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ABSTRAK 

 

Kentang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang digemari oleh masyarakat sehingga 

menyebabkan peningkatan permintaan akan kentang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jamur-
jamur yang menyerang tanaman kentang dan berapa besar intensitas penyakit yang ditimbulkan oleh 

jamur-jamur tersebut pada tanaman kentang di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriftif eksploratif dengan mengamati intensitas penyakit pada umur tanaman 2 minggu setelah 
tanam (MST) sampai dengan10MST pada lahan penelitian di Desa Timbagading, Kecamatan 

Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dan mengidentifikasi penyebab dari penyakit tersebut yang 

dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Penelitian ini 

dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat tiga jamur yang menyerang tanaman kentang yaitu jamur Alternaria solani, Rhizoctonia 

solani dan satu jenis jamur yang belum dapat diidentifikasi. Gejala infeksi jamur Alternaria solani 

mulai terlihat pada saat tanaman berumur 3MST sampai 8MST. Jamur Rhizoctonia solani menginfeksi 
pada saat tanaman berumur 8 MST, sedangkan jamur yang belum dapat diidentifikasi tersebut mulai 

menyerang pada saat tanaman berumur 5 MST sampai 8 MST. 

 
Kata kunci : Jamur ,intensitas penyakit,tanaman kentang. 

 

ABSTRACT 

 

Potatoes are one of favourable horticultural crops resulting in the increased demand of this 

crop. This study was aimed to determine fungi that attack potato plants and the disease intensity of 

those fungi on potato in the field. The research applied a descriptive explorative method by observing 

the disease intensity of the plants in the field at the age of 2 weeks after planting (WAP) to 10 WAP 
on an experimental land in Timbagading Village, Sembalun sub-district, East Lombok regency, and 

identifying the causal agents of the disease at the Laboratory of Microbiology, Faculty of Agriculture, 

University of Mataram. The research was conducted from May to August 2015. The results showed 
that there are three fungi that attack potato plants including Alternaria solani, Rhizoctonia solani and 

one unidentified fungus. Symptoms of the fungus Alternaria solani were observed on plants at the age 

of 3 WAP to 8 WAP. The fungus  Rhizoctonia solani was observed on plants at the age of 8 WAP, 
while the unidentied fungus appeared on plants at the age of 5 WAP to 8 WAP. 

 

Key word : Fungi, disease intensity, potato plant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Crop Agro Vol…no…2016 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum 

L.) merupakan salah satu tanaman 

hortikultura yang disukai oleh 
masyarakat Indonesia, sedangkan di 

beberapa negara kentang dijadikan 

sebagai bahan makanan pokok. Kentang 
(Solanum tuberosum L.) termasuk jenis 

sayuran semusim yang berbentuk perdu 

atau semak. Tanaman ini merupakan 

satu komoditas yang mempunyai potensi 
untuk dikembangkan karena komoditas 

ini merupakan salah satu sumber 

karbohidrat (Duriat, et al., 2006). 
Kentang mempunyai prospek 

yang baik untuk dikembangkan karena 

permintaannya terus meningkat sejalan 
dengan pertumbuhan penduduk, untuk 

memenuhi kebutuhan penduduk sebagai 

bahan pangan bergizi tinggi, sebagai 

bahan baku industri pengolahan pangan, 
sebagai komoditas ekspor non migas, 

dan sebagai sumber pendapatan petani. 

Namun, dalam  perkembangan tanaman 
kentang,  mulai tahun 2006 hingga 2011 

produktivitas kentang di Indonesia 

menunjukkan tren menurun (Dirjenhorti, 
2012). 

Produktivitas kentang di 

Indonesia pada tahun 2009 sebesar 

16.51 ton/ha dan pada tahun 2010 
menurun menjadi 15.95 ton/ha (BPS, 

2011). Sedangkan pada tahun 2013 

produktivitas kentang mencapai 16.02 
ton/ha dan pada tahun 2014 mencapai 

17.67 ton/ha (Badan Pusat Statistik dan 

Direktorat Jenderal Hortikultura). 

Namun demikian, produktivitas kentang 
di Indonesia masih berada di bawah 

produktivitas kentang di Eropa yang 

mencapai 25 ton/ha (The International 
Potato Center, 2008). 

Sembalun merupakan salah satu 

sentra kentang di Nusa Tenggara Barat. 
Sembalun mempunyai potensi untuk 

produksi benih kentang maupun kentang 

untuk olahan seluas lebih dari 1.100 ha. 

Disamping kapasitas yang masih cukup 
luas, kondisi tanah masih sehat karena 

berdasarkan hasil uji Nematoda Sista 

Kuning (NSK) oleh petugas pengawas 
setempat, tanah di lokasi Sembalun 

masih bersih dari NSK (BPSB TPH 

Prov. NTB, 2009). 

Dalam meningkatkan produksi 
tanaman kentang di Indonesia 

mengalami banyak kendala. Salah satu 

kendala yang sering dijumpai dalam 
budidaya kentang adalah serangan hama 

dan penyakit. Menurut Semangun 

(2007), penyakit tanaman merupakan 

salah  satu kendala dalam  budidaya 
kentang di Indonesia. Keadaan lahan 

kentang di Indonesia umumnya sudah 

terkontaminasi patogen. Hal ini 
ditunjukkan dengan selalu dijumpai 

penyakit pada setiap musim tanam, 

sehingga lahan tersebut tidak mampu 
memberikan hasil optimum. Sebagian 

besar patogen tersebut umumnya 

bersifat tular-tanah, yang mampu hidup, 

menyebar, dan bertahan dalam jangka 
waktu lama didalam tanah.  

Penyakit yang menyerang 

tanaman kentang yaitu ada yang berasal  
dari kelompok jamur, kelompok bakteri, 

kelompok virus dan kelompok 

nematoda. Akan tetapi penyakit utama 
yang ada dipertanaman kentang 

diantaranya penyakit hawar daun 

(Phythophtora infestans) dan layu 

bakteri (Ralstonia solanacearum). 
Selain dari penyakit hawar daun 

(Phythophtora infestans) dan  layu 

bakteri (Ralstonia solanacearum), 
tanaman kentang juga sering diserang 

oleh penyakit dari kelompok jamur yaitu 

layu Fusarium (Fusarium oxisporium), 

penyakit daun Alternaria (Alternaria 
solani), penyakit kudis akibat dari 

terinfeksi cendawan Rhizoctonia solani, 

dan masih banyak patogen lainnya yang 
menyerang tanaman kentang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Desa 

Timbegading Kecamatan Sembalun 

Kabupaten Lombok Timur dan 
Laboraturium Mikrobiologi Fakultas 

Pertanian Universitas Mataram. 

Penelitian dilaksanaka pada bulan Mei 

sampai dengan Agustus 2015. Penelitian 
ini menggunakan metode deskriftif 

eksploratif. Pengamatan dan 
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pengambilan sampel dilakukan pada 

lahan penelitian di Desa Timbagading 

Kecamatan Sembalun Kabupaten 

Lombok Timur. Identifikasi penyebab 
penyakit di lakukan di Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Pertanian 

Universitas Mataram. Alat-alat yang 
digunakan pada penelitian ini adalah alat 

tulis menulis, kertas label, lampu 

bunsen, pinset, jarum ose, erlenmeyer, 

microwave, Laminar air flow (LAF), 
plastik, petridish, timbangan analitk, 

aluminum foil, gunting, kamera dan 

mikroskop sedangkan bahan yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 

tanaman kentang varietas Granola yang 

berasal dari BBI (Balai Benih Induk), 
media Potato Dextrose Agar, dan 

aquades. Pengamatan dilakukan pada 

2MST-10MST. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Pada pengamatan di lapangan, 

intensitas penyakit sudah terlihat pada 
saat tanaman berumur 3 MST dan 

mengalami peningkatan setiap minggu 

pengamatan. Pengamatan dimulai saat 

tanaman berumur 2 MST sampai 
tanaman berumur 10 MST, akan tetapi 

pada 9 MST dan 10 MST intensitas 

serangan penyakit sudah tidak dapat 
dihitung karena sulit membedakan 

gejala serangan yang satu dengan yang 

lainnya hal ini disebabkan karena 
tanaman sudah siap untuk dipanen. 

 

 

Tabel 1. Intensitas masing-masing penyebab penyakit tanaman kentang di Sembalun pada 
bulan Mei-Agustus 2015. 

Pengamatan ke - Intensitas serangan 

penyebab penyakit (%) 
berdasarkan gejala 

 Br Kr Ker 

Pengamatan ke 1 (2mst) 0 0 0 

Pengamatan ke 2 (3mst) 0,1 0 0 

Pengamatan ke 3 (4mst) 5,8 3,7 0 

Pengamatan ke 4 (5mst) 9,6 5,8 0 

Pengamatan ke 5 (6smt) 10,4 6,6 0 
Pengamatan ke 6 (7mst) 11,8 7 0 

Pengamatan ke 7 (8mst) 16,8 7,8 0,4 

Keterangan :  

Br : gejala serangan jamur patogenik 

yang ditunjukkan dengan adanya 
bercak hitam pada bagian ujung 

atau bagian tepi daun serta pada 

bagian  batang tanaman kentang 

dan terdapat warna putih seperti 
miselium jamur disekitar bercak 

hitam. 

Kr : gejala serangan jamur patogenik 
yang ditunjukkan oleh terdapatnya 

terdapat bercak hitam yang 

berukuran kecil diseluruh 
permukaan daun kentang dan daun 

kentang menggulung. 

Ker : gejala serangan jamur patogenik 

yang   ditunjukkan dengan 
mengeringnya permukaan daun 

tanaman kentang berwarna coklat 

kehitaman. 

 
Kentang mulai terinfeksi 

oleh jamur pada saat tanaman 

berumur 3 MST, gejala yang 
ditimbulkan oleh tanaman kentang 

yaitu terdapat bercak hitam pada 

bagian ujung atau bagian tepi daun 
serta pada bagian batang tanaman 

kentang dan terdapat warna putih 
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seperti miselium jamur di sekitar 

bercak hitam (dengan simbol Br). 

 

 
Gambar 1 Gejala infeksi jamur 
patogenik yang ditunjukkan dengan 

adanya bercak hitam pada bagian tepi 

daun serta batang tanaman kentang (Br). 

Disekitar bercak terdapat miselia jamur 
berwarna putih. 

 

Pada pengamatan 4 MST gejala 
yang terdapat pada tanaman kentang 

masih sama seperti yang ditimbulkan 

pada gejala 3 MST seperti pada gambar 

(gambar 1 ) dan terdapat 1 gejala lainnya 
yaitu terdapat bercak hitam yang 

berukuran kecil di seluruh permukaan 

daun kentang dan daun kentang 
menggulung (dengan simbol Kr). 

 

 
Gambar 2 Gejala infeksi jamur 
patogenik yang ditunjukkan oleh 

terdapatnya bercak hitam berukuran 

kecil di seluruh permukaan daun 

kentang dan daun tersebut  (Kr). 
 

Pada pengamatan 5 – 7 MST 

tidak terdapat gejala lain yang 
ditimbulkan  pada tanaman kentang, dan 

pada pengamatan 8 MST terdapat satu 

gejala tambahan yang ditimbulkan pada 
tanaman kentang yaitu permukaan daun 

tanaman kentang terlihat  mengering dan 

berwarna coklat kehitaman (dengan 

simbol Ker). 

 

 
Gambar 3 Gejala infeksi jamur 

patogenik yang ditunjukkan dengan 
mengeringnya permukaan daun tanaman 

dan berwarna coklat kehitaman (Ker). 

 
Pengamatan dilakukan sampai 

10 MST akan tetapi pada pengamatan 9 

MST – 10 MST tanaman kentang sudah 
tidak dapat dibedakan lagi gejala 

serangan penyebab penyakit karena 

tanaman kentang sudah mengering yang 

disebabkan oleh tanaman kentang sudah 
siap untuk dipanen. Menurut Anonim 

(2012), secara fisik tanaman kentang 

sudah dapat dipanen apabila daunnya 
telah berwarna kuning, kuning yang 

disebabkan bukan karena serangan 

penyakit. Batang tanaman kentang telah 
berwarna kekuningan dan agak 

mengering, selain itu tanaman yang siap 

panen kulit umbi akan lekat sekali 

dengan daging umbi, kulit tidak cepat 
mengelupas apabila digosok dengan jari. 

Suhu dan kelembaban 

mempunyai pengaruh terhadap serangan 
penyakit pada tanaman, hal ini 

dikarenakan suhu dan kelembaban 

merupakan salah satu faktor lingkungan 

dalam konsep segitiga penyakit. Suhu 
dan kelembaban rata-rata di Sembalun 

pada bulan Mei sampai dengan Juli 2015 

adalah 24°C dan 75%. 
Setelah dilakukan pengamatan 

di lapangan dengan mengamati masing-

masing gejala yang ditimbulkan pada 
tanaman kentang dan diambil salah satu 

tanaman yang dijadikan sebagai sampel 

yang kemudian dilakukan pengamatan 

di laboraturium dengan tahapan 
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berturut-turut yaitu isolasi, pemurnian 

dan identifikasi. Hasil identifikasi 

masing-masing gejala serangan patogen 

penyebab penyakit dengan simbol Br, 

Kr dan Ker dapat dilihat pada gambar di 

bawah. 

 
 

Gambar 4. Koloni (A) dan morfologi (B) jamur Alternaria solani 

 

Gambar 5. Koloni (A) dan morfologi (B) jamur yang belum bisa diidentifikasi 

 

 

Gambar 6. Koloni (A) dan morfologi (B) jamur Rhizoctonia solani. 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

A 

 

B 
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Gambar 4 (A) merupakan 

pertumbuhan koloni jamur yang dibiakkan 

pada media PDA, yang bergejala bercak hitam 
pada bagian ujung atau bagian tepi daun serta 

pada bagian batang tanaman kentang dan 

terdapat warna putih seperti miselium jamur 

disekitar bercak hitam (Br), koloni jamur 
berwarna hijau pucat sampai hijau kehitaman 

jika sudah tua (umur biakan ± 7hari), dan 

permukaan koloni jamur halus. Gambar 4 (B) 
merupakan spora jamur Alternaria solani yang 

diidentifikasi dengan pengamatan pada 

mikroskop perbesarann 10x40 dan 

dibandingkan dengan buku determinasi tentang 
jamur. 

Gambar 5 (A) merupakan 

pertumbuhan koloni jamur pada media PDA 
yang memiliki warna putih yang bercampur 

dengan abu-abu, permukaan koloni datar dan 

beludru, ciri koloni tersebut merupakan biakan 
dari gejala Kr dengan bercak hitam diseluruh 

permukaan daun kentang dan menggulung. 

Gambar 5 (B) merupakan hifa jamur hasil 

identifikasi di mikroskop dengan perbesaran 
10x40, akan tetapi yang terlihat pada 

mikroskop hanya hifa jamur dengan ukuran 

hifa besar akan tetapi belum dapat digolongkan 
dalam spesies khusus karena sulit untuk 

diidentifikasi dan dibandingkan dengan buku 

determinasi yang sudah ada. 
  Gambar 6 (A) pertumbuhan koloni 

jamur yang dibiakkan pada media PDA 

dengan warna koloni putih bercampur hitam 

dan permukaan koloni menyerupai bukit 
dengan permukaan yang halus. Dan gambar 6 

(B) morfologi jamur yang terlihat di 

mikroskop perbesaran 10x40, penyebab 
penyakit dengan simbol Ker adalah jamur 

Rizoctonia solani karena terdapat 

percabangan hifa dan hifa bersepta. 

 

Pembahasan 

 Berdasarkan hasil pengamatan 

intensitass penyakit pada tabel 1 menunjukkan 
bahwa terdapat tiga jamur penyebab penyakit 

yang berbeda yang ditimbulkan oleh jamur 

yang menginfeksi tanaman kentang yaitu 
tanaman kentang mengalami bercak hitam 

pada bagian ujung atau bagian tepi daun serta 

pada bagian batang tanaman kentang dan 

terdapat warna putih seperti miselium jamur di 
sekitar bercak hitam yang disimbolkan dengan 

Br, selanjutnya tanaman kentang yang 

mengalami bercak hitam berukuran kecil di 

seluruh permukaan daun kentang dan daun 

kentang menggulung yang disimbolkan dengan 

gejala Kr, dan tanaman kentang yang bergejala 
permukaan daun tanaman kentang terlihat  

mengering dan berwarna kecoklatan yang 

disimbolkan dengan Ker.  

 Kentang mulai terinfeksi pada 3 MST, 
penyebab penyakit yang pertama muncul 

adalah penyebab penyakit dengan simbol Br, 

hanya terdapat 2 tanaman yang terinfeksi dari 
812 tanaman yang tumbuh (data populasi 

tanaman disajikan dilampiran) dengan 

persentase intensitas penyakit mencapai 0,1%, 

selanjutnya pada pengamatan 4 MST penyebab 
penyakit yang menginfeksi kentang masih 

sama dengan penyebab penyakit yang 

menginfeksi pada pengamatan 3 MST dengan 
intensitas penyakit mencapai 5,8% dan 

terdapat satu penyebab penyakit yang berbeda 

yang menginfeksi tanaman kentang yaitu 
penyebab penyakit dengan simbol Kr dengan 

intensitas penyakit mencapai 3,7% dan kedua 

penyebab penyakit ini mengalami peningkatan 

selama masa pengamatan. Pada pengamatan 5 
MST-7 MST masih terdapat penyebab 

penyakit yang sama yaitu penyebab penyakit 

dengan simbol Br dan simbol Kr dengan 
intensitas penyakit Br pada 5 MST-7 MST 

berturut-turut adalah 9,6%, 10,4%, 11,8% dan 

intensitas penyakit Kr pada 5 MST-7 MST 
berturut-turut adalah 5,8%, 6,6%, 7% . Pada 

pengamatan 8 MST terdapat satu penyebab 

penyakit tambahan yaitu penyebab penyakit 

dengan simbol Ker, dengan intensitas penyakit 
yang mencapai 0,4%. Intensitas penyakit Br 

dan Ker pada 8 MST adalah 16,8% dan 7,8%.  

 Intensitas penyakit pada kentang mulai 
dari 3 MST-8 MST menunjukkan bahwa 

adanya keberadaan patogen yang menginfeksi 

tanaman kentang. Gambar 1 penyebab 

penyakit dengan simbol Br  yaitu dengan 
gejala terdapat bercak hitam pada bagian ujung 

atau bagian tepi daun serta pada bagian batang 

tanaman kentang dan terdapat warna putih 
seperti miselium jamur di sekitar bercak hitam. 

Gejala ini mirip denagan gejala hawar daun 

yang disebabkan oleh jamur Phypothora 
infestans gejala ini dimulai sejak tanaman 

berumur 3 MST  dan berlanjut sampai pada 

umur tanaman 8 MST. Gejala ini menginfeksi 

bagian ujung atau bagian tepi dan meluas 
keseluruh permukaan daun batang dan 

kemudian menyebabkan daun tanaman 

menjadi kuning dan mengering. Menurut 
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Semangun (2000), gejala awal bercak pada 

bagian tepi dan ujung daun, bercak melebar 

dan terbentuk daerah nekrotik yang berwarna 
coklat. Bercak dikelilingi oleh massa 

sporangium yang berwarna putih dengan 

belakang hijau kelabu. Serangan dapat 

menyebar ke batang, tangkai dan umbi. 
Umumnya gejala baru tampak bila tanaman 

berumur lebih dari satu bulan, meskipun 

kadang-kadang sudah terlihat pada tanaman 
yang berumur 3 minggu. 

Gambar 2 penyebab penyakit dengan 

simbol Kr, gejala ini terdapat bercak hitam 

yang berukuran kecil diseluruh permukaan 
daun kentang dan daun kentang menggulung. 

Penyebab penyakit Kr mulai muncul pada 

pengamatan 4 MST dan selalu terlihat sampai 
8 MST. Penyebab penyakit Kr tidak terlalu 

banyak terlihat dipertanaman kentang. 

Tanaman yang gejala awalnya terdapat bercak 
berukuran kecil diseluruh permukaan daun dan 

daun kentang menggulung selanjutnya 

menyebakan daun tanaman menjadi kering dan 

rontok. 
Gambar.3 penyebab penyakit dengan 

simbol Ker, gejala ini memiliki permukaan 

daun tanaman kentang yang mengering dan 
berwarna coklat kehitaman. Penyebab penyakit 

ini mulai terlihat pada akhir pengamatan yaitu 

pada pengamatan ke 8 MST. Gejala dengan 
ciri tanaman yang mengering seperti hawar ini 

awalnya terlihat berwarna coklat kehitaman 

dan selanjutnya daun mengering dan 

menyebabkan tanaman menjadi layu sampai 
mati.  

Suhu dan kelembaban rata-rata di 

Sembalun pada bulan Mei-Juli 2015 adalah 
24

o
C dan 75%  pada kisaran suhu ini tanaman 

kentang masih bisa tumbuh dengan baik dan 

dapat menghasilkan umbi yang baik, menurut 

Samadi (1997) Suhu yang ideal untuk 
pertumbuhan kentang adalah suhu rendah 

(dingin) dengan suhu rata-rata harian antara 

15-20ºC. Suhu tanah optimum untuk 
pembentukan umbi yang normal berkisarantara 

15-18
o
C. Pertumbuhan umbi akan sangat 

terhambat apabila suhu tanah kurang dari 10
o
C 

dan lebih dari 30
o
C. dan menurut Soelarso 

(1997), kelembaban udara yang tinggi 80%-

90% adalah sangat baik untuk pertumbuhan 

kentang sedangkan pada periode pertengahan 
sampai akhir membutuhkan keadaan yang 

sedikit kering dengan kelembaban udara yang 

paling baik adalah 40%- 60%. 

Suhu dan kelembaban merupakan faktor 

lingkungan yang dapat mempengaruhi 

keberadaan penyakit tanaman. Menurut Agrios 
(1996), pengaruh lingkungan cukup besar 

terhadap penyakit. Meskipun terdapat tanaman 

yang rentan dan patogen yang virulen, tetapi 

penyakit tidak akan terjadi jika kondisi 
lingkungan tidak mendukung penyakit tersebut. 

Faktor lingkungan tersebut antara lain suhu, 

angin, kondisi tanah, dan tumbuhan lain di 
sekitar tanaman. 

Suhu dan kelembaban optimum penyakit 

tidak sama satu dengan yang lainnya, hal ini 

yang menyebabkan penyakit tersebut menjadi 
dominan di daerah dengan suhu dan 

kelembaban yang sesuia dengan syarat 

tumbuhnya. Suhu optimum untuk penyakit 
busuk (hawar) daun adalah 18˚C - 20˚C. Pada 

suhu udara 30˚C perkembangan bercak 

terhambat. Oleh karena itu didataran rendah 
(kurang dari 500 dpl) penyakit busuk daun 

tidak merupakan masalah. Epidemi penyakit 

busuk daun biasanya terjadi pada suhu 16˚C - 

24˚C (Alfarisee, 2015). Sedangkan untuk 
jamur Alternaria solanisuhu optimum untuk 

perkembangan penyakit ini berkisar antara 28-

30
o
C dengan kelembaban tinggi (Anonim, 

2014). Lain halnya dengan jamur Rhizoctonia 

solani jamur tular tanah ini memiliki suhu 

optimum bagi perkembangan Rhizoctonia 
solaniberkisar 25−32°C, dengan suhu 

minimum 7°C dan suhu maksimum 35°C. 

Perkecambahan sklerotium yang optimum 

terjadi pada kisaran suhu 21−30°C. Pada suhu 
0°C, hifa akan mati dan tidak dapat 

membentuk sklerotium, dan pada suhu 10°C 

sklerotium akan mati (Domsch et al., 1980).  
Oleh karena itu intensitas yang ditimbulkan 

oleh ketiga penyebab penyakit di atas termasuk 

ringan karena kurang sesuai dengan suhu dan 

kelembaban untuk syarat tumbuhnya. 
Setelah dilakukan penghitungan 

intensitas penyakit dan pengamatan beberapa 

gejala yang ditimbulkan penyebab penyakit 
pada tanaman kentang di Sembalun pada bulan 

Mei-Juli 2015 yaitu penyebab penyakit dengan 

simbol Br, gejala Kr dan gejala Ker 
selanjutnya dilakukan pengamatan secara 

makroskopis dan mikroskopis di laboratorium 

terhadap semua gejala yang ditimbulkan pada 

tanaman kentang. Semua penyebab penyakit 
diisolasi yaitu dengan mengambil sebagian 

dari tanaman yang sehat dan tanaman yang 

sakit yang kemudian ditumbuhkan pada media 
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PDA dan diinkubasi selama 2x24 jam setelah 

itu dilakukan identifikasi yaitu dengan 

mengamati di mikroskop mulai dari biakan 
umur 3 hari-7 hari dan dibandingkan dengan 

buku determinasi tentang jamur. 

 Pada gambar 4(A) merupakan koloni 

hasil isolasi dari penyebab penyakit dengan 
simbol Br dengan koloni jamur yang berwarna 

hijau pucat sampai hijau kehitaman jika sudah 

tua, dan permukaan koloni jamur halus. 
Gambar 4 (B) morfologi jamur yang diamati di 

mikroskopis dengan perbesaran 10x40, saat 

pengamatan di mikroskop terdapat konidia 

yang berwarna coklat berbentuk seperti buah 
pir dan mempunyai sekat setalah dibandingkan 

dengan buku determinasi tentang jamur, jamur 

dengan ciri tersebut merupakan jamur 
Alternaria solani. Menurut Alexopoulos 

(1979), beberapa sifat dari cendawan 

Alternaria solani antara lain mempunyai 
miselium berwarna gelap (coklat tua), 

konidiofor pendek, kaku dengan tunggal atau 

berangkai. Konidia seperti buah pir dan 

memiliki sekat melintang dan membujur. 
Gejala khas dapat dilihat adanya lingkaran-

lingkaran konsentris di sekitar bercak yang 

biasa disebut target board (Semangun 2000). 
Bercak awalnya kecil berbentuk bulat dan 

bersudut  kemudian akan berkembang. Gejala 

lanjut dapat menimbulkan daun mengering dan 
akhirnya mati. Penyakit ini juga dapat 

menyebabkan hawar pada kentang, wortel dan 

tanaman lainnya (Agrios, 1997). 

Hasil biaakan penyebab penyakit dengan 
simbol Kr terlihat pada gambar 5 (A) dan pada 

gambar 5 (B) merupakan morfologi jamur 

yang diamati di mikroskop pada perbesaran 
10x40. Gambar 4.1.5(A) dengan koloni jamur 

pada media PDA yang memiliki warna putih 

yang bercampur dengan abu-abu, permukaan 

koloni datar dan beludru, kemudian koloni 
jamur ini diamati secara mikroskopis dengan 

perbesaran 10x40, akan tetapi yang terlihat 

pada mikroskop hanya hifa jamur dengan 
ukuran hifa besar tidak bersekat sehingga 

belum dapat digolongkan dalam spesies khusus 

karena sulit untuk diidentifikasi dan 
dibandingkan dengan buku determinasi yang 

sudah ada. 

Gambar 6 (A) merupakan koloni jamur 

yang dibiakkan pada media PDA dengan 
warna koloni putih saat muda  bercampur 

coklat bahkan kehitaman jika sudah tua, dan 

permukaan koloni menyerupai bukit dengan 

permukaan yang halus. Menurut Novina 
(2013), Rizoctonia solani yang ditanam pada 

media PDA, dengan ciri-ciri hifa muda 

berwarna putih, hifa  tua  berwarna  coklat  

hingga  kehitaman. Dan gambar 6 (B) 
morfologi jamur yang terlihat di mikroskop 

perbesaran 10x40, setelah diidentifikasi dan 

disesuaikan dengan buku determinasi 
menunjukkan bahwa jamur dengan gejala 

permukaan daun tanaman kentang terlihat  

mengering dan berwarna coklat kehitaman 

adalah jamur Rizoctonia solani karena terdapat 
percabangan hifa dan hifa yang  bersepta. 

Menurut Semangun (1993), hifa Rizoctonia 

solani mempunyai percabangan yang hampir 
siku, pada titik percabangannya terdapat 

lekukan, lebar hifa 6–10 µm, berwarna hialin, 

dan bersekat. Gejala ini memiliki intensitas 
penyakit mencapai 0,4%, sedikitnya intensitas 

penyakit dari gejala Ker karena biasanya jamur 

Rizoctonia solani menginfeksi saat tanaman 

masih muda. 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat tiga jamur yang menginfeksi 

tanaman kentang  yaitu jamur Alternaria 
solani, jamur Rhizoctonia solani dan satu 

jamur belum dapat diidentifikasi 

2. Intensitas penyakit paling tinggi mencapai 

16,8% yang disebabkan oleh jamur 
Alternaria solan. 

3. Suhu dan kelembaban berpengaruh 

terhadap serangan penyakit, suhu dan 
kelembaban di Sembalun pada bulan Mei 

sampai Agustus 2015 adalah 24 °C dan 

75%. Suhu dan kelembaban ini tidak 

berada pada kisaran suhu dan kelembaban 
yang tepat untuk tumbuh dan 

berkembangnya patogen. 

 

Saran  

Saran yang dapat diberikan pada 

penelitian ini adalah perlu dilakukan uji lanjut, 
terutama melakukan uji Postulat Koch untuk 

memastikan bahwa jamur-jamur yang 

ditemukan merupakan jamur primer penyebab 

penyakit pada pertanaman kentang. 
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