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ABSTRAK 

 

Intensitas serangan Potato Virus Y (PVY) menjadi salah satu prasyarat dalam usaha produksi benih kentang 

bersertifikat di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan tanaman untuk memperoleh pertanaman 

sesuai dengan standar produksi benih kentang bersertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas 

serangan virus PVY pada produksi benih kentang varietas Granola-L kelas benih pokok G3 di Sembalun. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pengamatan lapangan pada umur tanaman 2-10 

mst. Penelitian dilakukan  di Desa Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dan di 

Laboratorium Biosains dan Bioteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada bulan Mei 2015-Agustus 

2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala tanaman terserang virus PVY mulai tampak pada umur 6 minggu 

setelah tanam (mst), namun konfirmasi dengan ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) menunjukkan bahwa  

hanya daun tanaman kentang umur 10 mst yang positif mengandung virus PVY.  Pengamatan juga dilakukan pada 

tanaman border. Ditemukan 5 jenis tanaman border yakni singkong, wortel, kacang tanah, labu dan jagung dan hasil 

uji ELISA  menunjukkan bahwa reaksi positif  anti-PVY terjadi dengan ekstrak tanaman singkong. Disamping itu 

ditemukan 4 jenis serangga vektor virus pada tanaman kentang yakni kutu daun (Myzus persicae), kutu kebul 

(Bemisia tabaci), thrips (Thrips palmi) dan tungau merah (Tetranychus sp), Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat serangan PVY pada tanaman kentang G3 di Sembalun pada umur 10 mst dengan intensitas serangan 

0,4%. Diduga  PVY ditularkan dari tanaman singkong sebagai tanaman border pada lahan perbenihan di Sembalun, 

oleh tungau merah (Tetranychus sp) yang juga merupakan hama utama pada tanaman singkong. 

 

Kata Kunci : ELISA, PVY (Potato Virus Y), Benih Kentang, Serangga Vektor Virus  

 

ABSTRACT 

 

Intensity of Potato Virus Y (PVY) is a criteria assessed during  production of certified potato seed in 

Indonesia, Therefore, suitable pest and disease management is required to meet the standard for production of 

certified potato seeds. The aim of this study is to determine the intensity of PVY virus infection during  the production 

of G3 seed potato, Granola-L variety, in Sembalun. This research used a descriptive method, with field observations 

at 2 to 10 weeks after planting (wap). Observation was conducted in the Timba Gading Village, Sembalun District, 

East Lombok, and in the Laboratory of Bioscience and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of 

Mataram, from May 2015 to August 2015. The result showed that the symptoms PVY began to appear in the potato 

plants at 6 wap, however confirmation by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) indicated that positive PVY 

infection was only obtained in the sap of potato plants at 10 wap. Observation was also undertaken for border 

plants. Five species of border plants obtained during the G3 seed potato production in the area was cassava, carrot, 

peanut, squash and corn, and result of the ELISA test showed positive anti-PVY reaction of the sap of cassava 

leaves. In addition, there were 4 kinds of virus vectors observed in the seed potato plantation: aphids (Myzus 

persicae), ticks whitefly (Bemisia tabaci), trips (Thrips palmi) and red mite (Tetranychus sp). This results showed 

that there is PVY infection during G3 seed potato production in Sembalun, with intensity of 0,4%. The PVY infection 

may be transmitted from cassava plants as the border plants by red mite (Tetranychus sp),  a major pest on cassava 

plants. 

Keywords: ELISA, PVY (Potato Virus Y), Seed Potato Tuber, Virus Vector 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Kentang (Solanum tuberosum L) merupakan 

salah satu dari lima makanan pokok dunia. Kelima 

makanan pokok tersebut adalah beras, gandum, 

kentang, sorgum, dan jagung (Wattimena, 2000). Di 

Indonesia kentang sudah dijadikan bahan pangan 

alternatif atau bahan karbohidrat substitusi, terutama 

dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan 

masyarakat Indonesia disamping beras (Gunarto, 

2003). Data permintaan dan konsumsi kentang pada 

tahun 1998-2008 berturut-turut adalah 973.519 ton, 

989.195 ton, 972.019 ton, 1.078.520 ton, 1.014.900 

ton, 1.138.920 ton, dan 1.027.845 ton (Biro Pusat 

Statistik (BPS), 2012; FAO, 2006 diolah).   

Kentang bukan hanya sebagai konsumsi 

sayuran semata namun konsumsi kentang juga dalam 

bentuk produk hasil olahan (Chips dan French fries). 

Oleh karena itu agribisnis kentang memiliki nilai yang 

sangat strategis bagi bangsa Indonesia karena potensi 

nilai ekonomi yang tinggi, permintaan yang tinggi, 

peranannya sebagai sumber komoditas ekspor non-

migas, bahan baku industri pangan, dan menunjang 

program penganekaragaman (diversifikasi) pangan 

sehingga agribisnis kentang dapat meningkatkan 

pendapatan dan taraf hidup petani (Rukmana, 2006 

dan Surono, 2012). 

Indonesia merupakan penghasil kentang 

terbesar di Asia Tenggara (Departemen Pertanian, 

2008) serta merupakan Negara Agraris yang memiliki 

hamparan lahan pertanian yang luas. Sentra produksi 

kentang di Indonesia tersebar di daerah Sumatera 

Utara, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Utara dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (Ditjenhorti, 

2011). 

Produktivitas kentang di Indonesia masih 

tergolong rendah dibandingkan dengan potensi 

produksi di Negara empat musim yang mencapai 35 

ton/ha. Rendahnya produktivitas kentang dalam 

Negeri antara lain disebabkan rendahnya pemenuhan 

benih kentang bermutu untuk petani. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan 

wilayah agraris dengan potensi pengembangan 

berbagai komoditas pertanian dalam arti luas. Di 

samping komoditas tanaman pangan seperti Padi, 

Jagung, Kedelai yang memang sudah lama 

berkembang, kentang yang merupakan salah satu 

komoditas hortikultura juga sangat potensial 

dikembangkan utamanya jenis Granola-L yang 

banyak ditanam oleh petani di Indonesia. 

Desa Sembalun yang berada di kaki gunung 

Rinjani adalah merupakan wilayah yang sangat 

potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu 

sentra produksi benih kentang Nasional. Potensi 

sumber daya alam sembalun seperti ketersediaan lahan 

potensial seluas 4.470 ha yang terletak pada 

ketinggian antara 1.200 sampai 1.600 meter di atas 

permukaan laut, ketinggian yang ideal bagi 

pertumbuhan tanaman kentang, maka peluang NTB 

sebagai pemasok benih kentang Nasional adalah 

sangat besar. Di samping itu berdasarkan hasil uji 

lapang terhadap kemungkinan adanya kontaminan 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang telah 

dilakukan di kawasan Pertanian Sembalun diperoleh 

hasil bahwa wilayah tersebut dinyatakan bebas dari 

endemik penyakit Nematoda Sista Kuning (NSK) 

yang merupakan salah satu penyakit kentang yang 

sangat ditakuti oleh petani kentang di dunia (BPSB 

TPH NTB, 2009).  

Salah satu prasyarat dalam usaha perbenihan 

kentang adalah mutu benih terkait. Serangan 

Organisme Pengganggu Tanaman (adanya OPT) 

sangat mempengaruhi kualitas benih yang 

dihasilkannya dimana salah satu syarat dasar untuk 

benih bermutu kelas benih pokok (G3) adalah 

intensitas minimal maksimal serangan bakteri 1,0% 

virus 0,5% busuk daun 10% dan NSK 0% (SNI 

Kentang, 2004).  

Benih kentang G3 diproduksi di lapangan 

karenanya mutu benih yang dihasilkan sangat 

dipengaruhi oleh kualitas sumber benih dan kondisi 

lingkungan termasuk keberadaan hama yang dapat 

menjadi vektor virus pada tanaman kentang.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di areal perbenihan 

kentang di Desa Timba Gading, Kecamatan 

Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Mei 2015-Agustus 2015 dan 

konfirmasi keberadaan virus dengan metode ELISA 

(PVY Pathoscreen® kit Alkaline Phosphatase Agdia 

Incorporated, Indiana, USA) dilakukan di 

Laboratorium Bioteknologi dan Biosains Fakultas 

Pertanian Universitas Mataram. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskrip

tif yaitu mendeskripsikan fenomena atau gejala yang 

diamati di areal perbenihan kentang di Sembalun. 

areal penanaman yang akan dijadikan petak sampel 

adalah areal penanaman atau pembibitan kentang 

varietas Granola-L untuk menghasilkan benih pokok 

kelas G3. Pada areal tersebut akan ditentukan 3 petak 

sampling masing-masing seluas 70x15 m dengan 

populasi 500 tanaman perpetak dengan mengamati 

semua tanaman yang menunjukkan gejala serangan 

virus. Pengamatan dan pengumpulan data langsung di 

lapangan dilakukan sebanyak lima kali pengamatan 

yaitu pada saat tanaman berumur 2, 4, 6, 8, dan 10 

mst. 

Teknik Analisis Data   
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode Deskriptif.  

  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, 

terdapat tanaman yang menunjukkan gejala terserang 

virus PVY pada tanaman kentang G3 di Sembalun. 

Jumlah tanaman kentang yang bergejala virus PVY 

disajikan pada Tabel 4.1.1 

 

Tabel 4.1.1. Jumlah tanaman bergejala virus PVY pada tanaman kentang G3 di Sembalun 

 

Keterangan : (P1) : Petak I, (P2) : Petak II, (P3) : Petak III, PVY : Potato Virus Y. 

 

Berdasarkan Tabel 4.1.1 Jumlah tanaman 

kentang bergejala virus PVY, maka dihitung potensi 

intensitas serangan virus PVY pada tanaman kentang 

G3 di Sembalun dan hasilnya disajikan pada Tabel 

4.1.2 berikut : 

 

Tabel 4.1.2. Potensi intensitas serangan virus PVY pada tanaman kentang G3 di Sembalun 

 

 

Morfologi tanaman kentang yang diduga terserang virus PVY dan digunakan untuk menghitung potensi 

intensitas serangan virus PVY pada penanaman kentang G3 di Sembalun disajikan pada Gambar 4.1.1 berikut :  

Umur tanaman (mst) 

Jumlah tanaman bergejala virus  

PVY 

 

P1 

 

P2 P3 

2    0 0 0 

4    0 0 0 

6    1 1 0 

8    10 2 3 

10  12 6 2 

Umur tanaman (mst)  

Potensi intensitas serangan virus (%)  

PVY 

  

P1 

  

P2 P3 

2  0% 0% 0% 

4  0% 0% 0% 

6  0,2% 0,2% 0% 

8  2% 0,4% 0,6% 

10  2,4% 1,2% 0,4% 
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Gambar 4.1.1 Gejala visual pada tanaman kentang G3 terserang virus PVY di Sembalun. 

 

Daun tanaman yang menunjukkan gejala 

terserang virus PVY kemudian diambil untuk 

dilakukan pengujian keberadaan partikel virus PVY 

dengan metode ELISA (Enzym-Linked 

Immunosorbent Assay). Hasil pengujian keberadaan 

virus  PVY dengan ELISA pada 

tanaman kentang ini disajikan pada Gambar 4.1.2. 

 
Gambar 4.1.2. Hasil pengujian virus tanaman kentang dengan ELISA  

 

Keterangan : (A1) : Sampel daun tanaman kentang 2 mst petak I, (A2) : Sampel daun tanaman kentang 2 

mst petak II, (A3) : Sampel daun tanaman kentang 2 mst petak III, (B1) : Sampel daun tanaman kentang 4 mst petak 

I, (B2) : Sampel daun tanaman kentang 4 mst petak II, (B3) : Sampel daun tanaman kentang 4 mst petak III, (C1) : 

Sampel daun tanaman kentang 6 mst petak I, (C2) : Sampel daun tanaman kentang 6 mst petak II, (C3) : Sampel 

daun tanaman kentang 6 mst petak III, (D1) : Sampel daun tanaman kentang 8 mst petak I, (D2) : Sampel daun 

tanaman kentang 8 mst petak II, (D3) : Sampel daun tanaman kentang 8 mst petak III, (E1) : Sampel daun tanaman 

kentang 10 mst petak I, (E2) : Sampel daun tanaman kentang 10 mst petak II, (E3) : Sampel daun tanaman 

kentang 10 mst petak III, (F1) : Sampel tanaman border jagung, (F2) : Sampel tanaman border singkong, (F3) : 

Sampel tanaman border kacang tanah , (G1) : Sampel tanaman border wortel, (G2) : Kontrol positif, (G3) : Kontrol 

positif, (H1) : Sampel tanaman border labu, (H2) : Kontrol negatif, (H3) : Kontrol negatif.  

 

Berdasarkan pengamatan gejala serangan 

virus PVY pada tanaman kentang G3 di Sembalun dan 

hasil pengujian dengan ELISA (Enzym-Linked 

Immunosorbent Assay), maka terdapat serangan virus 

PVY pada tanaman kentang G3 pada umur 10 mst 

petak III dengan intensitas 0,4%.  

Serangga vektor virus yang telah ditemukan adalah 

kutu daun (Myzus persicae), kutu kebul (Bemisia 

tabaci), trips (Trips palmi) dan tungau (Tetranychus 

sp). (Gambar 4.1.3). 

 

Gambar 4.1.3 Serangga vektor virus yang ditemukan pada penanaman kentang G3 di Sembalun  
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Keterangan : (1) kutu daun (Myzus persicae), (2) kutu kebul (Bemisia tabaci), (3) trips (Trips palmi), (4) tungau 

(Tetranychus sp). 

Perkembangan populasi serangga vektor virus pada tanaman kentang G3 di Sembalun disajikan pada grafik berikut 

ini : 

 
Clarasista, 2015.  

Grafik perkembangan populasi serangga vektor virus kutu daun (Myzus persicae), kutu kebul (Bemisia tabaci), thrips 

(Thrips palmi), dan tungau (Tetranychus sp) pada tanaman kentang G3 di Sembalun 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan infeksi virus di 

lapangan maka dilakukan pengamatan terhadap suhu 

dan kelembaban lokasi penanaman kentang di 

Sembalun, data suhu dan kelembaban disajikan pada 

tabel 4.1.3. 

Tabel 4.1.3. Suhu dan kelembaban lokasi penanaman kentang G3 di Sembalun 

No Waktu MST Suhu (oC) 
Kelembaban 

(%) 

1 

Siang 

hari 

2 23 92 

2 4 21 57 

3 6 28 70 

4 8 22 91 

5 10 21 91 

 Rata-rata 23oC 80% 

Selain suhu dan kelembaban, faktor lain yang 

diamati dan dapat menjadi sumber penularan virus 

adalah tanaman border, oleh karena itu dilakukan juga 

pengamatan pada tanaman border pada pertanaman 

kentang di Sembalun, 

 

Gambar 4.1.4. Jenis-jenis tanaman border pada tanaman kentang G3 di Sembalun 

Keterangan : Labu, Wortel, Jagung, Singkong, dan Kacang tanah 
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Untuk mengetahui sumber penularan virus PVY dari tanaman border, maka dilakukan uji ELISA pada 

tanaman border, hasil uji ELISA disajikan pada gambar berikut ini : 

 
Gambar 4.1.5. Hasil ELISA virus pada tanaman border disekitar lahan penanaman kentang G3 di Sembalun. 

Keterangan : (A1) Kontrol negatif, (B1) Kontrol positif, (C1) Sampel daun wortel, (D1) Sampel daun 

tanaman labu sebelah barat, (E1) Sampel daun tanaman labu sebelah timur, (F1) Sampel daun tanaman labu tengah 

lahan, (G1) Sampel daun tanaman jagung, (H1) Sampel daun tanaman singkong. 

 

 

Faktor-faktor lain sepeti tanaman solanaceae lain juga telah diamati untuk mengetahui sumber penularan 

virus PVY pada pertanaman kentang G3 di sembalun, jenis tanaman solanaceae lain disajikan pada tabel 4.1.4.  

 

Tabel 4.1.4. Tanaman solanaceae lain yang berada pada lahan penanaman kentang G3 di Sembalun 

No Jenis tanaman 
Umur tanaman 

kentang 

Umur tanaman 

solanaceae lain 

Letak tanaman 

solanaceae lain 

1 Cabai 2 mst Menjelang panen 

Sebelah barat lahan 

penanamanan kentang 

G3 

2 Tomat 2 mst Menjelang panen 

Sebelah barat lahan 

penanamanan kentang 

G3 

3 Ciplukan 2 mst 2 minggu 
Didalam lahan 

penanaman kentang G3 

4 
Kentang 

konsumsi   
2 mst 2 bulan 

Sebelah selatan lahan 

penanaman kentang G3 

 

Pembahasan

Intensitas serangan virus merupakan salah 

satu indikator yang digunakan untuk sertifikasi benih 

kentang. Jenis-jenis virus yang dianalisa pada 

sertifikasi benih kentang adalah PLRV (Potato Leaf 

Roll Virus), PVX (Potato Virus X) dan PVY (Potato 

Virus Y). Agar benih G3 dapat disertifikasi, intensitas 

maksimal tanaman terserang virus adalah 0,5% (SNI, 

01-7001-2004 benih G3). 

Hasil pengamatan pada Tabel 4.1.1 

menunjukkan gejala tanaman yang terserang virus 

PVY mulai ditemukan sejak umur 6 mst. Gejala 

serangan PVY adalah mosaik atau nekrosis lokal. 

Tanaman dengan gejala terserang PVY terdapat pada 

petak I, II dan III dengan jumlah tanaman bergejala 

meningkat sejak 6 mst. Pada umur 6 mst jumlah 

tanaman bergejala pada petak I meningkat yakni dari 1 

tanaman menjadi 10 tanaman pada umur 8 mst 

kemudian meningkat lagi menjadi 12 tanaman pada 

umur 10 mst. Pada petak II jumlah tanaman bergejala 

juga mengalami peningkatan dari 1 tanaman pada 6 

mst menjadi 2 tanaman pada umur 8 mst kemudian 

meningkat lagi menjadi 6 tanaman pada umur 10 mst. 

Pada petak III, jumlah tanaman bergejala PVY pada 

umur 8 mst adalah 3 tanaman, kemudian dikarenakan 
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beberapa faktor di lapangan, jumlah tanaman bergejala 

PVY terserang virus ini menjadi 2 tanaman. Dari 

jumlah tanaman yang menunjukkan gejala terserang 

virus PVY ini, maka dihitung potensi intensitas 

serangan virus PVY pada penanaman kentang G3 di 

Sembalun. Potensi intensitas serangan virus tertinggi 

PVY adalah 2,4% pada umur 10 mst. Untuk sertifikasi 

benih kentang, prasyarat intensitas serangan virus 

tersebut adalah 0,5% (BSN, 01-7001-2004). Untuk 

mencegah penularan virus yang lebih tinggi dari 

standar 0,5%, tindakan pemeliharaan yang dilakukan 

penangkar benih kentang adalah tindakan rouging. 

Rouging adalah kegiatan mencabut tanaman yang 

sakit dan terserang virus ketika gejala sakit muncul 

pada tanaman. Rouging penting dilakukan secara 

periodik sejak tanaman mulai tumbuh sampai tanaman 

dipangkas atau dimatikan, sehingga areal penangkaran 

benih bersih dari tanaman yang terinfeksi dari 

penyakit virus. Rouging dilakukan dengan pencabutan 

dan pembuangan tanaman yang terinfeksi, tanaman 

yang dicabut harus semua bagian tanaman termasuk 

umbinya, tidak boleh ada bagian tanaman yang 

tertinggal dalam tanah dan semua bagian tanaman 

tersebut harus dibuang keluar areal perbenihan. 

Sedangkan pada penelitian ini tanaman yang terserang 

virus sengaja dibiarkan untuk mempelajari 

perkembangan virus tanaman kentang tersebut.  

Gejala serangan virus muncul pada tanaman 

kentang sejak umur 6 mst. Meskipun demikian, 

keberadaan gejala ini tidak memberikan kapasitas 

bahwa tanaman terserang virus. Morfologi tanaman 

seperti morfologi akibat tanaman terserang oleh virus 

serupa dengan gejala yang disebabkan oleh 

kekurangan unsur hara, stress air dan lain sebagainya. 

Selain itu gejala serangan virus tersebut juga serupa 

dengan gigitan serangga penghisap daun, pemotongan, 

dan penyambungan, serta gigitan serangga vektor 

virus. Oleh karena itu dilakukan konfirmasi 

keberadaan virus PVY dengan metode ELISA, 

Pengujian virus dengan metode ELISA secara 

kualitatif adalah dengan melihat perubahan warna 

reaksi dan membandingkan dengan warna reaksi pada 

kontrol positif. Semakin tinggi intensitas warna yang 

terbentuk, maka semakin tinggi pula konsentrasi virus 

yang terdapat pada sampel. ELISA telah banyak 

digunakan untuk mendeteksi patogen tanaman 

khususnya pada tanaman yang diproduksi secara 

vegetatif (Akin, 2006). 

Hasil ELISA PVY menunjukkan bahwa 

sampel tanaman kentang umur 10 mst pada petak III 

positif mengandung virus PVY karena adanya reaksi 

antara antibody PVY dengan protein tanaman kentang 

umur 10 mst. Dengan demikian, intensitas serangan 

PVY adalah 0,4%. Karena sampel yang positif 

mengandung virus adalah daun pada umur 10 mst, 

berarti virus yang diamati tidak terbawa benih namun 

kemungkinan menular dari tanaman lain oleh 

perlakuan mekanis atau oleh serangga vektor. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Hooker (1982) bahwa virus 

pada tanaman kentang selain dibawa benih juga dapat 

ditularkan oleh vektor dan secara mekanis.  

Serangga vektor virus yang ditemukan pada 

tanaman kentang G3 di Sembalun adalah empat jenis 

serangga yaitu Kutu daun, Kutu kebul, Thrips dan 

Tungau merah. Serangga yang berada pada lahan 

penanaman kentang G3 yang merupakan serangga 

vektor virus tumbuhan yang sangat dominan adalah 

Kutu daun (Akin, 2006). Pada awal pertumbuhan 

tanaman kentang Kutu daun lebih dahulu berada pada 

salah satu jenis gulma berdaun lebar di Sembalun 

yakni Ageratum conyzoides L. serangan Kutu daun 

serta hama penghisap lainnya dapat menurunkan hasil 

panen sebanyak 40-80%, secara tidak langsung Kutu 

daun ini dapat menjadi vektor lebih dari 50 virus 

tanaman (Hermawati, 2007).  

Nakata (1994) menyatakan bahwa serangga 

vektor virus Kutu daun (Aphids) umumnya ditemukan 

pada tanaman kentang dan tanaman lainnya, serta 

aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. 

Kutu kebul merupakan serangga vektor virus 

yang juga terdapat pada pertanaman kentang G3 

dalam penelitian ini. Berdasarkan pengamatan 

lapangan, serangga vektor virus Kutu kebul telah 

ditemukan pada lahan penanaman kentang G3 di 

Sembalun sejak minggu awal penanaman hingga 

minggu menjelang akhir pengamatan (Data tidak 

ditampilkan). Kutu kebul merupakan hama yang 

sangat polifag dan menyerang berbagai jenis tanaman. 

Tanaman yang menjadi inang utama Kutu kebul 

tercatat sekitar 67 famili yang terdiri atas 600 spesies 

tanaman termasuk cabai, terung, kubis, buncis, selada, 

bunga potong gerbera, ubi jalar, singkong, kedelai, 

tembakau dan lada. Tanaman liar yang yang paling 

disukai adalah babandotan (Ageratum conyzoides) 

(Suharto et al, 1981 ; Baliadi et al, 2008).  

Meningkatnya populasi serangga vektor 

disebabkan sekitar lahan perbenihan kentang terdapat 

tanaman inang dari serangga vektor virus tersebut. 

Serangga vektor virus Kutu kebul merupakan hama 

yang sangat polifag dan menyerang berbagai jenis 

tanaman. Menurut penelitian Uzcategui  dan Lastra 

(1978) dalam Faizah (2010) serangga vektor Kutu 

kebul mampu menularkan virus dalam waktu 2 jam 

dengan periode laten 20 jam dengan suhu 30-34oC. 

Berdasarkan keadaan lapangan, terjadi peningkatan 

suhu pada penanaman kentang di Sembalun yakni 

pada umur 6 mst, suhu meningkat menjadi 28oC. 

Meningkatnya suhu pada lahan penanaman kentang 

G3 ini menjadi 28oC, diduga menolong perkembangan 

vektor virus dan menyebabkan peningkatan populasi 

serangga vektor virus tanaman kentang. (Grafik 

perkembangan serangga vektor virus di Sembalun). 
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Populasi vektor virus dari awal penanaman sampai 

menjelang akhir panen sangat dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan sekitar penanaman kentang. 

menurut Wiyono (2007) ketinggian tempat dapat 

mempengaruhi suhu udara, semakin tinggi suatu 

tempat maka suhu akan semakin dingin atau semakin 

panas sehingga populasi kutu kebul di lapangan akan 

meningkat. 

Thrips (Thrips palmi) merupakan salah satu 

serangga vektor virus tanaman kentang dan merupakan 

serangga yang aktif bergerak dibawah permukaan daun 

tanaman kentang. Serangga vektor virus ini cenderung 

berada dipermukaan bawah daun tanaman kentang. 

Selain sebagai hama yang langsung menyerang 

tanaman, Thrips juga berperan sebagai vektor penyakit 

(Lewis, 1973). Thrips adalah hama penting pada 

tanaman sayuran khususnya tanaman kentang. Dalam 

keadaan serangan yang eksplosif, hama ini dapat 

menyebabkan gagal panen (Stallen et al., 1990).  

Serangga vektor virus yang juga ditemukan 

dalam penelitian ini adalah tungau merah. Tungau 

merah merupakan serangga yang menyebabkan virus 

pada tanaman kentang. Tungau merah menyerang 

daun-daun muda dengan cara menghisap cairan 

tanaman dan menyebabkan kerusakan sehingga terjadi 

perubahan bentuk menjadi abnormal dan perubahan 

warna seperti daun menebal dan berubah warna 

menjadi tembaga atau kecokelatan (Spark, 2004). Daun 

yang terserang tungau merah menjadi kaku dan 

melengkung ke bawah, menyusut dan keriting 

kemudian tunas dan bunga gugur. Serangan berat 

terjadi pada musim kemarau, biasanya serangan 

bersamaan dengan serangan thrips dan kutu daun. 

Warna serangga vektor virus ini adalah merah dengan 

ukuran tubuh yang sangat kecil dan berada 

dipermukaan bawah daun tanaman kentang. Serangga-

serangga pembawa vektor ini dapat menyebabkan virus 

pada tanaman kentang, Satu serangga bisa menjadi 

vektor untuk beberapa virus tetapi ada juga yang hanya 

dapat menularkan satu virus. Satu virus juga dapat 

ditularkan oleh beberapa vektor. Serangga tungau 

merah yang menyebabkan gejala virus pada tanaman 

kentang adalah dari famili Tetranychid (spider) yang 

diketahui menyebabkan virus PVY (Akin, 2006). 

Serangga vektor virus dapat membawa virus 

yang ditularkan dari tanaman lain di lahan perkebunan 

kentang, baik gulma maupun tanaman border. Jenis 

tanaman border yang ditemukan di lahan kentang G3 

Sembalun adalah tanaman labu, wortel, singkong, 

jagung, dan kacang tanah. Keberadaan tanaman border 

ini dapat mencegah masuknya serangga vektor virus 

yang dapat membawa virus dan ditularkan pada 

tanaman kentang. Serangga vektor virus sangat 

menyukai tanaman jenis lain dan dapat dijadikan 

tanaman inang alternatifnya selain tanaman kentang. 

Tanaman border merupakan strategi pengendalian 

budidaya untuk mengurangi penyebaran virus secara 

terus-menerus yang ditularkan oleh kutu. 

Untuk mengetahui sumber penularan virus ke 

tanaman kentang maka telah dilakukan uji ELISA 

terhadap daun tanaman border dan tanaman solanaceae 

lain. Hasil uji ELISA keberadaan virus PVY pada 

tanaman border menunjukkan bahwa sampel daun 

tanaman singkong positif mengandung virus PVY. 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa serangga-

serangga vektor virus yang ditemukan merupakan 

serangga yang bersifat polifag sehingga banyak jenis 

tanaman yang disukai dan merupakan inangnya. Salah 

satu tanaman yang disenangi oleh serangga vektor 

virus adalah tanaman singkong yang merupakan famili 

Euphorbiaceae (Sukamto, 2005).  

Jenis tanaman solanaceae lain yang ditemukan 

pada lahan perbenihan kentang G3 ini adalah tanaman 

cabai, tomat, ciplukan, dan kentang konsumsi yang 

keberadaannya dapat menjadi inang dari serangga 

vektor virus. Tanaman cabai, tomat, kentang konsumsi 

dan ciplukan merupakan tanaman kelompok solanaceae 

sehingga dengan keberadaan tanaman ini dapat 

mempengaruhi populasi serangga vektor virus hingga 

akhirnya mampu menyerang tanaman kentang. Pada 

penelitian ini, virus tanaman kentang PVY tidak 

ditularkan dari tanaman family solanaceae, melainkan 

ditularkan dari tanaman family Euphorbiaceae 

(singkong) dan ditularkan pada tanaman kentang oleh 

serangga vektor virus.  

Berdasarkan data serta hasil analisis 

(pengujian) virus menggunakan ELISA, dapat 

dikatakan bahwa intensitas serangan PVY pada 

pertanaman kentang G3 di Sembalun adalah 0,4% yang 

ditemukan pada umur 10 mst pada petak III. Dengan 

demikian serangan virus PVY ini diduga bukan 

terbawa benih namun merupakan penyakit ditularkan 

oleh serangga penghisap daun tanaman kentang seperti  

kutu daun (Myzus persicae), kutu kebul (Bemisia 

tabaci), thrips (Thrips palmi) dan tungau merah 

(Tetranychus sp). Dari uji ELISA pada tanaman border 

telah dibuktikan bahwa hanya  tanaman singkong yang 

positif mengandung virus PVY. Diduga serangga 

vektor penular virus PVY pada tanaman kentang 

adalah serangga yang menyerang daun tanaman 

singkong yaitu tungau merah yang merupakan salah 

satu hama tanaman singkong (Pracaya, 2008). Dengan 

demikian tanaman singkong tidak disarankan menjadi 

tanaman border pada pertanaman kentang G3 di 

Sembalun karena dapat menjadi sumber penularan 

virus. Saran untuk penanaman kentang G3 di Sembalun 

terhadap pengendalian OPT adalah memusnahkan 

tanaman yang terserang seperti membakarnya, 

sehingga sumber infeksi dan penularan penyakit 

terutama virus dapat dicegah. Selain itu hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa tanaman jagung dapat 

digunakan sebagai tanaman border karena serangga 



  Crop Agro Vol…no…2015 

vektor virus seperti aphids sangat menyukai daun 

tanaman jagung yang berwarna kekuningan, dan hasil 

uji ELISA tanaman jagung di lahan sampling tidak 

terinfeksi oleh virus PVY.  

Intensitas serangan virus PVY pada tanaman 

benih kentang G3 didataran tinggi Sembalun umur 10 

mst berdasarkan pengamatan lapangan adalah 1,3% 

gejala. Tetapi setelah dianalisa menggunakan metode 

ELISA menyatakan bahwa intensitas serangan virus 

PVY tanaman kentang pada umur 10 mst adalah 0,4% 

pada petak ke III lahan penanaman kentang G3 di 

Sembalun. Hal ini berarti intensitas serangan virus 

masih berada dibawah standar infeksi virus untuk 

perbenihan kentang G3 yakni 0,5%. 

 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan pengamatan morfologi, intensitas 

serangan virus PVY pada tanaman kentang umur 

10 mst adalah 1,3%.  

2. Konfirmasi serangan virus PVY dengan ELISA 

menunjukkan bahwa serangan virus PVY 

ditemukan pada tanaman kentang G3 di Sembalun 

umur 10 mst dengan intensitas 0,4%.  

3. Virus PVY pada tanaman kentang bukan terbawa 

oleh benih, tetapi ditularkan dari tanaman lain 

disekitar penanaman kentang G3 di Sembalun.  

4. Sumber infeksi virus PVY adalah dari tanaman 

singkong (Euphorbiaceae) yang dibuktikan dengan 

uji ELISA.  

5. Penularan virus kemungkinan dilakukan oleh 

serangga vektor virus. Jenis-jenis vektor virus 

yang ditemukan pada lahan penanaman kentang 

G3 yaitu kutu daun (Myzus persicae), kutu kebul 

(Bemisia tabaci), thrips (Thrips palmi), dan tungau 

(Tetranychus sp).  
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