Sragen, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar dan 

Klaten). Daerah-daerah tersebut merupakan pemasok buah melon terbesar 

dibandingkan dengan daerah asal melon pertama. 

Agribisnis melon menunjukkan prospek menjanjikan, tetapi jika faktor tanah 

yang semakin keras, miskin unsur hara terutama unsur hara mikro dan hormon 

alami, faktor iklim dan cuaca, faktor hama dan penyakit tanaman serta faktor 

pemeliharaan tidak diperhatikan maka keuntungan akan menurun oleh sebap itu 

(Riza Umami, 2010) berusaha membantu meningkatkan produktivitas melon secara 

Kuantitas, Kualitas, dan Kelestarian lingkungan ( Aspek K-3 ) serta penggunaan 

kompos dan mikro organisme lokal (Mol) dapat meningkatkan kesehatan tanaman 

melon lahan kering. 

Kabupaten Lombok Tengah terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

mengandalkan sektor pertanian sebagai ujung tombak pembangunan, dimana 

sebagian besar (844.105 jiwa atau sebesar 72 persen) penduduk Kabupaten Lombok 

Tengah bekerja pada sektor pertanian yang berada dilahan kering, yang cukup luas. 

Dengan demikian sektor pertanian memperoleh  perhatian yang besar dari 

Pemerintah Provinsi dalam pengembangan budidaya melon di Desa Ganti 

http://www.bangfad.com/?s=yang
http://www.bangfad.com/?s=panas
http://www.bangfad.com/?s=yang
http://www.bangfad.com/?s=dan
http://www.bangfad.com/?s=dan
http://www.bangfad.com/?s=ini
http://www.bangfad.com/?s=dunia
http://www.bangfad.com/?s=tahun
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Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Badan Pusat Statistik, 2010). 

Salah satu kendala pengembangan tanaman melon adalah adanya serangan  jamur 

Fusarium oxysporum f. sp mileum mulai dari pembibitan sampai dengan penanaman 

dilahan.  

 Sampai saat ini penyakit busuk batang melon masih sulit dikendalikan 

dengan berbagai cara, karena patogennya memiliki struktur bertahan berupa 

klamidospora yang dapat bertahan dalam tanah sebagai saprofit antara tiga sampai 

empat tahun (Sukamto dan Tombe, 1995).  Selain itu karena penularannya melalui 

bibit yang sudah terinfeksi, sehingga penyebarannya menjadi cepat dan meluas 

(Hadisutrisno, 2005), dan  belum  ditemukan klon melon yang tahan atau toleran 

terhadap penyakit ini.  

Dengan demikian diperlukan satu alternatif pengendalian penyakit layu 

Fusarium pada tanaman melon  yang lebih efektif dan ramah lingkungan serta 

berkelanjutan. Salah satu cara pengendalian yang ramah lingkungan dengan hasil 

yang menjanjikan adalah penggunaan mikroorganisme lokal (MOL) dan 

penggunaan jamur antagonis Trichoderma spp.. Mikroorganisme antagonis dari 

jenis jamur Trichoderma ini dapat berupa jamur-jamur endofit yang diperoleh dari 

tanaman sehat, maupun jamur-jamur saprofit yang diperoleh dari daerah sekitar 

perakaran tanaman (Sudantha, 2009).  

MOL adalah bahan pengurai untuk membuat pupuk organik berupa kompos 

dan bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman.   MOL mengandung unsur hara mikro 

dan makro dan juga mengandung mikrobia yang berpotensi sebagai perombak 

bahan organik, perangsang pertumbuhan dan sebagai agen pengendali hama dan 

penyakit tanaman, sehingga MOL dapat digunakan sebagai pendecomposer, pupuk 

hayati dan sebagai pestisida organik terutama sebagai fungisida. MOL ini akan lebih 

bermanfaat apabila diinokulasi dengan jamur Trichoderma spp. 

Kompos hasil fermentasi jamur Trichoderma spp. dapat berfungsi untuk: 

(1)sumber unsur hara bagi tanaman dan sumber energi bagi organisme tanah (2) 

memperbaiki sifat-sifat tanah, memperbesar daya ikat tanah berpasir, memperbaiki 

struktur tanah berlempung sehingga lebih ringan mempertinggi kemampuan tanah 

dalam mengikat air, memperbaiki drainase dan tata udara pada tanah berat sehingga 

suhu tanah lebih stabil, (3) membantu tanaman tumbuh dan berkembang dengan 



 

*) Topik Kusus Program Magister Pengelolaan Sumberdaya 

    Lahan Kering Program Pascasarjana Unram Periode 10 Oktober  2012 

 

 

4 

baik, (4)substrat untuk meningkatkan aktivitas mikroba antagonis, (5) untuk 

mencegah patogen tular tanah (Sudantha, 2008). 

Sebagai contoh Sudantha dan Abadi (2006), melaporkan bahwa mekanisme 

antagonisme antara jamur endofit Trichoderma spp. dan jamur  F. oxysporum f. sp. 

vanillae adalah mikoparasit dan antibiosis. Selain itu, Sudantha (2007) juga 

melaporkan bahwa ada 19 jenis  jamur endofit pada jaringan sehat tanaman vanili, 

namun ada delapan jenis jamur Trichoderma spp. efektif mengendalikan penyakit 

busuk batang yang disebabkan oleh jamur F. oxysporum f. sp. vanillae. 

 Jamur Trichoderma spp. telah berhasil digunakan untuk pengendalian 

pathogen tular tanah, seperti pada penyakit layu Sclerotium tanaman kedelai 

(Sudantha, 1994); penyakit layu Fusarium pada tanaman kedelai  (Sudantha, 1996), 

Penyakit layu Fusarium pada tanaman tomat (Sudantha, 1997); dilaporkan juga 

Trichoderma spp. yang dikemas dalam bentuk biofungisida “BIOTRIC” dapat 

mengendalikan penyakit yang disebabkan pathogen tular tanah pada kondisi lapang 

di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur (Sudantha, 1998: Sudantha, 

1999).  

Sudantha dan Abadi (2006); Sudantha dan Abadi (2007); Sudantha (2007); 

Sudantha et al. (2007)  melaporkan bahwa jamur Trichoderma spp. ditemukan juga 

dalam jaringan tanaman yang bersifat endofit yang dapat digunakan untuk 

pengendalian penyakit layu Fusarium pada tanaman vanili. 

Berdasarkan hal-hal  yang telah diuraikan maka salah satu altrnatif  

pengendalian penyakit busuk batang pada tanaman melon adalah “Penggunaan 

Jamur Trichoderma spp. dan Mikroorganisme Lokal  ( MOL) Pada Media Kompos 

untuk Meningkatkan Kesehatan Tanaman Melon Di Lahan Kering” dengan harapan  

nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman melon terhadap  

serangan  jamur F. oxysporum  f. sp mileum. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bedasarkan beberapa identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut: 
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a. Apakah pengunaan  jamur Trichoderma spp. dan mikro organisme lokal (Mol) 

pada media kompos  dapat meningkatkan kesehatan pada tanaman melon di 

lahan kering serta mampu mengikat air .  

b. Apakah penggunaan kompos hasil pengunaan Trichoderma spp.dan mikro 

organisme lokal (Mol) berpengaruh pertumbuhan  jamur F. oxysporum  f.sp. 

mileum pada tanaman melon  dan dapat meningkatkan ketahanan induksi 

terhadap penyakit busuk batang. 

c. Apakah  pengunaan jamur Trichoderma sp.dan mikro organisme lokal (Mol) 

mampu mempercepat  proses dekomposisi seresah daun tanaman.  

 

1.3 Tujuan penulisan topik khusus 

Penulisan  bertujuan untuk mengetahui: 

a. Kemapuan Trichoderma spp. dan Mol dalam proses pengomposan. 

b. Pengaruh penambahan kompos hasil permentasi campuran trichoderma 

spp.dan Mol pada media kompos diharapkan menikakan  produksi melon  

c. Mengetahi kemapuan Trichoderma spp. dan Mol dalam meningkatkan 

kesehatan tanaman melon terhadap serangan penyakit busuk batang tanaman 

melon. 

1.4 Manfaat Penulisan topik khusus 

Hasil penulisan topik khusus ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu alternatif untuk dapat mempercepat proses dekomposisi seresah daun 

tanaman tanaman menjadi kompos dan dapat digunakan untuk pengendalian jamur 

Fusarium oxysporum f. sp mileum. 
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BAB II. GAGASAN  

 

2.1. Peranan jamur Trichoderma untuk pengoposan   

Jamur Trichoderma spp. merupakan jamur antagonis yang sangat penting untuk 

pengendalian hayati patogen tanaman. Beberapa isolat jamur Trichoderma spp. dapat 

tumbuh dengan cepat pada medium seresah daun kopi, kemiri dan lamtoro, yaitu isolat  

Trichoderma sp. SAPRO-03 vanili  Timbenuh (T. harzianum),  Trichoderma  sp. 

SAPRO-06 vanili Celelos (T.  aureoviride),  Trichoderma  sp. SAPRO-07 vanili Jurang 

Malang (T. harzianum),  Trichoderma  sp. SAPRO-09 vanili  Lingsar  (T. hamatum) 

dan  Trichoderma  sp. SAPRO-11  vanili  Selebung (T. hamatum). Pertumbuhan koloni 

jamur  Trichoderma  sp. SAPRO-07 vanili Jurang Malang (T. harzianum)  pada medium 

seresah daun kopi, kemiri dan lamtoro pada hari ke lima setelah inokulasi sudah 

menutupi seluruh permukaan cawan Petri yang berdiameter 90 mm dan berwarna hijau 

karena telah membentuk phialospora, sedang pada medium seresah daun gamal, kakao 

dan dadap pertumbuhan jamur ini lambat karena pada hari ke lima setelah inokulasi 

diameter koloninya masing-masing berukuran 66,67 mm, 10,00 mm dan 10,00 mm,   

dan berwarna putih karena belum membentuk phialospora (Sudantha, 2007) 

Jamur Trichoderma spp. mempunyai kemampuan untuk menguraikan sampah 

organik menjadi kompos dalam jangka waktu yang cepat. Kemampuan jamur 

Trichoderma spp. sebagai agen pengurai sampah organik disebabkan karena 

kemampuannya untuk memproduksi enzim yang dapat menguraikan selulosa, hemi 

selulosa dan lignin yang tinggi menjadi senyawa yang lebih sederhana (Sudantha, 2007; 

Sudantha, 2008; Sudantha, 2010). Harman dan Taylor (1988) mengemukakan bahwa 

suatu lahan dimana banyak terdapat bahan organik maka jamur Trichoderma akan 

berkembang baik, yang akan menghasilkan enzim chitinolitik dan selulose yang banyak. 

Menurut Trautmann dan Olynciw (1996) selulosa yang ada pada bahan organik dapat 

dipisahkan oleh enzim selulose yang telah dihasilkan oleh jamur T. harzianum menjadi 

ligni–selulose, kemudian merombaknya menjadi senyawa yang lebih sederhan yang 

mampu larut dalam air, sehingga segera dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman 

untuk pertumbuhan dan perkembangan.  

Trichoderma spp. merupakan jamur antagonis yang sangat penting untuk 

pengendalian hayati patogen tanaman melon, mekanisme pengendalian Trichoderma 
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spp. yang bersifat spesifik target, mengoloni rhizosfer dengan cepat dan melindungi 

akar dari serangan jamur patogen, mempercepat pertumbuhan tanaman dan 

meningkatkan hasil tanaman, menjadi keunggulan lain sebagai agen pengendali hayati. 

Aplikasi dapat dilakukan melalui tanah secara langsung. Selain itu Trichoderma spp 

sebagai  antagonis mudah dibiakkan secara massal dan mudah disimpan dalam waktu 

lama (Arwiyanto, 2003).  

Penyakit layu Fusarium (Fusarium wilt) banyak merugikan  tanaman melon. 

Pada tanaman yang masih sangat muda mudah terinpeksi. Benih dapat  busuk sebelum 

atau sesudah muncul dari tanah, atau tanaman dapat tumbuh menjadi kerdil. Pada 

tanaman yang terinpeksi penyakit menyebabkan daun-daun menjadi pucat, bagian atas 

tanaman layu, dan sedikit demi sedikit seluruh tanaman layu dan akhirnya mati. Pada 

batang terdapat bercak yang panjangnya mencapai 60 cm, menjadi nekrotik, dan 

mempunyai masa spora merah jambu. Kadang-kadang pada batang terjadi busuk yang 

mengeluarkan cairan berwarna coklat. Jika dibelah akan tampak bahwa bagian kayu dari 

batang berwarna coklat. Buah-buah lebih kecil daripada biasa. Akar-akar dapat 

mempunyai gejala kanker Berdasarkan potensi yang dimiliki Trichoderma spp. maka 

pemanfaatan jamur tersebut sebagai agen hayati untuk pengendalian jamur  F. 

oxysporum f. sp niveum. Pada tanaman melon  sangatlah penting di dalam menunjang 

program PHT. Oleh karena itu penggunaan Trichoderma spp sebagai agen pengendali 

hayati diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dan dampak  negatif dari 

penggunaan  pestisida kimia dalam mengendalikan penyakit busuk batang tanaman 

melon (Cholil, dan Abadi, 1991). 

Sudantha (2009): Sudantha (2010); Sudantha (2011); Sudantha (2012) 

melaporkan bahwa jamur   Trichoderma spp. (Isolat ENDO-02 dan 04  serta SAPRO-07 

dan 09)  yang dikemas dalam bentuk biofungisida, bioaktivator, biokompos dan biochar 

dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit pathogen tular tanah, meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai, jagung, vanili, tomat, pisang, dan berbagai 

tanaman pangan dan hortikultura lainnya. 

 

http://www.agrilands.net/read/full/category/agriwacana/tanaman
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Gambar 2. Biofungisida formulasi cair (a) dan populasi jamur Trichoderma spp. pada 

medium PDA (Sumber : Sudantha 2010) 

 

  

Gambar 03. Biofungisida formulasi tablet (a) dan populasi jamur Trichoderma spp. dalam 

formulasi tablet pada medium PDA (b) (Sumber: Sudantha 2010) 

 

  

Gambar 04. Biofungisuda formuasi serbuk (a) dan Populasi jamur Trichoderma. spp.pada 

medium PDA (b). (Sumber: Sudantha, 2010) 

b a 

a 
b 

b 
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2.2. Peranan MOL dalam pengomposan  

a. Mikro Organisme Lokal 

 Proses dekomposisi bahan-bahan organik menjadi kompos, diperlukan 

bahan-bahan dekomposer. Macam bahan-bahan dekomposer banyak beredar di 

pasar (seperti EM4) dan MOL. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di 

sekitar usaha tani, petani-petani kreatif di Ciamis membuat MOL dari bahan-bahan 

seperti buah-buahan busuk (pisang, pepaya, mangga), rebung, pucuk tanaman 

merambat, tulang ikan, keong, urine sapi, bahkan sampai urine manusia, darah 

hewan, bangkai hewan, air cucian beras, dan sisa makanan. 

Cara membuat MOL itu mudah, semua yang ada di sekitar kita bisa dipakai, 

semua bahan dicampur dengan campuran yang manis-manis seperti air nira, air gula 

dan, air kelapa.  

Cara pembuatan mol sebelum di gunakan dalam pengomposan  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Pembuatan MOL (Mikroorganisme) 

Proses pembuatan: 

1. kg buah maja ( isi/bahan-bahan tambahan lainnya ) 

2. Campurkan dengan 5 Ltr air beras 

3. Larutkan buah maja kedalam 5 ltr air beras dengan cara diremas- remas. 

4. Masukkan kedalem toples 

5. Tutup toples dengan rapat 

6. Berikan pernapasan dengan menggunakan selang kecil yang dihubungkan 

kedalam botol yang berisi air dengan catatan : 

 

 

LARUTAN 

A 

I 

R 

Urine 30% 

Bahan-bahan Tambahan 

Air Beras 30% 

Fermentasi 15 

hari 
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-  Ujung selang yang di toples ( tempat buah maja ) hams benada diatas 

permukaan air  

- Ujung selang yang di botol ( tempat pernapasen ) hampir menyentuh 

dasar air. 

- Biarkan / permentasi selama 15 hari hingga keluar bau harum.(diklat 

pelatihan usahatani, 2009) 

-  

b. Uji kandungan mikro organisme menggunakan lampu pijar  

 

 

 

 

 

 

 

Uji kandungan mikro organisme pada MOL kotoran ternak (Sapi), lampu 

pijar menyala maksimal. Hal tersebut disebabkan MOL kotoran ternak memiliki 

kandungan mikro organisme yang tinggi (banyak) sehingga aplikasi pada tanaman 

juga sangat baik (selain sebagai nutrisi tanaman, juga memperbaiki struktur tanah).  
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Uji kandungan mikro organisme pada MOL bonggol pisang, lampu pijar 

menyala maksimal. Hal tersebut membuktikan bahwa kandungan mikro organisme 

dalam MOL bonggol pisang tinggi.  

 

 

Uji kandungan mikro organisme pada air lumpur yang diambil dari sawah, 

lampu pijar tidak menyala. Hal tersebut membuktikan bahwa air sawah (lumpurnya) 

kandungan mikro organismenya kecil, sehingga perlu diperbaiki struktur tanahnya.  

 

2.3. Peranan  pengunaan Trichoderma dan MOL dalam pengoposan 

Prinsip pengomposan baik mengunakan Trichoderma ataupun MOL adalah 

penurunan C/N bahan organik sehingga sama atau mendekati C/N tanah (lebih kecil 
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dari 20). Bahan organik yang mempunyai C/N yang mendekati C/N tanah  maka 

bahan tersebut dapat diaplikasikan pada tanaman. Sedangkan menurut Indranada 

(1989), makin lanjut tingkat dekomposisi bahan oranik, maka  nisbah C/N-nya akan 

semakin menurun. Nisbah C/N optimal untuk akhir pengomposan  berkisar antara 

15-17. Sementara itu Inoko (1982) menyatakan bahwa nisbah C/N optimal untuk 

akhir pengomposan berkisar dibawah 20. 

 

2.4. Peranan kompos Trichodarma dan MOL untuk kesehatan tanaman melon   

Peranan kompos hasil permentase penggunaan Trichodarma dan Mol pada 

Melon diharapkan dapat menekan serangan penyakit busuk batang yang disebabkan 

oleh jamur Fusarium. Trichodarma merupakan jamur antagonis yang sangat penting 

untuk pengendalian hayati patogen tanaman melon yang bersifat spesifik target 

mengelonizofir dengan cepat dan melindungi akar dari serangan jamur patogen, 

mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil tanaman melon, 

menjadi unggulan lain sebagai agen pengedalian hayati dapat diaplikasikan melalui 

tanah langsung selain itu peran kompos Trihcodarma atau MOL sebagai agen 

antagonis mudah dibiakan secara masal dan mudah tercampur dalam media kompos 

serta hasil permentasi jamur Trichoderma dan MOL mampu memperbaiki struktur 

tanah, sifat fisik tanah, kimia dan biologi tanah serta mampu mengikat air tanah 

padal lahan kering. Sudantha (2010) dan Sudantha (2011); Sudantha (2012) 

melaporkan bahwa jamur Trichoderma spp. dalam bentuk cair dapat menekan 

terjadinya penyakit layu pada tanaman kedelai, vanili, pisang dan tomat. 

 

2.5. Peranan kompos untuk pertanian organik lahan kering  

Pertanian organik merupakan teknik pertanian yang tidak menggunakan 

bahan kimia (non sintetik), tetapi memakai bahan-bahan organik (Pracaya, 2002). 

Secara sederhana, pertanian organik didefinisikan sebagai sistem pertanian yang 

mendorong kesehatan tanah dan tanaman melalui berbagai praktek seperti pendaur 

ulangan unsur hara dari bahan-bahan organik, rotasi tanaman, pengolahan tanah 

yang tepat serta menghindarkan penggunaan pupuk dan pestisida sintetik (Sutanto, 

2002). 
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Sedangkan pengertian pertanian organik menurut FAO (1999) adalah "a 

holistic production management system which promotes and enhances agro-

ecosistem health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological 

activity. Itemphasises the use of management practices in preference to the use of 

off-farm inputs, taking into account that regional conditions require locally adapted 

systems” (suatu sistem managemen yang holistik yang mempromosikan dan 

meningkatkan pendekatan sistem pertanian berwawasan kesehatan lingkungan, 

termasuk biodiversitas, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Dalam pengertian 

ini ditekankan pada preferensi penerapan input of farm dalam managemen dengan 

memperhatikan kondisi regional yang sesuai.  

Cara aplikasi kompos untuk pertanian organik lahan kering pada 

pengembangan melon, aplikasi kompos pada awal pembuatan bedengan dengan cara 

ditebar diatas bedengan yang masih setengah jadi, kemudian kompos yang sudah 

ditebarkan dicacah dengan menggunkan cangkul sampai menyatu dengan tanah 

kemudian tanah yang sudah dicacah diratakan dan ditaburkan dolomit di atas 

permukaan kompos sera ditutup dengan menggunakan Mulsa Plastik Hitam (MPH) 

kemudian dibiakan selama 1 sampai 2 minggu selanjutnya digenangi air selama satu 

hari satu malam setelah itu mulsa dilubangi pada siang hari kemudian dilakukan 

penanaman melon pada sore hari kemudian tanamanan melon disiram dengan 

ukuran gelas aqua kecil 220 ml. 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

1. Jamur Trichoderma  mempunyai kemampuan serbagai pengurai sersah organik 

dan kompos hasil permentasi Trichoderma  spp efektif pengendalian penyakit 

busuk batang tanaman melon yang disebabkan oleh jamur F.oxysfora f. sp 

nevelium sehingga dapat meningkatkan ketahanan tanaman melon  

2. MOL dapat digunakan untuk mempercepat pengurai bahan organik.  

3. Kompos hasil pemintasi jamur Trichoderma spp dan MOL dapat digunakan 

meningkatkan pertanian organik di lahan kering. 

3.2 Saran  

1. Jika pengendalian hama penyakit dengan menggunakan  Trichoderma dan MOL  

belum mengatasi dapat dipergunakan Fungisida atau Pestisida kimia yang 

dianjurkan. 

2. Penamanan melon sebaiknya mengunakan kompos Trichoderma dan MOL 

dilahan agar tidak mudah terserang penyakit  

3. Sebaiknya dilakukan pencegahan mulai dari persemaiyan sampai penanaman 

dengan menggunakan penggunaan campuran Trichoderma spp. dan MOL dalam 

media kompos dan pemanfaatannya untuk tanaman melon lahan kering. 
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