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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Materi Penelitian 

 Penelitian mengenai pengendalian penyakit hawar daun pada kentang 

melalui penerapan solarisasi tanah dan aplikasi agen hayati Trichoderma 

harzianum telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 07 

Maret 2017 di Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kopeng, 

Laboratorium Terpadu Undip, dan Laboratorium Ekologi dan Produksi Tanaman, 

Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro.   

 Materi yang digunakan dalam penelitian antara lain benih kentang varietas 

granola (G2) sebanyak 60 knol, media tanam tanah steril sebanyak 12 kg per pot 

percobaan, inokulum Trichoderma harzianum sebanyak 600 g dengan kepadatan 

10
7
 cfu/g, isolat murni patogen Phytophthora infestans dengan kepadatan 10

5 
- 10

6 

cfu/ml, media kultur PDA, Basamid-G sebagai bahan sterilisasi tanah dan pupuk 

urea 225 kg/ha, ZA 150 kg/ha, KCl 150 kg /ha, dan TSP 300 kg /ha. Peralatan 

yang digunakan antara lain timbangan digital dengan kapasitas 1.000 g ketelitian 

± 0,002 g untuk menimbang bahan dan sampel untuk isolasi patogen, timbangan 

digital 5000 g dengan ketelitian ± 0,005 g untuk menimbang pupuk dan inokulum 

Trichoderma harzianum, timbangan manual dengan kapasitas 20 kg untuk 

menimbang tanah, pot diameter 45 cm sebanyak 30 buah, plastik polietilen bening 

dengan ketebalan 40 µm untuk solarisasi tanah, termometer tanah, termometer 

udara, alat penunjang budidaya tanaman seperti cangkul dan ember, alat 
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penunjang irigasi seperti selang dan gembor, alat penunjang isolasi cendawan, dan 

alat penunjang untuk mengumpulkan data. 

3.2. Metode Penelitian 

 Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Petak 

Terbagi dasar Rancangan Acak Kelompok. Petak utama adalah solarisasi tanah 

(A1= solarisasi, A2= non-solarisasi) dan anak petak adalah aplikasi Trichoderma 

harzianum pada empat taraf dosis B1= 0 g, B2 = 10 g (10
7 

cfu), B3= 20 g (2 x 10
7 

cfu), B4 = 30 g (3 x 10
7 

cfu) dan B5 = 40 g (4 x 10
7 

cfu) untuk setiap 12 kg tanah. 

Pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali membentuk 30 unit percobaan. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan Analisis Ragam dan jika berbeda nyata akan 

dilanjutkan dengan uji LSD (Least Significant Difference) pada taraf α = 5%.  

 Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap yang dapat dilihat pada 

Ilustrasi 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan (4 minggu) 

Pemberian isolat (1 minggu) 

Solarisasi Tanah dan Pengamatan 

Suhu Tanah(4 minggu) 

Penanaman 

Pemeliharaan (10 minggu) 

Pengamatan 



21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 3. Tahapan penelitian 

 Tahap persiapan dilakukan selama 4 minggu. Kegiatan yang dilaksanakan 

selama tahap persiapan meliputi persiapan media tanam, sterilisasi media tanam 

(Lampiran 1) dan  pembuatan isolat murni patogen (Lampiran 2). Tahap 

pemberian isolat dilakukan dengan menginfeksi tanah yang telah disterilisasi 

dengan isolat patogen Phytophthora infestans sebanyak 5 ml untuk setiap pot 

percobaan dan diikuti dengan pemberian inokulum Trichoderma harzianum 3 hari 

selanjutnya sesuai dengan dosis perlakuan. Tahap solarisasi dilakukan satu 

minggu setelah pemberian inokulum Trichoderma harzianum dan dilakukan 

selama 4 minggu. 

 Solarisasi tanah dilakukan dengan menutup pot percobaan dengan 

menggunakan lembaran polietilen bening yang ujung-ujungnya ditutup rapat. Pot 

percobaan di letakkan pada tempat yang mendapat matahari penuh sepanjang hari. 

Penanaman bibit tanaman kentang dilakukan saat perlakuan solarisasi telah 

selesai. Lembaran polietilen bening dilepaskan lalu pada setiap pot percobaan di 

tanam dua bibit kentang. Pemeliharaan berupa penyiraman dan pemupukan 

Intensitas Serangan (35, 

40, 45, 55 dan 60 hst) 

Kepadatan populasi 

patogen (45 hst) 

Laju Infeksi Penyakit 

(45 dan 55 hst) 

Panen dan pengamatan 

produksi (75 hst) 

Penyusunan Laporan (8 minggu) 
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menggunakan Urea 225 kg/ha, ZA 150 kg/ha, KCl 150 kg /ha, dan TSP 300 kg 

/ha. 

 Parameter yang diamati antara lain adalah 1) Suhu tanah kedalaman 5 cm 

pada pukul 12:00, 2) Perhitungan kepadatan populasi sampel patogen setelah 

percobaan, 3) Intensitas serangan, 4) Laju Infeksi Penyakit dan 5) Produksi 

tanaman Pengamatan suhu tanah dan suhu rata-rata harian dilakukan selama 

proses solarisasi. Pengukuran suhu tanah harian pada kedalaman tanah 5 cm 

dilakukan dengan menggunakan termometer tanah yang ditancapkan pada tanah 

dari atas pot percobaan yang telah dilubangi pada pukul 12:00, setelah 

pengukuran suhu tanah, lubang pot percobaan ditutup dengan selotip. Penentuan 

intensitas serangan patogen dilakukan dengan mengamati pertumbuhan dan 

perkembangan morfologi tanaman khususnya pada daun dan batang kentang. 

Pengamatan serangan penyakit dilakukan pada saat kentang berumur 30 hst, 35 

hst, 40 hst, 45 hst, 50 hst, 55 hst, 60 hst dan saat panen. Perhitungan intensitas 

serangan patogen dilakukan pada 45 hst dengan metode langsung. Perhitungan 

Intensitas Serangan Penyakit secara langsung menurut Sastrahidayat dan Djauhari 

(2014) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

  
      

   
       

Keterangan : 

I  = Intensitas serangan 

Z = Nilai skala dari kategori serangan tertinggi 

N = Banyaknya daun yang diamati 

n  = Jumlah daun tanaman pada setiap kategori serangan 
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v  = Nilai skala dari setiap kategori serangan 

Tabel 2. Skala kerusakan penyakit hawar 

 

Skala Tingkat serangan 

0 Tidak ada serangan 

1 Terbapat bercak-bercak sebanyak ± 10 buah per daun contoh 

2 Terdapat bercak-bercak sebanyak ± 50 buah per daun contoh 

3 Bercak terdapat pada hamper seluruh daun, tanaman masih tampak 

muda 

4 Kurang lebih 50% dari daun sudah hancur 

5 Daun yang hancur sudah 50-75% 

6 Daun hijau yang hancur sudah lebih dari 75% atau pangkal batang 

terserang/pucuk mati terserang  

 

 Perhitungan Laju infeksi penyakit dilakukan dengan menggunakan data 

tingkat intensitas serangan patogen pada 45 hst dan 55 hst menggunakan rumus 

perhitungan laju infeksi. Perhitungan laju infeksi dihitung berdasarkan 

perkembangan penyakit (Oka, 1993) menggunakan formula berikut: 

 

  
   

 
    

  

    
    

  

    
              

Keterangan: 

r = laju infeksi (UnitWaktu
-1

) 

2,3 = bilangan hasil konversi logaritma alami logaritma biasa 

t = selang waktu pengamatan 

X0 =  proporsi penyakit hawar pada pengamatan pertama 

X1 = proporsi penyakit hawar pada pengamatan berikut 

 

 Perhitungan kepadatan populasi patogen setelah perlakuan dilakukan 

dengan mengambil sampel tanah dari setiap unit percobaan, lalu melakukan 
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isolasi dan enumerasi. Untuk memperoleh isolat murni Phytopthora infestans 

dilakukan identifikasi sesuai dengan ciri koloninya (Barnet dan Hunter, 1998). 

Pengamatan produksi dilakukan setelah panen dengan menghitung total produksi 

setiap unit percobaan. 

3.3.  Analisis Data 

 Model linier dari rancangan penelitian menurut Ireland (2010) adalah 

sebagai berikut:  

 

Yijk = µ + ρk + αi + βj + γik +(αβ)ij +εijk 

Keterangan: 

µ = rata-rata populasi 

ρk = pengaruh dari kelompok 

αi = pengaruh taraf ke-i dari faktor solarisasi tanah 

βj = pengaruh taraf ke-j dari faktor aplikasi Trichoderma harzianum 

γik = galat petak utama 

(αβ)ij  = pengaruh interaksi dari solarisasi tanah dan Trichoderma harzianum 

εijk = galat percobaan anak petak 

Hipotesis statistika dari penelitian ini adalah : 

Pengaruh perlakuan solarisasi tanah terhadap parameter yang diamati 

H0: µ0= µ1  tidak   terdapat    pengaruh     perlakuan     solarisasi  tanah   terhadap   

                     parameter  yang diamati 

H1: µ0≠µ1  terdapat pengaruh perlakuan solarisasi tanah terhadap parameter yang  

                    diamati 
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Pengaruh aplikasi Trichoderma harzianum terhadap parameter yang diamati 

H0: µ0=µ1 tidak terdapat pengaruh perlakuan aplikasi Trichoderma harzianum   

                   terhadap parameter yang diamati 

H1:µ0≠µ1  terdapat pengaruh perlakuan aplikasi Trichoderma harzianum    

                   Terhadap parameter yang di  amati. 

Interaksi perlakuan solarisasi tanah dan aplikasi Trichoderma harzianum  

H0: µ0=µ1 tidak   terdapat   interaksi  perlakuan   solarisasi  tanah  dan    aplikasi  

                   Trichoderma harzianum. 

H1: µ0≠µ1  terdapat interaksi perlakuan solarisasi tanah dan aplikasi Trichoderma  

                   harzianum terhadap  parameter yang di  amati. 

 Data yang tidak homogen ditransformasi kedalam bentuk akar kuadrat dan 

arcsin sebelum dianalisis ragam. Transformasi arcsin adalah tansformasi yang 

cocok untuk data proporsi yang dinyatakan sebagai pecahan desimal atau 

presentase (Steel dan Torie, 1995). Syarat-syarat data yang ditransformasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Data presentase yang berada dalam wilayah (range) 30 – 70% tidak perlu 

ditransformasi. 

2. Data presentase yang berada dalam wilayah (range) 0 – 30% atau 70 – 100%, 

tetapi tidak pada keduanya, menggunakan transformasi akar kuadrat. 

3. Data presentasi yang berada dalam dua wilayah antara (range) 0 – 30% atau 

70 – 100% maka menggunakan transformasi arcsin.  

 

 

 


