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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan komoditas 

pertanian yang berpotensi sebagai bahan pengganti pangan pokok.  Kandungan 

kalori, karbohidrat, mineral, dan vitamin dalam kentang menjadikan kentang 

layak untuk dijadikan makanan pokok.  Kentang merupakan salah satu komoditas 

pilihan untuk mendukung program diversifikasi pangan dalam rangka 

mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.  Produksi kentang nasional pada 

tahun 2014 adalah 1.347.815 ton dengan produktivitas sebesar 17,67 ton/ha (BPS, 

2015).  Produktivitas tersebut  masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

potensi produksi kentang yang mencapai 25 ton/ha (The International Potato 

Center, 2008).  Upaya peningkatan produksi kentang tidak terlepas dari kegiatan 

pengendalian hama dan penyakit kentang. 

 Tanaman kentang merupakan tanaman yang mempunyai hama penyakit 

terbanyak.  Tanaman kentang mempunyai 266 hama dan penyakit yang terdiri dari 

23 virus, 38 cendawan, 6 bakteri, 2 mikoplasma, 1 viroid, 68 nematoda dan 128 

insekta (Sastrahidayat, 2011).  Phytophthora infestans merupakan penyebab 

penyakit hawar kentang (lateblight) yang merupakan penyakit utama kentang. 

Patogen ini menyebabkan bercak luka dan busuk pada jaringan tanaman yang 

diinfeksinya dan mengakibatkan kehilangan hasil antara 10-100% tergantung pada 

tingkat serangan, musim, ketinggian, dan varietas kentang.  
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 Solarisasi tanah merupakan pendekatan alami yang dapat diterapkan dalam 

mengendalikan patogen tular tanah. Solarisasi tanah bekerja dengan menangkap 

radiasi matahari dan menaikkan suhu tanah. Solarisasi tanah dapat meningkatkan 

suhu tanah hingga 12
o
C, suhu rata-rata tanah dengan perlakuan solarisasi tanah 

pada kedalaman 5 cm dapat mencapai 40,5
o
C sedangkan tanah tanpa solarisasi 

suhunya hanya mencapai 29,7
o
C. Solarisasi tanah dapat menekan pertumbuhan 

patogen tular tanah. Efisiensi dari solarisasi tanah menurun sesuai dengan 

kedalaman tanah. Efisiensi tersebut dapat ditingkatkan dengan mengkombinasikan 

solarisasi tanah dan pemanfaatan agen hayati.  Dampak dari faktor pengendalian 

penyakit dapat melebihi batas toleransi dari patogen sehingga meningkatkan 

kerentanannya terhadap faktor lain. Solarisasi tanah dapat memacu aktivitas dan 

kinerja dari mikroorganisme antagonis melawan patogen.  

 Trichoderma merupakan salah satu mikroorganisme yang kinerjanya 

meningkat akibat efek solarisasi tanah. Trichoderma harzianum merupakan agen 

hayati yang dilaporkan dapat mengendalikan penyakit hawar kentang yang 

disebabkan oleh Pytophthora infestans. Trichoderma harzianum merupakan 

cendawan antagonis dengan kemampuan rekolonisasi yang cepat sehingga 

solarisasi tanah tidak terlalu berpengaruh terhadap populasinya.  

 Penelitian mengenai solarisasi tanah telah banyak dilakukan sebelumnya, 

baik untuk tujuan pengendalian penyakit (Carrieri dkk., 2013; Zayed, 2013; 

Shofiyani dan Budi, 2014) maupun peningkatan produksi tanaman (Poras dkk., 

2007; Gasoni dkk., 2008; Scopa dkk., 2009; Candido dkk. 2011). Namun, 

penelitian solarisasi tanah dan trichoderma untuk pengendalian Phytopthora 
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infestans pada kentang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, 

kebaharuan penelitian ini juga terletak pada prosedur pelaksanaannya. Penelitian 

sebelumnya menerapkan solarisasi tanah langsung pada lahan pertanian yang 

terinfeksi oleh patogen tanah sedangkan dalam penelitian ini solarisasi tanah 

dilakukan pada pot percobaan yang berisi tanah steril dan isolat penyakit spesifik 

sehingga hasil yang didapatkan diharapkan lebih spesifik. Berdasarkan hal 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari penerapan 

solarisasi tanah dan agen hayati Trichoderma harzianum dalam mengendalikan 

penyakit hawar (lateblight) pada tanaman kentang yang disebabkan oleh patogen 

tular tanah Pytophthora infestans. 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan 

solarisasi tanah dalam mengendalikan Pytophthora infestans, untuk mengetahui 

dosis yang efektif dari aplikasi Trichoderma harzianum dalam mengendalikan 

Pytophthora infestans, dan untuk mengetahui interaksi antara solarisasi tanah dan 

aplikasi Trichoderma harzianum dalam pengendalian penyakit hawar kentang 

oleh Pytophthora infestans. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

mengenai teknik pengendalian yang efektif untuk mengatasi penyakit hawar 

dengan penerapan solarisasi tanah dan aplikasi agen hayati Trichoderma 

harzianum. 

 



4 
 

 
 

1.3. Hipotesis 

 Hipotesis yang diangkat oleh peneliti adalah 1) Solarisasi tanah dapat 

mengendalikan penyakit hawar pada kentang oleh Pytophthora infestans, 2) Dosis 

aplikasi Trichoderma harzianum yang efektif dalam mengendalikan penyakit 

hawar kentang oleh cendawan Pytophthora infestans  adalah 40 g/1000 cm
3
 tanah 

dan 3) Kombinasi solarisasi tanah dan aplikasi Trichoderma harzianum 

menurunkan indeks kejadian penyakit hawar kentang oleh Pytophthora infestans. 

  


