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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang. 

Kentang merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang bernilai 

ekonomis tinggi. Sebagai sumber karbohidrat, kentang merupakan sumber bahan 

pangan yang dapat mensubstitusi bahan pangan karbohidrat lain yang berasal dari 

beras, jagung dan gandum (Samadi, 1997). Mengacu pada program pemerintah akan 

diversifikasi sumber pangan karbohidrat non beras akhir-akhir ini, kentang 

merupakan  salah satu alternatif penting untuk keragaman bahan pangan non beras. 

Usaha peningkatan produksi kentang dipengaruhi adanya faktor pembatas penting di 

lapangan antara lain adanya serangan hama dan penyakit tumbuhan (Rukmana, 

1997). 

Penyakit busuk daun dan umbi tanaman kentang oleh cendawan patogen  

Phytophthora infestans  sejak lama menjadi masalah bagi para petani kentang dan 

penyakit ini merupakan penyakit yang paling serius di antara penyakit dan hama yang 

menyerang tanaman kentang di Indonesia (Katayama & Teramoto, 1997). Penyakit 

ini tergolong sangat penting karena kemampuannya yang tinggi merusak jaringan 

tanaman. Serangan patogen dapat menurunkan produksi kentang hingga  90% dari 

total produksi kentang dalam waktu yang amat singkat (Rukmana, 1997). Sampai saat 

ini kapang patogen penyebab penyakit busuk daun dan umbi kentang tersebut masih 

merupakan masalah dan belum ada varietas kentang yang benar-benar tahan terhadap 

penyakit tersebut (Cholil, 1991). 
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Penyakit dapat berkembang biak dengan mudah pada daerah dingin serta 

lembab karena kapang patogen yang menyebabkannya mudah tumbuh dan 

berkembang baik pada kondisi dingin seperti di daerah Lembang serta di Wonosobo 

(Djafaruddin, 2000).  

Pada tahun 2006, penyakit busuk daun dan umbi kentang menyerang pada 

pertanaman kentang di Wonosobo. Menurut Ninin (2006), hampir seluruh sentra 

pertanaman kentang di Wonosobo terinfeksi cendawan tersebut seiring dengan 

datangnya musim penghujan pada tahun tersebut.  

Menurut Samadi (2007), kentang dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan 

warna umbinya, yaitu : 1). Kentang putih, yaitu jenis kentang dengan warna kulit dan 

daging umbi putih. Contoh varietas Marita, Donata, Radosa, dan yang lainnya. 2). 

Kentang kuning, yaitu jenis kentang yang kulit dan umbinya berwarna kuning. 

Contoh varietas Patrones, Thung, Rapan, Granola, dan lain-lain. 3). Kentang merah, 

yaitu jenis kentang dengan warna kulit dan daging umbi merah. Contohnya varietas 

Desiree dan Arka. 

Penyakit busuk daun yang menyerang kentang tidak hanya parah di Indonesia, 

tapi di Belanda juga telah meningkat dengan pesat selama beberapa tahun belakangan 

ini. Nilai jual kentang sangatlah tinggi sehingga budi daya konvensional menjadi 

sangat intensif. Produksi intensif semacam ini yang mengakibatkan peningkatan 

penyakit busuk daun. Penyemprotan fungisida membantu mengendalikan penyakit ini 

di lahan konvensional, tetapi  bagi para petani organik, penyemprotan pestisida 

seperti  ini tidak mungkin dilakukan. ( Hans Peter Reiders, 2008). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah respons pertumbuhan dan perkembangan beberapa 

klon tanaman kentang (Solanum tuberosum L) terhadap penyakit 

busuk daun yang disebabkan oleh cendawan Phythoptora infestan.s  

2. Bagaimanakah ketahanan dari beberapa klon tanaman kentang 

terhadap serangan penyakit busuk daun yang disebabkan oleh 

cendawan Phythoptora infestans. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui respons pertumbuhan dan perkembangan beberapa 

klon tanaman kentang (Solanum tuberosum L) terhadap penyakit busuk 

daun yang disebabkan oleh cendawan Phythoptora infestans. 

2. Untuk mengetahui tingkat ketahanan dari beberapa klon tanaman 

kentang terhadap serangan penyakit  busuk daun. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan  dari penelitian ini adalah : 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai 

ketahanan atau toleransi beberapa klon tanaman kentang terhadap serangan penyakit 

busuk daun akibat cendawan Phytoptora infentans dan pengembangan ilmu tanaman 

dalam bidang hama dan penyakit serta fisiologi tumbuhan. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

 Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan sumber karbohidrat ke empat di 

dunia. Sentra produksi kentang di Indonesia masih terbatas pada dataran tinggi yang 

memiliki curah hujan dan kelembaban yang cukup tinggi. Keadaan tersebut sangat 

kondusif bagi perkembangan berbagai penyakit, salah satunya penyakit busuk  daun 

akibat cendawan Phytopthora infestans. 

Gejala yang tampak adalah timbulnya bercak-bercak kecil berwarna hijau 

kelabu dan agak basah. Umumnya, gejala pertama terjadi pada daun-daun bawah. 

Bercak-bercak ini akan berkembang, dan warnanya berubah menjadi coklat sampai 

hitam dengan bagian tepi berwarna putih, yang sebenarnya merupakan massa 

sporangium dan pendukungnya. Selanjutnya daun akan membusuk dan mengeluarkan 

bau yang tidak enak, lalu mati. 

Serangan pada batang ditandai dengan bercak coklat yang memanjang. 

Demikian pula tangkai daun yang terserang. Umbi yang terserang tidak 

menampakkan gejala yang jelas dari luar, biasanya hanya ada lekukan yang berwarna 

lebih gelap daripada warna kulitnya. Namun, apabila umbi dibelah akan tampak jelas 

adanya bercak-bercak coklat dan lama-kelamaan umbi membusuk. 

Pencegahan dan pemberantasan cendawan ini dilakukan dengan sanitasi,  

menanam umbi dari bibit yang sehat, membuang umbi-umbi yang sakit di gudang, 

membersihkan sisa-sisa tanaman lain yang dapat menjadi inang, dan mengadakan 

pergiliran tanaman.Secara kimia penyakit diberantas dengan fungisida, seperti 

Antracol 70 WP,Dithane M-45, dan lain-lain (Samadi, 2007 : 69-70). 
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Pertumbuhan dan hasil tumbuhan bergantung pada ketersediaan hara dan air 

di dalam tanah tempat tumbuhan tersebut tumbuh, dan pada pemeliharaan dalam 

kisaran faktor-faktor lingkungan tertentu, seperti suhu, kelembaban dan cahaya. 

Sesuatu yang mempengaruhi kesehatan tumbuhan berkemungkinan besar juga akan  

mempengaruhi pertumbuhan dan produksinya dan dapat menurunkan kegunaannya 

bagi manusia. Patogen tumbuhan, cuaca yang tidak menguntungkan, gulma dan 

serangga hama adalah penyebab yang sangat umum dalam menurunkan pertumbuhan 

dan produksi tumbuhan. 

Penyakit busuk daun dan umbi tanaman kentang oleh cendawan patogen 

Phytophotora infestans sejak lama menjadi masalah bagi para petani kentang dan 

penyakit ini merupakan penyakit yang paling serius di antara penyakit dan hama yang 

menyerang tanaman kentang di Indonesia (Katayama & Teramoto, 1997). Penyakit 

ini tergolong sangat penting karena kemampuannya yang tinggi merusak jaringan 

tanaman. Serangan patogen dapat menurunkan produksi kentang hingga 90% dari 

total produksi kentang dalam waktu yang amat singkat (Rukmana, 1997). Sampai saat 

ini cendawan patogen penyebab penyakit busuk daun dan umbi kentang tersebut 

masih menjadi masalah dan belum ada varietas kentang yang benar-benar tahan 

terhadap penyakit tersebut (Cholil, 1991). 

Varietas atau klon sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan 

suatu tanaman. Saat ini, bermunculan varietas-varietas baru memiliki keunggulan 

yang tampak dari segi bentuk, ukuran, bobot, warna daging umbi, kadar gula dan air 

umbi yang dihasilkan yang berbeda-beda. Selain itu juga tampak dari segi daya 
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adaptasi terhadap lingkungan, ketahanan hama dan penyakit, serta produktivitas 

tanaman. ( Samadi, 2007). 

Pada umumnya cendawan ini berkembang biak secara aseksual dengan 

zoospora, tapi dapat juga berkembang biak secara seksual yaitu dengan oospora. 

Cendawan ini bersifat heterotalik , artinya dapat berkembangbiak secara seksual  atau 

pembentukan oospora hanya terjadi apabila terjadi mating ( perkawinan silang) antara 

dua isolat cendawan Phythopthora infestans yang mempunyai tipe perkawinan yang 

berbeda. 

Menurut Nishimura etal. (1999), hingga saat ini di dunia hanya dijumpai 2 

tipe perkawinan cendawan ini, yaitu A1 dan A2. Tipe perkawinan A1 merupakan tipe 

yang paling dominan dan tersebar luas didunia, sedangkan tipe A2 relatif terbatas, 

terutama dijumpai di Mexico. Keberadaan dua tipe perkawinan tersebut telah member 

peluang terjadi perkawinan silang sehingga terbentuk oospora yang berakibat 

munculnya berbagai strain atau ras baru dari cendawan ini yang beragam cirri-

cirinya, terutama virulensi tanaman inangnya. (Romero dan Erwin, 1969). 

Pembentukan ras baru sering terjadi dalam waktu yang relatif singkat, 

sehingga mempersulit upaya pengendalian varietas yang tahan. Akhir-akhir ini, 

sebaran populasi cendawan Phythophtora infestans sangat beragam telah dilaporkan 

dari berbagai wilayah Eropa, Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Amerika 

Selatan, tapi laporan dari Asia masih sangat terbatas. Di Indonesia, tipe perkawinan 

A2 juga telah ditemukan. ( Nishimura et.al., 1998) 
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1.6 Hipotesis 

1. Terdapat beberapa klon tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) yang 

memiliki respon pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda 

terhadap serangan peyakit busuk daun yang disebabkan oleh cendawan 

Phythoptora infestans. 

2. Terdapat beberapa klon tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) yang 

memiliki ketahanan terhadap serangan penyakit busuk daun. 

 


