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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tanaman Kentang 

 Tanaman kentang berasal dari Amerika Selatan di daerah pegunungan 

Andes yang meliputi Negara Bolivia, Chili dan Peru. Kentang masuk ke Indonesia 

di sekitar Cimahi sejak penjajahan Belanda pada tahun 1794. Kentang mulai 

dikembangkan secara umum di Jawa pada tahun 1920-an dengan luas tanam 

18.000 ha. Tanaman kentang dibudidayakan pada daerah dataran tinggi yang 

memiliki suhu udara rendah dan curah hujan sedang hingga tinggi. Tanaman 

kentang saat ini banyak di kembangkan di sentra-sentra budidaya kentang seperti 

Brastagi (Sumatera Utara), Toraja (Sulawesi Selatan), Dieng (Jawa Tengah), 

Lembang (Jawa Barat) dan Tengger (Jawa Timur). Produksi kentang nasional 

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

(BPS, 2015). Permintaan kentang baik untuk konsumsi maupun keperluan industri 

semakin meningkat karena kentang dapat mensubtitusi beras sebagai makanan 

pokok. Kentang merupakan salah satu komoditas pilihan untuk mendukung 

program diversifikasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan 

(The International Potato Center, 2008). Kandungan kalori, karbohidrat, mineral, 

dan vitamin dalam kentang menjadikan kentang layak untuk dijadikan makanan 

pokok. Kandungan gizi tanaman kentang disajikan pada Tabel 1. 

  



6 
 

 
 

Tabel 1. Kandungan Gizi Kentang (Per 100 g Bahan) 

Zat Makanan Kandungan 

Kalori (kal) 
1)

 83 

Protein (g) 
1)

 2 

Lemak (g)
 1)

 0,1 

Karbohidrat (g) 19,1 

Sukrosa (%) 
2)

 0,5 – 1,0 

Fruktosa (%) 
2)

 0,5 – 2,0 

Kalsium (mg) 
1)

 11 

Fosfor (mg) 
1)

 56 

Besi (mg) 
1)

 0,7 

Solanine (mg)
2)

  

Vit. A (S.I) 
1)

 - 

Vit. B1 (mg) 
1)

 0,11 

Vit. C 
1)

 17 

Carotertoid (mg) 
2)

  

Air (g) 77,8 

Bagian yang dapat dimakan (%) 85 
1)

Depkes (1989); 
2)

 Sastrahidayat (2011) 

2.1.1.  Taksonomi kentang 

 Kentang (Solanum tuberosum L.) termasuk jenis tanaman sayuran 

semusim, berumur pendek dan berbentuk perdu/semak. Kentang termasuk 

tanaman semusim karena hanya satu kali berproduksi, setelah itu mati. Umur 

tanaman kentang antara 90-180 hari. Taksonomi kentang adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Solanales 

Famili  : Solanaceae 

Genus  : Solanum 

Spesies   : Solanum tuberosum L. 
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 Berdasarkan warna kulit dan daging umbinya, terdapat tiga golongan 

varietas kentang, yaitu kentang kuning (Granola, Cipanas, Cosima, Segunung, 

Thung, Cattela, Agria), kentang putih (Marita, Diamant) dan kentang merah 

(Desiree, Kondor). Selain itu juga terdapat beberapa varietas lain yang tidak 

termasuk ketiga golongan tersebut seperti Draga, Cardinal, Alpha, Atlante dan 

lain-lain (Setiadi, 2009). 

2.1.2.  Botani kentang 

 Kentang memiliki daun tunggal dan daun majemuk. Pertumbuhan  awal 

pada kentang diawali dengan munculnya daun kentang berupa daun tunggal, lalu 

selanjutnya berupa daun majemuk imparipinnate dengan anak daun primer dan 

sekunder. Satu tangkai daun majemuk umumnya terdiri dari 8-12 anak daun. 

Bunga kentang merupakan bunga sempurna yang tumbuh di ketiak daun teratas. 

Bunga kentang berwarna putih kekuningan atau ungu kemerahan. Mahkota bunga 

kentang menyerupai terompet yang merupakan salah satu ciri famili solanaceae 

(Setiadi, 2009). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Tanaman Kentang 
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 Batang tanaman kentang bervariasi tergantung pada varietasnya. Panjang 

batang kentang umumnya 40–100 cm. Tanaman yang berasal dari biji akan 

menghasilkan satu batang utama, tanaman yang berasal dari umbi akan 

menghasilkan beberapa batang utama. Jenis perakaran kentang adalah perakaran 

tunggang dengan akar utama dapat menembus hingga kedalaman 45 cm. Kentang 

memiliki stolon yang merupakan modifikasi dari batang. Stolon terletak pada 

batang dibawah permukaan tanah. Stolon akan masuk kedalam tanah dan pada 

ujung stolon akan terbentuk umbi kentang. Pertanaman dapat menghasilkan 30 

umbi kecil, tetapi hanya sekitar 5-15 umbi yang dapat mencapai masak (Suryana, 

2013). 

2.1.3.  Syarat tumbuh kentang 

 Daerah yang sesuai untuk budidaya tanaman kentang adalah dataran tinggi 

atau daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 – 3000 m di atas permukaan 

laut. Keadaan iklim yang ideal untuk tanaman kentang adalah suhu rendah 

(dingin) dengan suhu rata–rata harian antara 15 – 20
o
C. Kelembaban udara yang 

sesuai berkisar antara 80- 90%, cukup mendapat sinar matahari (moderat ) dan 

curah hujan antara 200– 300 mm per bulan atau rata–rata 1000 mm selama 

pertumbuhan (Suryana, 2013). Suhu tanah optimum untuk pembentukan umbi 

yang normal berkisar antara 15 – 18
o
C. Pertumbuhan umbi akan sangat terhambat 

apabila suhu tanah kurang dari 10
o
C dan lebih dari 30

o
C. Tanaman kentang 

membutuhkan tanah yang subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, 
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bersolum dalam, aerasi dan drainasenya baik dengan reaksi tanah (pH) 5–7 

tergantung varietas yang dibudidayakan (Samadi, 2007). 

  Secara fisik, tanah yang baik untuk budidaya tanaman kentang adalah 

yang remah, gembur, banyak mengandung bahan organik, berdrainase baik dan 

memiliki lapisan olah tanah yang dalam (Suryana, 2013). Jenis tanah yang paling 

baik adalah Andosol dengan ciri–ciri solum tanah agak tebal antara 1–2 m, 

berwarna hitam atau kelabu sampai coklat tua, bertekstur debu atau lempung 

berdebu sampai lempung. Jenis tanah Andosol memiliki kandungan unsur hara 

sedang sampai tinggi, produktivitas sedang sampai tinggi dan reaksi tanah masam 

sampai netral. Daerah dengan curah hujan tinggi harus dilakukan pengairan yang 

cukup dan sering dilakukan pengontrolan keadaan tanah karena angin kencang 

yang berkelanjutan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

pertumbuhan tanaman dan penularan bibit penyakit ke tanaman dan ke areal 

pertanaman yang lain (Setiadi, 2009). 

2.2. Penyakit Hawar Daun (Lateblight) 

 Hama dan penyakit utama kentang di Indonesia terdiri dari (1) Virus 

kentang (PVX, PVY, PLRV), (2) hawar daun (Phytophthora infestans), layu 

bakteri (Ralstolnia solanacearum), busuk umbi (Erwinia carotovora), nematode 

bintil akar (Meloidogyne spp.), lalat leaf miner (Liriomiza huidobrensis) dan 

penggerek batang umbi (Phtorimea operculella) (Sastrahidayat, 2011). Penyakit 

hawar daun atau lebih dikenal dengan penyakit busuk cendawan disebabkan oleh 

cendawan Phytopthora infestans. Cendawan tersebut tergolong sebagai patogen 
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ganas berdasarkan patogenisitasnya. Patogen  ini dapat menyebabkan bercak luka 

dan busuk pada jaringan tanaman yang diinfeksinya dan kehilangan hasil antara 

10-100% bergantung pada tingkat serangan, musim, ketinggian, dan varietas 

kentang (Nathasia dkk., 2014). Phytopthora infestans pada dasarnya bukanlah 

patogen asli tanah, namun merupakan patogen tular tanah yang penyebarannya 

dapat melalui tanah dan sporanya paling banyak di temukan pada lahan (Soesanto 

dkk., 2011). 

2.2.1. Biologi dan ekologi jamur Phytophthora infestans 

 Phytophthora infestans termasuk dalam kelas Oomycetes, Ordo 

Peronosorales, dan Famili Pythiaceae. Phytophthora infestans dapat berkembang 

biak secara seksual menghasilkan oosprore maupun secara aseksual menghasilkan 

konidiaspora. Siklus hidup Phytophtora infestans di tanaman kentang dapat dilihat 

pada Ilustrasi 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Siklus hidup Phytophthora infenstans pada tanaman kentang 

Sumber:  bioweb.uwlax.edu 



11 
 

 
 

 Reproduksi seksual dari Phytophthora infestans terjadi saat terdapat 

oogonium dan antheridium dan membentuk Oospora. Oosprora tersebut akan 

membentuk sporangium.  Sporangium akan menghasilkan spora yang berbentuk 

zoospore pada saat kondisi lingkungan mendukung,. Zoospora tersebut kemudian 

akan menginfeksi jaringan tanaman kentang. Jamur Phytophthora infestans 

berwarna putih pada jaringan yang terinfeksi, permukaan jaringan akan tertutupi 

oleh konidiospora dan konidiofor yang juga merupakan zooprorangium. Ukuran 

konidiospora adalah 22 – 23 x 16 – 24 µm. Konidiofor terbentuk pada saat 

kelembaban udara 90% dan suhu udara 18 – 21
o
C. Zoosporangium Phytophthora 

infestans  dapat langsung berkecambah pada kondisi suhu lebih dari 20
o
C (suhu 

optimum 24
o
C), tabung kecambahnya melakukan penetrasi kedalam jaringan 

tanaman. Sporangium kemudian akan melepaskan 10-20 zoospora yang breflagela 

pada suhu 12 – 16
o
C,  dan paka kondisi tertentu flagel terlepas dan selanjutnya 

membentuk tabung kecambah pada dinding sel inang. Suhu untuk pertumbuhan 

hifa yang telah menyerang kedalam sel berkisar pada 20
o
C (Sastrahidayat, 2011). 

Zoosprorangium pada jaringan yang terinfeksi akan menyebar pada jaringan sehat 

dan akan kembali melepaskan zoospore. 

 Biakan Phytopthora infestans berbentuk melingkar, tipis, berwarna putih 

halus. Sporangiumnya berbentuk oval, menyerupai buah pir dengan ukuran 15 - 

24,17 x 21,67 – 42,5  m, berdinding agak tebal, zoospore bulat dan berflagel pada 

medium V8-juice (Domsch dkk., 1993). Komponen utama pembentuk dinding sel 

Phytophora adalah kitin, b-glukan dan selulosa. Zoospore dari Phytophora 
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infestans tidak dapat mensintesis sterol yang merupakan target dari banyak 

fungisida sehingga sulit dikendalikan dengan fungisida (Gaulin dkk., 2010).  

2.2.2. Gejala  

 Penyakit hawar dapat menyerang daun, batang dan umbi tanaman kentang. 

Penyebaran spora patogen ini dapat melalui tanah, angin, air atau serangga. 

Patogen ini mengifeksi tanaman dengan mengeluarkan zoosporanya pada 

permukaan jaringan atau dengan membentuk tabung kecambah kemudian masuk 

ke bagian tanaman dan membentuk koloni (Suwandi dkk., 2001). Spora yang ada 

ditanah akan menginfeksi umbi dan hidup dalam umbi sehingga pembusukannya 

dapat terjadi didalam tanah atau tempat penyimpanan. Gejala awal penyakit ini 

adalah adanya bercak nekrotik kecil yang berminyak pada permukaan jaringan 

tanaman yang kemudian melebar sehingga membentuk daerah berwarna coklat 

tua. Bercak aktif diliputi oleh massa sporangium seperti tepung putih dengan latar 

belakang hijau kelabu kemudian yang mudah menyebar ke bagian lain tanaman 

(Duriat dkk., 2006). Batang dan tangkai daun yang terinfeksi menjadi jaringan 

lunak dan menyisakan bagian struktural dari batang saja sehingga pada kondisi 

intensitas serangan tinggi terjadi kerontokan daun. Pinggiran daun yang sakit akan 

menggulung keatas, layu, berwarna coklat tua dan membusuk (Sastrahidayat, 

2011).  

 Faktor utama yang mempengaruhi laju infeksi penyakit hawar adalah suhu 

dan kelembaban udara. Perkembangan optimal gejala bercak terjadi pada suhu 18 

– 20
o
C dan akan terhambat pada suhu diatas 30

o
C. Kelembaban yang dibutuhkan 



13 
 

 
 

oleh Phytophthora infestans untuk membentuk konidia adalah diatas 80%. Pada 

kelembaban udara 50 – 80 % konidia Phytophthora infestans akan mati dalam 3 – 

6 jam (Semangun, 2007). Gejala awal serangan akan mulai nampak pada tanaman 

kentang umur 35 hari dan akan meningkat pada saat tanaman berumur 42 hari 

(Nathasia dkk., 2014).  

2.3. Solarisasi Tanah 

 Solarisasi tanah merupakan teknik yang digunakan untuk menutupi 

permukaan tanah dengan lembaran polietilen transparan selama musim panas, 

untuk menangkap radiasi matahari agar menaikkan suhu tanah. Penggunaan 

lembaran polietilen transparan pada solarisasi tanah akan mempengaruhi sifat 

fisik dan kimia tanah seperti distribusi air tanah, evaporasi, suhu tanah, bahan 

organik dan kandungan kimia tanah. Lembaran polietilen transparan akan 

menyerap radiasi gelombang pendek dan meneruskan radiasi gelombang panjang. 

Radiasi gelombang pendek tersebut kemudian akan meningkatkan aliran panas 

ketanah. Pertukaran panas antara tanah dan sekelilingnya terjadi pada lapisan 

udara yang terjebak antara permukaan tanah. Gap udara antara permukaan atas 

tanah dan permukaan bawah mulsa transparan bekerja sebagai insulator yang akan 

mengurangi kehilangan panas ke lingkungan (Katan dan DeVay, 1991). Solarisasi 

tanah dapat meningkatkan suhu tanah sebesar 22%. 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 (Culman dkk., 

2006).  
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 Solarisasi tanah merupakan salah satu teknik  pengendalian patogen tular 

tanah, gulma, dan hama. Solarisasi tanah mempengaruhi patogen dengan 

mekanisme langsung maupun tidak langsung. Mekanisme langsung berkaitan 

inaktivasi proses seluler oleh panas sedangkan mekanisme tidak langsung 

berkaitan dengan pelemahan sel dan meningkatnya sensivitas patogen terhadap 

mikroorganisme antagonis, pestisida maupun stres abiotik pada lingkungan tanah 

(Katan dan DeVay, 1991). Beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa 

solarisasi tanah dapat menekan pertumbuhan patogen tular tanah seperti 

Sclerotium rolfsii (Kartini dan Widodo, 2000), Armillaria sp. (Otieno dkk., 2003), 

Fusarium sp. (Shofiyani dan Budi, 2014), dan Sclerotium cepivorum (Melero-vala 

dkk., 2000) serta menurunkan kejadian penyakit busuk akar teh (Otieno dkk., 

2003) dan busuk umbi bawang (Carrieri dkk., 2013). Pengendalian patogen 

tersebut biasanya juga akan meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. 

 Solarisasi tanah dapat mengurangi populasi dari patogen pada permukaan 

atas tanah, namun hal ini tidak pada tanah yang dalam (Katan, 2000). 

Penambahan agen biokontrol dapat meningkatkan efisiensi dari solarisasi (Zayed 

dkk., 2013). Solarisasi tanah dapat meningkatkan kemanjuran dari 

mikroorganisme antagonis melawan patogen (Gasoni dkk., 2008). Kombinasi 

perlakuan metode kontrol yang melemahkan patogen biasanya menyebabkan 

patogen tersebut lebih rentan terhadap perlakuan metode kontrol lainnya (Porras 

dkk., 2007). Efek solarisasi tanah dalam menekan beberapa penyakit tumbuhan 

juga berkontribusi meningkatkan kerja dari agen antagonis seperti Trichoderma 

(Otieno dkk., 2003). 
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2.4. Trichoderma harzianum 

 Trichoderma merupakan cendawan askomisetik yang ditemukan di tanah. 

Trichoderma spp. merupakan agen biokontrol yang telah banyak dikembangkan 

dan dikomersialisasikan di Indonesia. Trichoderma efektif bekerja melawan 

berbagai macam patogen tanaman terutama patogen tular tanah. Trichoderma 

bekerja melawan patogen secara langsung dengan cara mikoparasitisme, 

memproduksi enzim pemecah dinding sel dan senyawa anti mikroba, atau secara 

tidak langsung dengan kompetisi nutrisi dan tempat, memodifikasi lingkungan 

tumbuh dan meningkatkan pertumbuhan tanaman (Vos dkk., 2015). Trichoderma 

harzianum, Trichoderma virens, dan Trichoderma viridae merupakan jenis 

Trichoderma antagonis dari phytopatogen (Romao-Dumareq dkk., 2012). 

Trichoderma harzianum merupakan cendawan antagonis dengan kemampuan 

rekolonisasi yang cepat sehingga solarisasi tanah tidak terlalu berpengaruh 

terhadap populasinya (Poras dkk., 2007). 

2.4.1.  Antagonisme langsung 

 Trichoderma melawan patogen secara langsung dengan mekanisme 

mikoparasitisme dan antibiosis (Vos dkk., 2015). Parasitisme merupakan serangan 

berupa kontak langsung yang dilakukan suatu mikroba terhadap mikroba lain 

yang dijadikan sebagai sumber nutrisinya. Jenis parasitisme dari kelompok 

cendawan dikenal dengan hiperparasitisme. Hiperparasitisme merupakan serangan 

berupa penetrasi langsung pada hifa patogen untuk mengambil isi dari hifa 

tersebut. Trichoderma melakukan hiperparasitisme dengan langsung 
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mempenetrasi dinding sel patogen atau langsung mempenetrasi hifa (Purnomo, 

2010). Proses hiperparasitisme ini dapat dievaluasi dengan metode uji dual kultur 

antara Trichoderma dan patogen. Uji dual kultur dari Trichoderma harzianum dan 

patogen Sclerotinia sclerotium terbukti efisien dalam menghambat pertumbuhan 

miselium Sclerotinia sclerotium sebesar 56,3% tujuh hari setelah dual kultur. 

Hasil observasi mikroskopis menunjukkan bahwa hifa dari Trichoderma tumbuh 

membelit pada hifa Sclerotinia sclerotium dan menghasilkan cabang yang melekat 

pada hifa Sclerotinia sclerotium (Zhang dkk., 2016). Hasil dual kultur dari 

Trichoderma harzianum dan Ralstolnia solani menunjukkan bahwa pertumbuhan 

kultur T. harzianum melampaui Ralstolnia solani sehingga samasekali tidak 

terbentuk sclerotia dari Ralstolnia solani (Youssef dkk., 2016). 

 Serangan langsung Trichoderma terhadap patogen juga dapat melalui 

antibiosis. Antibiosis melibatkan produksi dari beberapa senyawa antimikroba 

yang berfungsi sebagai inhibitor dari phytopathogen. Terdapat lebih dari 100 

senyawa anti mikroba yang telah teridentifikasi berasal dari Trichoderma (Vinale 

dkk., 2008). Evaluasi efisiensi dari metabolit Trichoderma sebelumnya telah 

dilakukan dengan metode disk difution terhadap beberapa jenis phytopathogen. 

Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa metabolit Trichoderma dapat menghambat 

laju pertumbuhan dari P. sojae sebesar 100%, Phytophthora infestans sebesar 

93%, P. drechsleri sebesar 79% dan beberapa jenis phytopathogen lain sebesar 

<50% (Bae dkk., 2016). Penelitian uji antagonisme Trichoderma terhadap 

patogen dengan menggunakan filtrat dari kultur Trichoderma menyimpulkan 

bahwa filtrat kultur Trichoderma dengan dilusi sepersepuluh signifikan dalam 
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menghambat pertumbuhan Sclerotinia sclerotium sebesar 48%. (Zhang dkk., 

2016).  

 Pada proses mikoparasitisme, Trichoderma akan menghasilkan metabolit 

berupa enzim degradasi dinding sel yang akan mendegradasi dinding sel dari 

phytophatogen (Reithner dkk., 2010). Metabolit dari Trichoderma secara 

langsung maupun tidak langsung dapat mengintervensi sintesis dinding sel dari 

patogen yang mengakibatkan perubahan morfologi pada patogen. Penggunaan 

metabolit Trichoderma terhadap beberapa jenis phytoptahogen terbukti dapat 

merusak struktur dari dinding sel dan mengakibatkan miselia phytopathogen  

mengalami perubahan seperti pembengkakan, penggumpalan, pengeriputan, 

perataan, pecah hingga nekrosis (Bae dkk., 2016).  

 

2.4.3.  Antagonisme tidak langsung 

 Trichoderma melawan patogen secara tidak langsung melalui kompetisi 

sumberdaya dan lingkungan dengan patogen, meningkatkan resistensi tanaman 

terhadap patogen dan memacu pertumbuhan tanaman (Vos dkk., 2015). Kompetisi 

sumberdaya dan lingkungan terjadi saat dua jenis mikroba membutuhkan 

sumberdaya yang jumlahnya terbatas pada suatu mikrohabitat. Mikrohabitat 

seperti rhizosfer memiliki kondisi lingkungan dan sumberdaya yang terbatas dan 

umumnya didominasi oleh suatu jenis mikroba sehingga tidak tersedia bagi 

mikroba lain (Purnomo, 2010).  Trichoderma melakukan pengendalian patogen 

secar tidak langsung dengan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Beberapa 

penelitian dengan menggunakan Trichoderma sebagai agen hayati menyimpulkan 
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bahwa Trichoderma dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat (Al-Hazmi 

dan Tariqjaveed, 2016), meningkatkan berat segar, panjang dan tinggi bibit tomat 

(Youssef dkk., 2016), meningkatkan kualitas dan produksi anggur (Pascale dkk., 

2017). 

 Trichoderma juga melawan patogen secara tidak langsung dengan 

meningkatkan resistensi tanaman terhadap patogen. Trichoderma dilaporkan dapat 

meningkatkan aktivitas dari enzim APX (Ascorbate peroxidase), GPX (Guaicol 

peroxidase), SOD (Superoxide dismutase) dan CAT (Catalase) pada tanaman 

tomat yang berfungsi untuk menginisiasi sistem pertahanan diri pada tanaman dan 

menekan kelebihan produksi dari spesi oksigen reaktif yang dikeluarkan tanaman 

saat terjadi infeksi oleh patogen (Youssef dkk., 2016). Evaluasi molekuler respon 

phytopathogen terhadap ekstrak Trichoderma menunjukkan bahwa Trichoderma 

dapat meningkatkan regulasi ATPase sebesar 48%, MAPKs (mitogen-activated 

protein kinase) sebesar 10%, dan NLPs sebesar 37% yang ketiganya berperan 

dalam mengatasi beberapa jenis stress pada tanaman. Trichoderma juga 

meningkatan regulasi gen CES1 sebesar 736% yang terlibat dalam sintesis 

selulosa (Bae dkk., 2016). Trichoderma juga meningkatkan kandungan total fenol 

sebesar 70% pada daun kedelai (Zhang dkk., 2016).   


