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RINGKASAN 

Ken Andini Putri Sasmita. 125040200111032. Uji Ketahanan Varietas Dan Hasil 

produksi jagung Pipil (Zea mays L) Terhadap Penyakit Bulai (Peronosclerospora 

maydis) Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Syamsuddin Djauhari, MS., Antok Wahyu 

Sektiono, SP., MP. 

 

 Jagung (Zea mays L.) adalah tanaman semusim yang dimanfaatkan 

bijinya. Saat ini jagung telah terbagi menjadi beberapa famili sesuai kebutuhan 

diantaranya jagung manis dan jagung pipil.  Hasil akhir yang diharapkan dari 

jagung terutama jagung pipil adalah pada kualitas dan kuantitas tongkol jagung. 

Penurunan produksi pada jagung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

Salah satu kendala yang menyebabkan penurunan hasil produksi antara lain 

karena adanya serangan patogen. Patogen yang menyebabkan kerugian salah 

satunya Peronosclerospora maydis penyebab penyakit bulai. Ketahanan tanaman 

terhadap bulai baru bisa dipelajari apabila mengetahui kenampakan morfologi dan 

struktur fisiologis tanaman. 

 Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi varietas paling tahan dari 

hubungan ketahanan struktural serta pengaruhnya terhadap jagung pipil (Zea mays 

L.). Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan PT BISI International Tbk 

Desa Kambingan Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, Jawa timur dan 

Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Kultur Jaringan dan Mikroteknik Jurusan 

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. 

Pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus 

2015.Sumber inokulum (varietas jagung rentan bulai) ditanam dua baris 

disekeliling petak pengujian tiga sampai empat minggu sebelum menanam 

varietas uji (tanaman jagung) yang akan diuji. Percobaan dilakukan dengan 

menggunakan rancangan acak kelompok dengan 11 varietas dan 3 kali ulangan. 

 Varietas tahan hasil pengujian dilapangan yakni BMD53 dengan intensitas 

serangan sebesar 8% pada 30hst sehingga termasuk dalam kategori ketahanan 

sangat tahan. Hasil analisis varian faktor ketahanan struktural didapatkan bahwa 

kerapatan stomata, kerapatan trikoma, dan ketebalan epidermis berbeda nyata 

pada setiapvarietas. Sedangkan pada uji korelasi didapatkan bahwa seluruh faktor 

ketahanan struktural tidak berpengaruh terhadap intensitas penyakit bulai 

(P.maydis). Pada analisi varian, variabel produksi jagung pipil, didapatkan bahwa 

variabel berat panen total per plot, berat 3 tongkol dan berat 3 pipilan sampel 

berbeda nyata pada setiap varietas sedangkan pada variabel kadar air tidak 

berbeda nyata. Hasil uji korelasi variabel produksi didapatkan bahwa intensitas 

penyakit hanya berpengaruh terhadap berat panen total perplot. 
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SUMMARY 

Ken Andini Putri Sasmita. 125040200111032. Uji Ketahanan Varietas Dan Hasil 

produksi jagung Pipil (Zea mays L) Terhadap Penyakit Bulai (Peronosclerospora 

maydis). Supervised by Dr. Ir. Syamsuddin Djauhari, MS., and Antok Wahyu 

Sektiono, SP., MP. 

  

 Corn (Zea mays L) is one of the seasonal crop which used deifferent based 

on human needs. Value of corn production, especially maize, are quantities and 

qualities of corn cob. Corn production influenced by seed qualities, cultural 

technic, environment, pest infestment and pathogens. Peronosclerospora maydis 

is one of the pathogens infested corn causes downy mildew.  

The research to identify corn variety resistant on Peronosclerospora maydis. 

Research occur on trial field PT BISI International Tbk, Kediri, East Java and 

Laboratory of Plant Physiology, Tissue Culture and Microtechnic Faculty of 

Mathematics and Natural Sciences, University of Brawijaya. Research 

experiments use downy mildew inoculum planted around trial field using 

randomized block design with 3 times repetitions. 

Results showed  that BMD53 variety has resistant category very resist 

which it only damaged 8% in 30 days after planting. Structural endurance factor , 

which measure stomata density, trichome density and epidermis thickness, in 

variant analysis indicated significantly diffenrent on each variety. Furthermore, 

maize production variable, which measure yield weight, 3 corncob weight, and 3 

cornflake, indicated significantly different on each variety. Only moisture showed 

similiar on each variety.Correlation co-efficients downy mildew intensity had 

positive correlation coefficients with gross yield weight per plot. Thus, controlling 

downy mildew infestment using resistant variety are not very effective.
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Jagung (Zea mays L.) ialah tanaman semusim yang dimanfaatkan bijinya. 

Biji jagung dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan sehingga jagung sangat 

diminati oleh masyarakat di dunia. Kebutuhan jagung dunia mencapai 770 juta 

ton/tahun, 42% diantaranya kebutuhan masyarakat di benua Amerika (Sugiharto, 

2008). Beberapa daerah di Indonesia, jagung menjadi  bahan pangan penting 

karena merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Menurut manfaatnya, 

jagung dijadikan sebagai kebutuhan akan pangan, pakan ternak, dan  sebagai 

bahan industri (Yusuf, 2009). Saat ini jagung telah terbagi menjadi beberapa 

famili sesuai kebutuhan diantaranya jagung manis dan jagung pipil.   

Hasil akhir yang di harapkan dari jagung terutama jagung pipil adalah 

pada kualitas dan kuantitas tongkol jagung. Kualitas baik apabila dilihat dari segi 

pipilan berwarna cerah, tongkol yang utuh, pipilan tidak rusak, dan bebas dari 

hama penyakit. Kuantitas tongkol jagung yang baik apabila diameter besar, 

panjang, dan tongkol berisi pipilan penuh. Penurunan produksi pada jagung tidak 

hanya di pengaruhi oleh faktor lingkungan. Salah satu kendala yang menyebabkan 

penurunan hasil produksi antara lain karena adanya serangan patogen.  

 Patogen yang menyebabkan kerugian antara lain Peronosclerospora 

maydis. P.maydis merupakan patogen penyebab penyakit bulai atau yang biasa 

dikenal dengan embun tepung pada jagung. Serangan patogen tersebut sejak lama 

dirasa menimbulkan kerugian yang dapat mencapai 90% sehingga penyakit bulai 

menyebabkan gagal panen dan menjadikan penyakit bulai menjadi prioritas 

pencegahan pada pertanian jagung di Indonesia.  

 Gejala yang ditunjukkan oleh penyakit ini adalah pertumbuhan terhambat, 

daun akan terlihat garis-garis klorotik. Penyakit terlihat jelas pada saat tanaman 

masih muda (15-30 hari setelah tanam). Dibagian bawah daun  akan berwarna 

putih kekuningan mulai dari pangkalnya, infeksi kedua akan terlihat garis klorotik 

sempit disepanjang permukaan daun (Singh, 1998). Tanaman yang terserang 

mengalami gangguan pertumbuhan. Bentuk daun jagung akan meruncing dan 

kecil. Bila infeksi terjadi pada tanaman dalam fase generatif, tanaman tetap dapat 

tumbuh dan memproduksi tongkol. Tongkol jagung mempunyai tangkai yang 
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panjang, dengan kelobot yang tidak menutup di ujungnya dan hanya membentuk 

sedikit biji (Semangun, 1993). 

 Pengendalian serta pencegahan pada tanaman jagung diketahui yang 

paling efektif adalah dengan menggunakan fungisida. Pengendalian dengan 

pestisida sudah mempunyai kelemahan terhadap segi lingkungan diantaranya 

pencemarah lingkungan misalnya air dan tanah oleh residu bahan kimia, serta 

penumpukan residu bahan kimia dalam hasil panen. Alternatif lain yang bisa 

dilakukan adalah dengan menanam varietas tahan terhadap penyakit bulai karena 

diketahui aman terhadap lingkungan.  

 Sejauh ini, tingkat ketahanan tanaman jagung terhadap penyakit bulai 

masih bervariasi dan masih banyak diantaranya yang terinfeksi atau rentan 

terhadap penyakit bulai. Ketahanan tanaman terhadap penyakit baru bisa 

dipelajari apabila mengetahui struktur fisiologis tanaman. Salah satu sifat tanaman 

yang menunjukkan ketahanan tanaman secara morfologis terdapat pada bagian 

daun. Pada daun terdapat selaput epidermis yang didalamnya tersusun atas 

stomata dan kutikula. Kerapatan stomata mempengaruhi sedikit banyaknya 

konidia dari jamur untuk masuk dan menginfeksi tanaman sehingga perlu 

diketahui jumlah kerapatan stomata efektif menghambat penetrasi patogen. 

Beberapa varietas yang unggul secara kuantitas serta ketahanan terhadap penyakit 

bulai yakni varietas BISI13, BISI10, BISI 15 dan BIMA8 toleran terhadap 

penyakit bulai (Adnan, 2010). 

 Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa informasi pengendalian dengan 

varietas tahan serta hubungan ketahanan struktural daun dalam mengendalikan 

penyakit bulai memberikan pengaruh terhadap ketahanan varietas sehingga 

meningkatkan hasil produksi. Penelitian mengenai ketahanan beberapa varietas 

dan hasil produksi jagung pipil terhadap serangan penyakit bulai 

(Peronosclerospora maydis) perlu dilakukan untuk mengetahui tanaman yang 

tahan terhadap penyakit bulai akibat pengaruh ketahanan struktural dan juga 

pengaruhnya pada hasil produksi jagung pipil. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkanlatar belakang yang telah disampaikan dapat diuraikan rumusan-

rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Varietas mana yang bisa digunakan sebagai alternatif dalam pencegahan 

penyakit bulai? 

2. Apakah ketahanan struktural dapat digunakan untuk menekan intensitas 

serangan bulai pada masing-masing varietas? 

3. Bagaimana intensitas penyakit bulai dapat mempengaruhi produksi jagung 

pipil (Zea mays L.)? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian yaitu: 

1. Mengetahuiketahanan beberapa varietas jagung terhadap penyakit bulai 

2. Mengetahui pengaruh faktor struktural daun terhadap intensitas penyakit 

bulai 

3. Mengetahui pengaruh penyakit bulai terhadap produksi jagung pipil (Zea 

mays L.) 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah  

1. Varietas BMD53 merupakan varietas paling tahan 

2. Faktor struktural mempengaruhi ketahanan penyakit bulai 

3. Penyakit bulai mempengaruhi produksi jagung pipil (Zea mays L.) 

1.5 Manfaat 

 Dari hasil penelitian diharapkan, dapat memberikan tambahan alternatif 

teknologi baru mengenai pengendalian penyakit bulai sebagai upaya preventif 

dengan menggunakan tanaman jagung pipil yang tahanterhadap serangan penyakit 

bulai untuk meningkatkan produksi jagung pipil (Zea mays L.) serta memberikan 

informasi pengaruh faktor struktural terhadap penyakit bulai. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

1.6 Tanaman Jagung (Zea mays L) 

1.6.1 Klasifikasi Tanaman Jagung 

 Tanaman jagung banyak di budidayakan di Indonesia. Klasifikasi tanaman 

jagung menurut Purwono (2004) adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan)  

Divisio  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Sub Divisio : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Classis  : Monocotyledone (berkeping satu)  

Ordo   : Graminae (rumput-rumputan)  

Familia : Graminaceae  

Genus   : Zea  

Species  : Zea mays L. 

1.6.2 Morfologi Tanaman Jagung 

 Tanaman jagung termasuk famili rumput-rumputan (graminaceae) dari 

subfamili myadeae. Dua famili yang berdekatan dengan jagung adalah teosinte 

dan tripsacum yang diduga merupakan asal dari tanaman jagung. Teosinte berasal 

dari Meksico dan Guatemala sebagai tumbuhan liar di daerah pertanaman jagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Morfologi Tanaman Jagung(Anonimous, 2016) 

Setelah perkecambahan, akar primer awal memulai pertumbuhan tanaman. 

Sekelompok akar sekunder berkembang pada buku-buku pangkal batang dan 

tumbuh menyamping. Akar yang tumbuh relatif dangkal ini merupakan akar 

adventif dengan percabangan yang amat lebat (Rubatzky, 1998).  
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Batang tanaman jagung silindris dan tidak berlubang seperti halnya batang 

tanaman padi. Batang tanaman jagung yang masih muda (hijau) rasanya manis 

karena cukup banyak mengandung zat gula. Rata-rata panjang (tinggi) tanaman 

jagung antara satu sampai tiga meter di atas permukaan tanah (Warisno, 1998). 

 Daun jagung tumbuh di setiap ruas batang. Daun ini berbentuk pipa, 

mempunyai lebar 4-15 cm dan panjang 30-150 cm, serta didukung oleh pelepah 

daun yang menyelubungi batang. Daun mempunyai dua jenis bunga yang 

berumah satu (Wakman, 2007). Bunga jantan terletak di pucuk yang ditandai 

dengan adanya rambut atau tassel dan bunga betina terletak di ketiak daun dan 

akanmengeluarkan stil dan stigma. Bunga jagung tergolong bunga tidak lengkap 

karena struktur bunganya tidak mempunyai petal dan sepal dimana organ bunga 

jantan (staminate) dan organ bunga betina (pestilate) tidak terdapat dalam satu 

bunga disebut berumah satu (Sudjana,1991).  

 Tanaman jagung mempunyai satu atau dua tongkol, tergantung varietas. 

Tongkol jagung diselimuti oleh daun kelobot. Tongkol jagung yang terletak pada 

bagian atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang 

terletak pada bagian bawah. Setiap tongkol terdiri atas 10- 16 baris biji yang 

jumlahnya selalu genap. Biji jagung disebut kariopsis, dinding ovari atau perikarp 

menyatu dengan kulit biji atau testa, membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri 

atas tiga bagian utama, yaitu (a) pericarp, berupa lapisan luar yang tipis, berfungsi 

mencegah embrio dari organisme pengganggu dan kehilangan air; (b) endosperm, 

sebagai cadangan makanan, mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% 

pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya; dan (c) embrio (lembaga), 

sebagai miniatur tanaman yang terdiri atas plamule, akar radikal, scutelum, dan 

koleoptil (Hardman, 1998). 

1.6.3 Syarat Tumbuh jagung 

 Tanaman jagung berasal dari daerah tropis yang dapat menyesuaikan diri 

denganlingkungan di luar daerah tersebut. Jagung tidak menuntut persyaratan 

lingkungan yang terlalu ketat, dapat tumbuh pada berbagai macam tanah bahkan 

pada kondisi tanah yang agak kering. Tetapi untuk pertumbuhan optimalnya, 

jagung menghendaki beberapa persyaratan (Menegristek, 2001). 
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1. Iklim 

a. Iklim yang dikehendaki oleh sebagian besar tanaman jagung adalah daerah 

beriklim sedang hingga daerah beriklim sub-tropis/tropis yang basah. 

Jagung dapat tumbuh di daerah yang terletak antara 0-50°LU hingga 0-

40°LS. 

b. Pada lahan yang tidak beririgasi, pertumbuhan tanaman ini memerlukan 

curah hujan ideal sekitar 85-200 mm per bulan dan harus merata. Pada 

fase pembungaan dan pengisian biji tanaman jagung perlu mendapatkan 

cukup air. Sebaiknya jagung ditanam diawal musim hujan, dan menjelang 

musim kemarau. 

c. Pertumbuhan tanaman jagung sangat membutuhkan sinar matahari. 

Tanaman jagung yang ternaungi, pertumbuhannya akan terhambat/ 

merana, dan memberikan hasil biji yang kurang baik bahkan tidak dapat 

membentuk buah. 

d. Suhu yang dikehendaki tanaman jagung antara 21-34°c, akan tetapi bagi 

pertumbuhan tanaman yang ideal memerlukan suhu optimum antara 23-

27°c. Pada proses perkecambahan benih jagung memerlukan suhu yang 

cocok sekitar 30 °c. 

e. Saat panen jagung yang jatuh pada musim kemarau akan lebih baik 

daripada musim hujan, karena berpengaruh terhadap waktu pemasakan biji 

dan pengeringan hasil. 

2. Media Tanam 

a. Jagung tidak memerlukan persyaratan tanah yang khusus. Agar dapat 

tumbuh optimal tanah harus gembur, subur dan kaya humus. 

b. Jenis tanah yang dapat ditanami jagung antara lain: andosol (berasal dari 

gunung berapi), latosol, grumosol, tanah berpasir. Pada tanah-tanah 

dengan tekstur berat (grumosol) masih dapat ditanami jagung dengan hasil 

yang baik dengan pengolahan tanah secara baik. Sedangkan untuk tanah 

dengan tekstur lempung/liat (latosol) berdebu adalah yang terbaik untuk 

pertumbuhannya. 
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c. Keasaman tanah erat hubungannya dengan ketersediaan unsur-unsur hara 

tanaman. Keasaman tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman jagung 

adalah pH antara 5,6 - 7,5. 

d. Tanaman jagung membutuhkan tanah dengan aerasi dan ketersediaan air 

dalam kondisi baik. 

e. Tanah dengan kemiringan kurang dari 8% dapat ditanami jagung, karena 

disana kemungkinan terjadinya erosi tanah sangat kecil. Sedangkan daerah 

dengan tingkat kemiringan lebih dari 8%, sebaiknya dilakukan 

pembentukan teras dahulu. 

3. Ketinggian Tempat 

Jagung dapat ditanam di Indonesia mulai dari dataran rendah sampai di 

daerahpegunungan yang memiliki ketinggian antara 1000-1800 mdpl. Daerah 

denganketinggian optimum antara 0-600 mdpl merupakan ketinggian yang baik 

bagipertumbuhan tanaman jagung. 

1.6.4 Budidaya Tanaman Jagung 

Budidaya tanaman jagung menurut Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh 

Pertaian Aceh (2009) dibagi atas beberapa tahapan, antara lain:  

1. Varietas Unggul 

Penggunaan varietas unggul (baik hibrida maupunkomposit) mempunyai 

peranan penting dalam upayapeningkatan produktivas jagung. Memilih varietas 

hendaknyamelihat deskripsi varietas terutama potensi hasilnya,ketahanannya 

terhadap hama atau penyakit, ketahanannyaterhadap kekeringan, tanah masam, 

umur tanaman, warna bijidan disenangi baik petani maupun pedagang.  

2. Benih Bermutu 

Penggunaan benih bermutu merupakan langkah awalmenuju keberhasilan 

dalam usahatani jagung. Gunakan benihbersertifikat dengan vigor tinggi. Sebelum 

ditanam hendaknyadilakukan pengujian daya kecambah benih. Benih yang 

baikadalah yang mempunyai daya tumbuh lebih dari 95%. Hal inipenting karena 

dalam budidaya jagung tidak dianjurkanmelakukan penyulaman tanaman yang 

tidak tumbuh denganmenanam ulang benih pada tempat tanaman yang 

tidaktumbuh. Pertumbuhan tanaman sulaman biasanya tidaknormal karena adanya 

persaingan untuk tumbuh, dan biji yangterbentuk dalam tongkol tidak penuh 
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akibat penyerbukan tidaksempurna, sehingga tidak akan mampu meningkatkan 

hasil.  

3. Penyiapan Lahan 

 Pengolahan tanah untuk penanaman jagungdapat dilakukan dengan 2 cara 

yaitu olah tanahsempurna (OTS) dan tanpa olah tanah (TOT) bila lahan gembur. 

Namun bila tanah berkadar Hat tinggisebaiknya dilakukan pengolahan tanah 

sempurna (intensify). Pada lahan yang ditanami jagung dua kalisetahun, 

penanaman pada musim penghujan(rendeng) tanah diolah sempurna dan pada 

musimtanam berikutnya (musim gadu) penanaman dapatdilakukan dengan tanpa 

olah tanah untukmempercepat waktu tanam. Setelah ditentukan penetapan 

pengolahan tanah kemudian dilakukan penataan lahan, pembuatan saluran atau 

draenase. 

4. Penanaman 

 Penanaman pada perlakuan TOT bisadilakukan langsung dicangkul/koak 

tempatmenugal benih sesuai dengan jarak tanam lalu beripupuk kandang atau 

kompos 1-2 genggam tiap cangkulan/koakan. Penanaman pada lahan OTS cukup 

ditugal untuk dibuat lubang tanam benih sesuai dengan jarak tanam. 

5. Pemupukan 

 Takaranpupuk untuk tanaman jagung berdasarkan target hasil adalah 350-

400 kg urea/ha,100-150 kg SP-36/ha, dan 100-150 kg KCl/ha. Carapemberian 

pupuk, ditugal sedalam 5 cm dengan jarak10 cm dari batang tanaman dan ditutup 

dengantanah. 

6. Penyiangan 

 Penyiangan sebaiknya dilakukan dua minggusekali selama masa 

pertumbuhan,yaitu pertama pada umur 15 hst hingga pada umur 6 minggu hst . 

Penyiangan dapat dilakukan bersamaan dengan pembumbunan(mencangkul tanah 

diantara, barisan lalu ditimbunkankebagian barisan tanaman sehingga 

membentukguludan yang memanjang). 

7. Pengendalian Hama dan Penyakit 

 Penyakit yang banyak dijumpai pada tanamanjagung adalah penyakit 

bulai, jamur (Fusariumsp). Pengendalian dilakukan dengancara membuang daun 
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bagian bawah tongkoldengan ketentuan biji tongkol sudah terisi sempurna dan biji 

sudah keras. 

 Hama yang umum mengganggu pertanamanjagung adalah lalat bibit, 

penggerek batang dantongkol.Lalat bibit umumnya mengganggu padasaat awal 

pertumbuhan tanaman, oleh karenaitu pengendaliannya dilakukan mulai saat 

tanammenggunakan insektisida carbofuran utaman pada daerah-daerah endemik 

serangan lalat bibit. 

8. Pengairan (Pada musim kemarau) 

 Setelah benih ditanam, penyiraman dilakukan secukupnya. Namun 

menjelang tanaman berbunga, air yang diperlukan lebih besar sehingga perlu 

penyiraman yang lebih intensif. Bila musim kemarau pengairan perlu dilakukan 

pengaturanantara lain umur pertumbuhan, 15 hst, 30 hst, 45 hst,60 hst, dan 75 hst. 

Pada fase atau umur tersebuttanaman jagung sangat riskan dengan kekuranganair. 

9. Panen.  

 Waktu panen jagung di pengaruhi oleh jenis varietas yang ditanam, 

ketinggian lahan, cuaca dan derajat masak. Umur panen jagung umumnya sudah 

cukup masak dan siap dipanen pada umur 7 minggu setelah berbunga. Pemanenan 

dilakukan apabila jagung cukup tua yaitu bila kulit jagung sudah kuning. Jagung 

yang dipanen prematur butirannya keriput dan setelah dikeringkan akan 

menghasilkan butir pecah atau butirnya rusak setelah proses pemipilan. Apabila 

dipanen lewat waktunya juga akan banyak butiran jagung yang rusak. Pemanenan 

sebaiknya dilakukan saat tidak turun hujan sehingga pengeringan dapat segera 

dilakukan. Umumya jagung dipanen dalam keadaan tongkol berkelobot (berkulit) 

(Rahmi,  2003). 

10. Pascapanen 

 Penanganan pasca panen bisa dengan cara pengeringan, pada umumnya 

dilakukan dengan menghamparkan jagung dibawah terik matahari menggunakan 

alas tikar atau terpal. Pada waktu cerah penjemuran dapat dilakukan selama 3-4 

hari (Rahmi,  2003). 
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1.7 Hasil Produksi Jagung Pipil 

 Peningkatan bobot tongkol berhubungan erat dengan besar fotosintat yang 

dialirkan ke bagian tongkol. Apabila transport fotosintat ke bagian tongkol tinggi 

maka akan semakin besar tongkol yang dihasilkan (Nurhayati, 2002). 

 Komponen lain yang mempengaruhi hasil tanaman jagung adalah jumlah 

tongkol per tanaman, persentase tongkol berisi, diameter tongkol, dan jumlah 

baris per tongkol. Budyati, 1996 (dalam Nurhayati, 2002) mengemukakan bahwa 

hasil tanaman jagung ditentukan oleh fotosintesis yang terjadi setelah 

pembungaan. Jagung dipetik dalam bentuk tongkol berkelobot, sehingga dalam 

hal ini yang berperan menentukan hasil tanaman adalah besarnya fotosintat yang 

terdapat pada daun dan batang. Apabila transport fotosintat dari kedua organ ini 

dapat ditingkatkan selama fase pengisian biji maka hasil tanaman yang berupa biji 

dapat ditingkatkan (Suciyanto, 2011). 

1.7.1 Proses pengolahan jagung tongkol menjadi jagung pipil 

 Penanganan panen dan pascapanen jagung akan berpengaruh terhadap 

kuantitas dan  kualitas hasil panen. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam 

proses pemanenan, yaitu ketepatan umur pemanenan dan cara pemanenan. 

Pemanenan pada umur yang terlalu awal akan memberikan hasil panen dengan 

persentase butir muda yang tinggi sehingga kualitas biji dan daya simpannya 

rendah sedangkan pemanenan yang terlambat akan menyebabkan banyak biji yang 

rusak. Waktu pemanenan yang baik adalah ketika biji dalam jagung tongkol sudah 

masak fisiologis. Pada keadaan ini berat kering sudah dalam keadaan maksimum. 

Tanda yang praktis bahwa jagung tongkol sudah cukup masak untuk dipanen 

adalah kelobotnya sudah mengering, biji berwarna kuning dan keras bila ditekan 

dengan ibu jari. Cara pemanenan jagung ada dua macam yaitu manual (dipetik 

dengan tangan) dan menggunakan mesin pemanenan (combine). Di Indonesia 

jagung dipanen masih secara manual (dipetik dengan tangan). Cara ini baik untuk 

menjaga kualitas jagung tongkol (Suciyanto, 2011). 

1. Pengeringan Jagung Tongkol (Drayer Tongkol) 

 Jagung tongkol setelah dipanen dan dibersihkan rambutnya lalu 

dikeringkan di dalam rumah pengering. Pengeringan dilakukan agar jagung 

mudah dipipil, terhindar dari kerusakan akibat kadar air yang tinggi, dan agar 
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jagung pipil yang dihasilkan dapat disimpan untuk jangka waktu relatif panjang. 

Cara manual dilakukan dengan menggunakan rumah penjemuran yang beralaskan 

anyaman bambu (gribing), berukuran 8 x 12 m. Pengeringan secara manual ini 

dalam era agroindustri tidak dapat diandalkan karena sangat tergantung pada sinar 

matahari. Selain itu kapasitas yang dihasilkan pun sangat rendah dan resiko 

kehilangan pada saat pengeringan sangat tinggi sekitar kurang lebih 

40%(Suciyanto, 2011). 

2. Pemipilan 

 Jika kadar air yang terkandung di dalam jagung tongkol yang dikeringkan 

sudah berkurang, maka proses pemipilan dapat dilakukan. Proses pemipilan 

dilakukan dengan menggunakan mesin pipil multifungsi. Mesin pipil multifungsi 

maksudnya mesin pipil yang tidak hanya berfungsi sebagai perontok biji saja, 

melainkan juga berfungsi sebagai penghancur tongkol dan pengupas kulit ari. 

Mesin pipil berfungsi sebagai alat perontok biji jagung dari tongkol jagung. 

Chruser tongkol berfungsi sebagai penghancur tongkol jagung menjadi dedak 

tongkol kasar. Penangkap kulit ari berfungsi sebagai tempat penampungan sisa-

sisa kulit ari biji jagung. Drayer Biji berfungsi sebagai tempat pengeringan biji 

jagung yang telah dipipil. Proses pemipilan dimulai dengan jagung tongkol yang 

telah mengalami proses pengeringan dimasukkan ke dalam conveyor. Kemudian 

dengan bantuan belt conveyor jagung tongkol masuk ke dalam mesin pipil untuk 

dipipil. Di mesin pemipil, biji jagung dirontokkan dari tongkolnya dan dipisahkan 

dari kulit arinya. Setelah itu biji jagung yang telah dipipil masuk ke dalam bak 

penampungan biji untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu pengeringan biji. 

Sedangkan tongkol jagung masuk ke dalam mesin chruser tongkol dan sisa-sisa 

kulit ari serta kotoran lain masuk ke dalam mesin penangkap dedak kulit ari. 

Kapasitas mesin pemipil maksimal 20 ton per jam(Suciyanto, 2011). 

3. Pengeringan Biji (Drayer Biji) 

 Biji jagung pipil yang berada dalam bak penampungan, kemudian masuk 

ke dalam drayer biji (pengering biji). Drayer biji berfungsi untuk menurunkan 

kadar air yang terkandung dalam biji jagung. Rata-rata kadar air biji jagung 

sebelum dilakukan pengeringan berkisar antara 17%-20%. Setelah dilakukan 

proses pengeringan biji, maka jumlah kadar air yang terkandung dalam biji turun 
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menjadi antara 11%-13%. Apabila kadar air biji mencapai nilai tersebut, akan 

memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Proses pengeringan biji kurang lebih 

memakan waktu antara 1-3 hari, tergantung kadar air yang terkandung dalam biji 

jagung yang dikeringkan. Suhu yang digunakan untuk proses pengeringan ini 

adalah 60°C untuk menghasilkan benih jagung dan lebih besar dari 60°C untuk 

menghasilkan biji jagung yang digunakan sebagai bahan baku industri(Suciyanto, 

2011). 

1.8 Penyakit Bulai (Downy mildew) 

 Penyakit bulai atau downy mildew pada jagung sejak lama dirasa 

menimbulkan kerugian hampir 90%, sehingga banyak dikenal antara para petani. 

Penyakit bulai adalah penyakit terpenting pada pertanian jagung Di Indonesia. 

Penyakit bulai adalah penyakit yang paling merusak pada tanaman jagung di 

Indonesia maupun negara lain di dunia (Sudjono, 1988). Di Indonesia dilaporkan 

penyebaran penyakit bulai meliputi 25 provinsi. Walaupun ada 5 species 

Peronosclerospora penyebab penyakit bulai pada tanaman jagung telah 

dilaporkan, hanya ada 2 species yang telah dilaporkan sampai saat ini di Indonesia 

yaitu P. maydis dan P. philippinensis (Wakman, 2007). 

 Talanca (2011) menyatakan bahwa penyakit bulai merupakan penyakit 

utama pada tanaman jagung. Penyakit ini disebabkan oleh 10 jenis spesies, namun 

di Indonesia baru ditemukan tiga spesies yaitu Peronosclerospora maydis, P. 

phillipinensis, dan P. sorgi masing-masing dengan daerah penyebaran di Pulau 

Jawa, Sulawesi, dan Tanah karo di Sumatera Utara (gambar 2). 

 

Gambar 2. Bentuk konidia cendawan (a) P.maydis;(b) P.sorgi; dan 

(c)P.phillipinensis(Hikmawati, 2011) 

1.8.1 Gejala Penyakit bulai 

 Penyakit bulai pada tanaman jagung yang disebabkan oleh terjadinya 

infeksi cendawan Peronosclerosporasp. ini dapat menginfeksi apabila ada cairan 
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gutasi pada tanaman. Oleh karena itu mulai terjadinya infeksi pada tanaman 

jagung umur muda, dan akan terlihat gejala serangan setelah 1-2 minggu. 

 Gejala yang ditimbulkan dari penyakit bulai menurut Talanca (2013) 

penyakit bulai sudah menjadi penyakit endemik di beberapa daerah terutama di 

Pulau Jawa yaitu Jawa Timur (Kabupaten Kediri, Jombang, dan Blitar). 

Kehilangan hasil dapat mencapai 100% (puso) bila penyakit ini menginfeksi 

tanaman jagung diumur muda (10-15 hari setelah tanam). Gejala khas penyakit 

bulai adalah adanya warna klorotik memanjang sejajar tulang daun, dengan batas 

yang jelas dari daun yang masih sehat berwarna hijau normal. Klorosis melebar 

menjadi jalur yang sejajar dengan tulang induk. Daun permukaan bawah terdapat 

warna putih seperti tepung, hal ini sangat tampak dipagi hari. Gejala ini meluas 

hingga pangkal daun sehingga pada waktu pagi hari pada sisi bawah daun terdapat 

lapisan beludu putih yang merupakan konidiofor dan konidium jamur. Daun 

jagung yang terserang bulai menjadi kaku, dan lebih tegak dibandingkan dengan 

daun sehat. Akar tanaman jagung kurang terbentuk sehingga tanaman mudah 

rebah (Semangun, 1996). 

 

Gambar 3. Tanaman yang terkena bulai (Balai penyuluhan pertanian pucang laban, 2011) 

1.8.2 Ekologi Penyakit Bulai 

 Perkembangan penyakit bulai dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu 

udara. Kelembaban di atas 80%, suhu 28-30oc dan adanya embun ternyata dapat 

mendorong perkembangan penyakit. Patogen P. maydis membentuk konidia bulat 

hialin 17-23 x 27-39 mikrometer pada permukaan bawah daun, dilepaskan pada 

pagi hari. Infeksi ini dilakukan oleh konidia melalui stomata. Konidia ini 

terbentuk pada pukul 01:00 sampai dengan 02:00 pagi apabila suhu udara 

mencapai 24oc dan permukaan daun tertutup embun. Konidia yang sudah masak 
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akan disebarkan oleh angin pada pukul 02:00 sampai dengan 07:00 pagi. Konidia 

yang disebarkan oleh angin, apabila jatuh pada permukaan daun yang berembun, 

akan segera berkecambah (Balai Penyuluhan Pertanian Pucanglaban, 2011). 

1.8.3 Pengendalian penyakit bulai 

 Upaya pengendalian penyakit bulai yang aman dan mudah dilakukan 

adalah penggunaan varietas tahan, periode bebas tanaman jagung terutama di 

daerah endemik bulai, sanitasi lingkungan pertanaman jagung, rotasi tanaman, dan 

terakhir penggunaan fungisida (Wakman, 2007).Oleh karena itu, maka perlu 

dilakukan identifikasi morfologi pada P. maydis sehingga dapat ditentukan spesies 

dan struktur populasinya untuk menjadi panduan didalam proses perakitan 

varietas jagung tahan bulai dan pemanfaatannya secara luas sebagai komponen 

pengendalian penyakit (Hikmawati,  2011). 

1.9 Jamur Peronosclerospora maydis 

1.9.1 Deskripsi P.maydis 

Menurut Ramsey and Jones (1998) klasifikasi dari patogen penyebab penyakit 

bulai adalah:  

Kerajaan : Chromista 

Filum  : Heterokontophyta 

Kelas  : Oomycetes 

Ordo  : Sclerosporales 

Family  : Peronosporaceae 

Genus  : Peronosclerospora 

Spesies : Peronosclerospora maydis  

1.9.2 Morfologi P. maydis 

 Konidiofor berukuran 132-261 mikron, tipis. Konidia hialin, berdinding 

tipis, berukuran 24-46.6 x 12-20 mikron. Oogonianya berwarna coklat kemerahan, 

berbentuk elips tidak beraturan, berukuran 55 - 73 x 49 - 58 mikron (Singh, 

1998).Pada umumnya konidiofor mempunyai percabangan tingkat tiga atau 

empat. Cabang tingkat terakhir membentuk sterigma. Konidium yang masih muda 

berbentuk bulat, sedang yang sudah masak dapat membentuk jorong. Konidium 
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tumbuh dengan membentuk pembuluh kecambah (Semangun, 1993).Pembentukan 

konidia jamur ini menghendaki air bebas, gelap dan suhu tertentu yaitu 24 ºC.  

 

Gambar 4. Peronosclerospora maydis, a. Konidia; b. Konidiofor(Shurtleff, 1980) 

1.9.3 Siklus penyakit P. maydis 

 Proses infeksi cendawan Peronosclerospora spp. dimulai dari konidia 

jatuh dan tumbuh dipermukaan daun jagung serta berkembang membentuk 

appressoria lalu masuk kedalam jaringan tanaman muda melalui stomata, 

selanjutnya terjadi lesion local dan berkembang sampai ketitik tumbuh, 

menyebabkan infeksi sistemik sehingga terbentuk gejala bulai. 

1.9.4 Daur Hidup Penyakit P. maydis 

            Jamur P.maydis tidak dapat hidup secara saprofitik dan jamur tidak 

membentuk oospora. Tidak terdapat tanda-tanda bahwa jamur bertahan dalam 

tanah sehingga jamur ini harus bertahan dari musim ke musim pada tanaman 

hidup. Jamur dapat terbawa dalam biji tanaman sakit namun ini hanya terjadi pada 

biji yang masih  muda dan basah pada jenis jagung yang rentan. Konidium 

terbentuk di waktu malam pada waktu daun berembun selanjutnya konidium 

segera dipencarkan oleh angin. Embun hanya terjadi bila udara tenang, sehingga 

umumnya konidium tidak dapat terangkut jauh oleh angin. Konidium segera 

berkecambah dengan membentuk pembuluh kecambah yang akan mengadakan 

infeksi pada daun muda dari tanaman muda melalui mulut kulit. Pembuluh 

kecambah membentuk apresorium di muka mulut kulit ini (Semangun, 1993). 

1.10 Ketahanan Tanaman 

 Tanaman tahan menurut Keller et al. (2000) adalah tanaman toleran 

memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap keberadaan dan multiplikasi 
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patogen yang dapat ditunjukkan dengan berkurangnya gejala penyakit dan 

kemampuan membatasi kehilangan hasil. Salah satu komponen utama dalam 

mengendalikan penyakit bulai adalah dengan menggunakan varietas tahan. Hal ini 

lebih menguntungkan, karena sifat ketahanannya lebih stabil, ekonomis, serta 

tidak menimbulkan efek samping berupa keracunan dan pencemaran lingkungan. 

Penggunaan varietas tahan merupakan cara yang paling aman, mudah dan murah 

serta dapat dikombinasikan dengan cara-cara pengendalian lain.  

 Ketahanan terhadap patogen adalah kemampuan tanaman untuk mencegah 

masuknya patogen atau menghambat perkembangan dan penyebaran patogen 

dalam jaringan tanaman (Agrios, 1996). Pada kondisi normal, tanaman 

mempunyai pertahanan diri sehingga tahan terhadap infeksi berbagai patogen. 

Menurut Abadi (2003) pertahanan struktural pada tanaman antara lain, (1) jumlah 

serta kualitaslapisan lilin dan kutikula pada permukaan sel epidermis; (2) struktur 

dinding sel epidermis; (3) ukuran, kerapatan serta bentuk stomata dan lentisel; (4) 

ketebalan dinding sel dalam jaringan yang akan menghambat perkembangan 

patogen. Semangun (1996) mengemukakan bahwa setiap varietas mempunyai 

variasi ketahanan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jenis dan 

jumlah gen yang terdapat dalam masing-masing varietas. Ketahanan tanaman 

ditentukan oleh beberapa faktor yaitu virulensi patogen, umur tanaman, kondisi 

tanaman dan keadaan lingkungan di sekeliling tanaman.  

 Sifat ketahanan tanaman terdiri dari dua macam yaitu ketahanan vertikal 

dan ketahanan horizontal. Ketahanan vertikal adalah tanaman yang tahan terhadap 

beberapa ras patogen dan rentan terhadap ras lain dari patogen yang sama, 

dikendalikan oleh satu atau beberapa gen disebut sebagai ketahanan monogenik 

atau oligogenik. Ketahanan horizontal adalah semua tanaman yang mempunyai 

tingkat ketahanan yang efektif melawan setiap patogen yang menginfeksi dan 

dikendalikan oleh banyak gen disebut sebagai ketahanan multigenik (Abadi, 

2003).  

 Hasil pengujian Talanca (2009) pada beberapa jenis jagung plasma nutfah 

dengan berbagai keragaman genetik menunjukkan adanya perbedaan tingkat 

ketahanan yang dimiliki. Hal ini berpengaruh pula terhadap perkembangan suatu 
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penyakit, dimana pada varietas tahan akan lebih lambat dibandingkan dengan 

varietas yang rentan.  

1.10.1 Mekanisme ketahanan tanaman 

 Diketahui ada tiga tipe mekanisme ketahanan tanaman terhadap serangan 

hama pada tanaman, yaitu: antixenosis, antibiosis, dan toleran (Teetes, 2000 

dalam Indrayani, 2008). Antixenosis merupakan ketahanan yang disebabkan 

ketidakmampuan tanaman menjadi inang serangga hama karena adanya hambatan 

secara fisik atau morfologis dari tanaman Raza,2000 (dalam Indrayani, 2008). 

Ketahanan antibiosis lebih banyak dipengaruhi oleh senyawa metabolit sekunder 

yang dihasilkan oleh tanaman inang, yang menyebabkan kematian atau gangguan 

fisiologis pada serangga hama Fitt et al., 2002 (dalam Indrayani, 2008). Toleran 

adalah ketahanan tanaman yang didasarkan pada kemampuan tanaman bertahan 

dari serangan hama atau pulih dari kerusakan (recovery). 

 Salah satu ketahanan antixenosis adalah pada stomata. Stomata merupakan 

organ fotosintesis yang berfungsi secara fisiologis terutama untuk transpirasi dan 

respirasi selama proses fotosintesis. Oleh karena itu, aktivitas fotosintesis sangat 

bergantung antara lain pada pembukaan dan penutupan stomata. Selain melalui 

stomata, transpirasi juga dapat berlangsung melalui kutikula. Namun, transpirasi 

melalui stomata lebih banyak daripada melalui kutikula epidermis (Palit, 2008). 

Penelitian Rai, et al. 2000 (dalam Jeniria, 2015)mengemukakan bahwa adanya 

perbedaan struktur anatomi daun jagung yang bersifat rentan dan jagung yang 

bersifat tahan terhadap penyakit hawar daun. Daun budidaya yang resisten 

menunjukkan epidermis yang lebih luas, perbandingan jumlah stomata yang lebih 

sedikit perbidang pandang, dan jumlah ikatan pembuluh yang terinfeksi benang-

benang hifa lebih sedikit dibandingkan dengan budidayajagung yang rentan. 

1.10.2 Faktor Ketahanan Struktural 

 Faktor ketahanan tanaman secara struktural dapat diamati pada 

kenampakan fisiknya antara lain tinggi tanaman dan jumlah daun sedangkan 

secara fisiologis dilihat dari segi ketebalan epidermis, kerapatan stomata dan 

kerapatan trikoma. Secara fisiologis kerapatan stomata ada hubungannya dengan 

mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Stomata yang membuka lebar 
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jarak kerapatan stomata lebih renggang dari pada stomata yang membuka sempit. 

Menurut Yudiwanti (2007) kerapatan stomata yang rendah diduga juga dapat 

memberikan pengaruh yang sama dengan stomata yang membuka sempit, yaitu 

menurunkan daya hasil. Sehubungan dengan peran sebagai penghalang struktural 

terhadap penetrasipatogen, maka lebar pembukaan stomata diduga lebih penting 

dibanding lebar stomata. Oleh karena itu stomata yang membuka sempit diduga 

akan lebih mampu berperan sebagai penghalang struktural penetrasi patogen 

sehingga tanamannya lebih tahan, meskipun memiliki sel penjaga yang lebar. 

 Perubahan bentuk sel dan penebalan jaringan epidermis juga merupakan 

merupakan respon pertahanan struktural tumbuhan terhadap serangan patogen. 

Menurut Agrios, 1996 (dalam Jeniria, 2015) ketebalan dan kekuatan dinding sel 

epidermis merupakan faktor penting untuk ketahanan tanaman karena epidermis 

merupakan jaringan terluar sebagai tempat penetrasi patogen, sel-sel epidermis 

akan mempertebal dan memperkuat dinding sel bagianluar pada saat tanaman 

terserang patogen, hal ini untuk mempersulit penetrasi yang dilakukan oleh 

patogen.  

1.10.3 Faktor ketahanan Produksi 

 Produksi adalah suatu kegiatan dalam penciptaan nilai tambah dari input 

atau masukan untuk menghasilkan output berupa barang dan jasa yang diperoleh 

dengan suatu kegiatan yang namanya proses produksi. Hasil akhir dari suatu 

proses produksi adalah produk atau output. Dalam bidang pertanian, produk atau 

produksi itu bervariasi karena perbedaan kualitas pengukuran terhadap produksi 

juga perlu perhatian karena keragaman kualitas tersebut. Nilai produksi dari 

produk-produk pertanian kadang-kadang tidak mencerminkan nilai sebenamya, 

maka sering nilai produksi diukur menurut harga bayangannya Soekartawi, 1990 

(dalam Suryana, 2007). 



 

METODOLOGI 

1.11 Tempat dan Waktu 

 Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan PT BISI International Tbk 

Desa Kambingan Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, Jawa timur dan 

Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Kultur Jaringan dan Mikroteknik Jurusan 

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. 

Pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015. 

1.12 Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian adalah alat tulis, kamera digital, 

papan dada, kalkulator, timbangan, portable grain mosture tester,  toples, 

mikroskop, mikrotom, selotip, objek glass, hand tool, dan silet. Bahan yang 

digunakan yaitu 11 benih varietas Jagung pipil (Zea mays L), pupuk urea,  pupuk 

phonska, pupuk kandang, Carbofuran 3G, sumber inokulum, tanaman spreader, 

larutan gula, kuteks bening, safranin, gliserin, dan wortel. 

1.13 Metode penelitian 

 Sumber inokulum (varietas jagung rentan bulai) ditanam dua baris 

disekeliling petak pengujian tiga sampai empat minggu sebelum menanam 

varietas uji (tanaman jagung) yang akan diuji. Percobaan dilakukan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 11 varietas dan 3 kali ulangan. 

Adapun varietas  yang akan diuji terdiri dari 11 varietas hibrida (Tabel 1). 

Tabel 1. Daftar tanaman jagung pipil yang diujikan serta penempatan pada masing-

masing plot 

No Hibrida 

No. Plot 

Ulangan 

I 

Ulangan 

II 

Ulangan 

III 

1 BMD51 101 208 302 

2 BMD52 103 205 306 

3 BMD53 105 201 310 

4 BMD54 109 207 304 

5 BMD55 107 202 307 

6 BMD56 102 206 311 

7 MON28A 111 209 308 

8 BISI222 110 203 303 

9 P31 106 211 309 

10 NK22 108 204 305 

11 Pertwi3 104 210 301 
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 Tabel 1 merupakan tabel pengacakan yang akan dilakukan pada lahan 

penelitian. Keterangan adanya 3 ulangan ditunjukkan pada kolom nomer plot, 

yakni ulangan 1, 2, dan 3. Pada kolom nomer plot, tertulis kode 3 digit pada 

masing-masing ulangan. Penempatan varietas pada setiap ulangan ditandai pada 

digit pertama pada masing-masing kolom ulangan. Sedangkan penempatan 

varietas pada setiap plot ditunjukkan mulai digit kedua. 

 Lahan yang digunakan berukuran 237 m² dengan 3 kali ulangan. Pada 

masing-masing ulangan terdapat 11 petak untuk varietas uji dan 4 petak untuk 

tanaman kontrol. Satu petak berukuran 4,32 m dengan jarak tanam 40 x 15 cm  di 

tanam 100 tanaman per petak. Setiap lubang ditanam dua biji dan diberi 

carbofuran 3G untuk mencegah hama semut atau pemakan daun. Penjarangan 

dilakukan pada 18hst dengan menyisakan satu tanaman per lubang tanam. Pupuk 

pertama diberikan pada saat penanaman yaitu pupuk kandang dan phonska 

masing-masing 300 kg/ha. Setelah 10 hst dilakukan pemupukan urea 400 kg/ha. 

1.14 Persiapan Penelitian 

1.14.1 Persiapan lahan 

Persiapan lahan dilakukan satu hari sebelum tanam. Hal pertama yang 

dilakukan pada saat persiapan lahan adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan 

dilakukan dengan mengolah lahan dengan traktor. 

1.14.2 Penanaman dan Pemupukan 

Penanaman dilakukan sehari setelah pengolahan lahan. Penanaman 

dimulai dengan terlebih dahulu memetakan lahan sesuai dengan kebutuhan. Setiap 

perlakuan dalam 1 ulangan terdiri dari 52 baris dengan panjang setiap baris 

sebesar 3,60 m, sehingga luasan plot dalam 1 perlakuan pada tiap ulangan yaitu 

seluas 43,2m² . Penanaman menggunakan jarak tanam 40x15, dimana jarak antar 

baris 40 cm, dan jarak dalam baris 15 cm, sehingga  populasi total untuk 1 

perlakuan pada setiap ulangan adalah 130 tanamam.  

1.14.3 Perawatan 

Pengamatan dilakukan minimal 7 hari setelah pengamatan sebelumnya 

untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan benih yang telah ditanam. Selain 

itu dilakukan penjarangan pada varietas uji dan tanaman kontrol pada umur 18 hst 
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dan pembumbunan dilakukan pada 21 hst. Pengairan dilakukan setiap lahan 

terlihat mulai kering dengan cara di genangkan pada areal pertanaman 

1.15 Variabel  pengamatan 

 Penelitian dilakukan Di KP-PT BISI Desa Kambingan, Kecamatan Pagu, 

Kabupaten Kediri dengan mengamati variabel intensitas penyakit, ketahanan 

struktural dan ketahanan produksi. Pengamatan intensitas penyakit dilakukan 

dengan mengamati populasi tanaman sehat dan sakit. Pengambilan sampel daun 

pada variabel ketahanan struktural dilakukan pada 30hst dengan tujuan 

pertumbuhan pada fase vegetatif masih optimal. 

 Pengambilan sampel daun untuk variabel ketahanan struktural dilakukan 

dengan mengambil daun sehat setiap plot. Daun sehat merupakan daun yang tidak  

terserang bulai pada masing-masing plot. Beberapa variabel pengamatan yang 

diamati adalah: 

1.15.1 Ketebalan epidermis 

Perhitungan ketebalan epidermis dilakukan dengan cara memotong daun 

tanaman sakit dan sehat secara melintang kemudian daun ditempatkan pada 

mikrotom, direndam, tempatkan pada objek glass, setelah itu ditetesi safranin, 

selanjutnya ditetesi dengan gliserin lalu di tutup dengan coverglass. Ketebalan 

epidermis daun yang sakit diamati dan dibandingkan dengan daun tanaman sehat 

sebagai kontrol (Sugiono, 2015). 

1.15.2 Kerapatan stomata 

Pengamatan kerapatan stomata dilakukan dengan metode sapuan kuteks. 

Daun sehat diiris melintang, kemudian oleskan kuteks bening pada bagian bawah 

daun di bagian ujung, tengah dan pangkal. Hasil kuteks yang telah dioleskan 

dibiarkan mengering lalu selotip bening ditempelkan pada bagian yang telah 

diolesi kuteks pada daun, hasil selotip yang telah ditempelkan kemudian diambil 

dan ditempelkan pada glass objek. Setelah itu ditempatkan pada mikroskop 

perbesaran 40x10 untuk dihitung jumlah stomatanya. Setelah bagian stomata 

terlihat, jumlah stomata dihitung dengan hand tool. Cara mendapatkan kerapatan 

stomata dihitung dengan rumus: 

 
Luas Bidang Pandang =(π x (r xskala)²) 
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Keterangan: 

π : 3,14 

r : jari-jari 

skala : 2,45 µm 

1.15.3 Kerapatan trikoma 

Perhitungan kerapatan trikoma dilakukan dengan cara mengoleskan kuteks 

bening dipermukaan atas daun bagian ujung, tengah dan pangkal. 

Selotipditempelkan diatas sapuan kuteks yang sudah mengering,selotip diambil 

lalu tempelkan pada objek glass dan diamati menggunakan mikroskop dengan 

perbesaran 10x10. Cara mendapatkan kerapatan trikoma dihitung dengan rumus:  

 

 

Keterangan: 

π : 3,14 

r : jari-jari 

skala : 10 µm 

1.15.4 Intensitas serangan Peronosclerospora maydis 

 Penanaman tanaman uji dilakukan setelah tersedia sumber inokulum yang 

cukup, yaitu setelah k.l 50% tanaman spreader menunjukkan gejala bulai. 

Pengamatan intensitas serangan penyakit bulai dilakukan secara berkala minimal 

7 hari setelah pengamatan sebelumnya selama 5 minggu. Presentase serangan 

dihitung dengan rumus : 

I = (A : B) x 100% 

Keterangan : 

I : Presentase serangan penyakit bulai 

A : Jumlah tanaman terserang penyakit bulai 

B : Populasi tanaman yang tumbuh setiap plot 

Katagori ketahanan varietas hibrida jagung terhadap penyakit bulai, dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Luas Bidang Pandang =(π x (r xskala)²) 
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Tabel 2. Katagori ketahanan varietas hibrida jagung terhadap serangan penyakit bulai 

berdasarkan persentase serangan, menurut Talanca (2009) 

Presentase serangan Katagori ketahanan 

0,0–10% Sangat tahan 

>10-20% Tahan 

>20–40% Agak tahan 

>40–60% Peka 

>60 – 80% Sangat peka 

 

Faktor ketahanan produksi dilakukan sebagai parameter pendukung 

intensitas penyakit terhadap pengamatan ketahanan struktural. Pengamatan hasil 

produksi yang dilakukan yakni dengan menghitung berat panen total perplot, berat 

sampel 3 tongkol, berat pipilan 3 sampel dan kadar air pipilan 3 sampel. 

Pengamatan dilakukan setelah masa panen. Pengamatan  faktor ketahanan 

produksi dilakukan dengan menghitung: 

1.15.5 Berat panen total perplot 

Berat panen total perplot dilakukan dengan mengambil seluruh grade jagung 

perplot lalu ditimbang dengan timbangan gantung yang ada di PT. BISI 

International Tbk. Grade jagung dipisahkan menjadi normal, abnormal, dan 

busuk.Grade normal dengan ciri-ciri tongkol besar,tidakrusak, tidak busuk, dan 

bulir terisi penuh.Grade Abnormal dengan ciri-ciri tongkol besar, pipilan rusak, 

pipilan tidak penuh, dan tidak busuk. Grade busuk merupakan tongkol kecil, 

pipilan jagung tidak penuh, terdapat kerusakan pada pipilan jagung. 

1.15.6 Berat sampel 3 tongkol 

Tongkol jagung diambil dengan menggunakan metode sampling potensial 

denganmenggunakan seleksi grade normal pada 3 tongkol jagung pada masing-

masing plot. Perhitungan berat sampel 3 tongkol dilakukan dengan timbangan 

duduk yang ada di PT. BISI International Tbk. 

1.15.7 Berat pipilan 3 sampel 

Perhitungan pipilan 3 sampel dilakukan dengan memipil sampel3 tongkol, 

kemudian ditimbang dengan timbangan duduk yang ada di PT. BISI International 

Tbk. 
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1.15.8 Kadar air pipilan perplot 

Perhitungan kadar air dilakukan dengan memasukkan hasil pipilan 3 sampel 

dalam portable grain mosture tester. Kadar air harapan dari pipilan jagung 

sebesar 15%.  

1.16 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varian (uji F) pada 

taraf nyata 5 % apabila dalam pengujian diperoleh pengaruh perlakuan beda 

nyata, maka pengujian dilanjutkan dengan uji Duncan (DMRT)  pada taraf 5 %. 



 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.17 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Lahan percobaan berlokasi Di Dusun Ngatup Desa Kambingan Kecamatan 

Pagu Kabupaten Kediri. Ketinggian lahan 83-90 meter diatas permukaan laut 

dengan suhu 26-330C. Desa kambingan termasuk daerah dataran rendah di 

Kabupaten Kediri. Kelembaban udara per tahun rata – rata 74-86%  dengan  curah 

hujan 309–1.419 mm per tahun dan jumlah hari hujan diperkirakan antara 78 

hingga 83 kali setiap tahun. 

 Pada kondisi kelembaban 74-86%, memungkinkan terjadinya serangan 

penyakit bulai yang disebabkan oleh P.maydis. PatogenP.maydis merupakan 

jamur yang perkembangannya membutuhkan kelembaban diatas 80% dan suhu 

yang ideal untuk perkembangan bulai. Menurut Balai Penyuluhan Pertanian 

pucanglaban (2011) perkembangan penyakit bulai dipengaruhi oleh kelembaban 

diatas 80% dan suhu 28-30°C. 

 Kediri merupakan daerah endemik bulai sehingga setiap pertanaman 

jagung akan mengalami serangan penyakit bulai. Menurut Surtikanti (2013) Di 

Kediri pada tahun 2008, ada 6 kecamatan yang tanaman jagungnya terserang bulai 

dan pada tahun 2009 telah terjadi penurunan serangan bulai disebabkan karena 

para petani telah melakukan pengendalian sesuai petunjuk. Tahun 2011 telah 

terjadi resistensi penyakit bulai terhadap metalaksil walaupun telah digunakan 7,5 

g/kg benih jagung. Akhir-akhir ini banyak dilaporkan terjadinya ledakan penyakit 

bulai pada tanaman jagung seperti yang terjadi di Kediri (Jawa Timur), Blitar 

(Jawa Timur), Simalungun (Sumatera Utara), dan Bengkayang (Kalimantan 

Barat).  

1.18 Gejala Serangan Bulai di Lapang 

 Gejala yang terlihat adalah warna daun menjadi klorotik memanjang 

dengan posisi sejajar dengan tulang daun. Pada permukaan bawah daun terdapat 

tepung putih di sekitar tulang daun dan sangat terlihat pada pagi hari. Akibatnya, 

pertumbuhan tanaman abnormal sehingga tanaman menjadi kerdil. Lama-

kelamaan, tepi daun menjadi kering kecoklatan sehingga tanaman akan mati 

(Gambar 5). Gejala tersebut sesuai dengan pernyataan Matruti (2013)yakni warna 
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daun menjadi bergaris putih kekuningan, sejajar dengan tulang daun, daun agak 

tegak dan kaku. Di bagian bawah daun terdapat tepung warna putih dan tampak 

sangat nyata pada pagi hari selain itu tanaman yang terinfeksi menjadi kerdil. 

 

Gambar 5. (a) Tanaman terserang bulai; (b) Kenampakan tepung putih pada permukaan 

bawah daun. 

 Tepung putih pada gejala penyakit bulai yang ditemukan pada pagi hari, 

sesuai dengan siklus hidup jamur P.maydis. Penetrasi dilakukan pada suhu yang 

ideal dengan kelembaban optimal. Waktu penetrasi biasanya didukung oleh 

adanya air pada permukaan daun pada malam hari. Hal ini sesuai dengan literatur 

Balai Penyuluhan Pertanian Pucanglaban (2011) bahwa konidia terbentuk pada 

pukul 01:00 sampai dengan 02:00 pagi dan permukaan daun tertutup embun. 

Konidia yang sudah masak akan disebarkan oleh angin pada pukul 02:00 sampai 

dengan 07:00 pagi. Konidia yang disebarkan oleh angin, apabila jatuh pada 

permukaan daun yang berembun, akan segera berkecambah. 

 

1.19 Intensitas Serangan Penyakit 

Pada pengamatan intensitas penyakit bulai diperoleh hasil yang berbeda nyatadari 

masing-masing varietas yang diujikan (Tabel 3). 
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Tabel 3. Intensitas Penyakit P.maydis pada 30hst 

No Varietas Intensitas serangan Bulai (%) 

1 BMD51 51,67 c 

2 BMD52 70,33 cde 

3 BMD53 8,00 a 

4 BMD54 32,00 b 

5 BMD55 14,67 ab 

6 BMD56 58,67 cd 

7 MON28A 68,67 cde 

8 BISI222 57,67 cd 

9 P31 79,67 e 

10 NK22 84,00 e 

11 Pertiwi3 77,00 e 

Keterangan :Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 

berbeda nyata pada uji DMRT taraf  kepercayaan  5% 

 

Dari tabel 3 dapat dijelaskan bahwa intensitas serangan bulai tertinggi terdapat 

pada varietas NK22 yaitu sebesar 84% dan berbeda nyata bila dibandingkan 

dengan tingkat serangan pada varietas BMD51, BMD53, BMD54, BMD55, 

BMD56, dan BISI222. Tingkat serangan  NK22 bila dibandingkan dengan 

BMD53, terdapat selisih intensitas serangan bulai sebesar 76%. 

Perbedaanintensitas penyakit P.maydisantar varietas dari pengamatan 7hst hingga 

30hst dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Intensitas penyakit bulai pada pengamatan 7 hingga 30 hst 

Pada gambar 6 dapat dilihat bahwa pada 7hst belum terjadi serangan 

penyakit bulai. Penyakit bulai mulai menginfeksi pada pengamatan 15hst dengan 

intensitas penyakit dibawah 25%. Pada pengamatan 23hst, terjadi peningkatan 
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signifikan yang terjadi pada varietas Pertiwi3 dan P31, yaitu mencapai lebih dari 

70%.Pada pengamatan 23hst, varietas dengan intensitas serangan dibawah 50% 

terdapat pada BISI222, NK22, BMD54, BMD55, dan BMD53. Semangun (1993) 

menyatakan bahwa tanaman yang berumur lebih dari 3 minggu cukup tahan 

terhadap infeksi penyakit bulai. Hasil penelitian sudah sesuai dengan pernyataan 

Semangun (1993), dimana mendekati umur 30 hst, tingkat serangan bulai sudah 

mulai menurun.Dapat dilihat dari kurva yang menunjukkan kecenderunagn 

konstan mendekati umur 30hst. Peningkatan signifikan lain pada pengamatan 23 

hst menuju 30 hst. Varietas dengan intensitas serangan dibawah 50% terdapat 

pada BMD54, BMD55, dan BMD53. Varietas dengan serangan dibwah 50 hst 

pada pengamatan 30hst merupakan varietas dengan kategori agak tahan, tahan, 

dan sangat tahan. Serangan tertinggi pada pengamatan 30hst terdapat pada 

varietas NK22karena pada umur 30 hst penambahan tanaman yg terserang sudah 

menurun. 

1.20 Produksi Jagung Pipil (Zea mays L.) 

Pada analisis varian hasil produksi diperoleh berat panen total per plot, berat 

sampel3 tongkol dan berat pipilan 3 tongkolberbeda nyata terhadap varietas 

uji.Sedangkan hasil analisis kadar air pipilan sampel tidak bebeda nyataterhadap 

varietas uji(lampiran 4-7). Data hasil Panen jagung pipil dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Rata-ratahasil produksi jagung pipil(Zea mays L.) 

No Varietas 

 

Berat Panen Total 

Per Plot (Kg) 

Berat Sampel3 

Tongkol (Kg) 

Berat Pipilan 3 

Sampel (Kg) 

1 BMD51 5,21 ef 1,14 e 0,83 e 

2 BMD52 3,54 bcd 1,05 de 0,77 cde 

3 BMD53 8,99 g 0,88 bcd 0,65 bcde 

4 BMD54 6,32 f 0,86 bcd 0,68 bcde 

5 BMD55 8,28 g 0,77 ab 0,61 abcd 

6 BMD56 4,41 de 0.76 ab 0,61 abcd 

7 MON28A 2,63 bc 0,75 ab 0,58 abc 

8 BISI222 4,05 cde 0,90 bcd 0,67 bcde 

9 P31 2,35 b 1,01 cde 0,79 de 

10 NK22 0,76 a 0,55 a 0,42 a 

11 Pertiwi3 2,61 bc 0,79 bc 0,57 ab 
Keterangan :Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom berat panen total per plot, 

berat sampel 3 tongkol dan berat pipilan 3 tongkolmenunjukkan berbeda 

nyata pada uji DMRT taraf kepercayaan 5% 
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1.20.1 Berat Panen Total per plot 

Tabel 4 pada kolom berat panen total per plotmenunjukkan bahwa masing-

masing varietas memberikan pengaruh terhadap berat panen total per plot.Varietas 

BMD53 menghasilkan berat tongkol per plot tertinggisebesar 8,99 kg dan berbeda 

nyata dengan varietas BMD51, BMD52, BMD54, BMD56, MON28A, BISI222, 

P31, NK22, dan Pertiwi3. Hasil berat panen total perplot BMD53 bila 

dibandingkan dengan NK22 terdapat selisih berat panen total sebesar 8,23 kg. 

 

Gambar 7. Pengaruh intensitas serangan P.maydisterhadap hasil berat panen total perplot 

 Persamaan regresi linear antara berat tongkol perplot dan tingkat serangan 

P.maydis adalah Y= -9,042X+9,42 dengan koefisien determinasi (R2)= 0,829 dan 

mempunyai koefisien korelasi (r) = 0,911. Hasil nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,830 menunjukkan hasil intensitas serangan P.maydis dalam 

mempengaruhi berat tongkol perplot sebesar 83% sehingga pengaruh faktor lain 

terhadap berat tongkol perplot sebesar 17%. Hasil R² menunjukkan keeratan 

korelasi serangan P.maydis dengan berat tongkol perplot sangat kuat. Hal ini 

sesuai dengan tabel nilai koefisien korelasi menurut Anggraeni (2008) bahwa nilai 

koefisien korelasi 0,80-1,000 merupakan keeratan sangat kuat. Dengan demikian, 

secara kuantitas intensitas serangan P.maydis memiliki hubungan sangat kuat 

terhadap hasil berat tongkol perplot.  

Hasil uji korelasi didapatkan berat tongkol per plot menunjukkan adanya 

korelasi dengan intensitas penyakit. Korelasi terjadi karena penyakit bulai 

merupakan penyakit yang menyebabkan kematian pada tanaman. Apabila 

tanaman terserang bulai, maka tanaman akan mengalami kematian sehingga 

menyebabkan berkurangnya populasi pada setiap plot. Populasi yang berkurang 

menyebabkan pengurangan jumlah tongkol yang akan dipanen pada setiap plot, 
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dan berpengaruh terhadap jumlah berat panen total per plot. Dari hasil 

pengamatan dapat dilihat bahwa berat panen per plot berbanding terbalik dengan 

intensitas serangan bulai. Hal ini berarti bahwa semakin besar berat panen total 

per plot tanaman menunjukkan  semakin kecil intensitas serangan bulai pada 

tanaman tersebut. Sehingga dapat disimpulkan tanaman varietas BMD53, 

BMD55, dan BMD54 memiliki gen ketahanan yang lebih baik dibandingkan 

dengan NK 22, P31, dan Pertiwi3. .Hal ini sesuai pernyataan Hasana (2004) 

bahwa faktor genetik dan lingkungan memiliki hubungan erat dan tidak dapat 

dipisahkan satu dengan lainnya. Apabila lingkungan sangat cocok untuk 

pertumbuhan bulai, maka bulai akan cepat tumbuh dan berkembang. Keadaan ini 

akan mengakibatkan mudahnya tanaman yang rentan bulai untuk terinfeksi, akan 

tetapi bagi tanaman dengan gen tahan akan menunjukkan tingkat serangan yang 

rendah. 

1.20.2 Berat Sampel 3 Tongkol 

Tabel 4 pada kolom berat sampel 3 tongkolmenunjukkan bahwa masing-

masing varietasmemberikan pengaruh terhadap variabel berat sampel 3 

tongkol.Tabel 4 menunjukkan bahwa varietas NK22 memiliki berat sampel 3 

tongkol terendah sebesar 0,55 kg dan berbeda nyata pada varietas BMD51, 

BMD52, BMD53, BMD54, BISI222, P31, dan Pertiwi3. Adanya notasi yang 

berbeda pada analisis DMRT diakibatkan oleh genetik tanaman itu sendiri. Gen 

merupakan potensi tanaman untuk berproduksi yang akan tercapai apabila kondisi 

optimal. Sehingga besar kecil tongkol tidak dipengaruhi ketahanan varietas 

terhadap bulai karena varietas yang diambil tongkolnya adalah tanaman yg sehat. 

 

Gambar 8. Pengaruh intensitas serangan P. maydis terhadap hasil berat sampel 3 tongkol 
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 Persamaan regresi linear antara berat sampel 3 tongkol dan tingkat 

serangan P.maydis adalah Y= -0,076x + 0,901dengan koefisien determinasi (R2)= 

0,012 dan mempunyai koefisien korelasi (r) = 0,11. Hasil nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,012 menunjukkan hasil intensitas serangan P.maydis dalam 

mempengaruhi berat sampel 3 tongkolsebesar 1,2% sehingga pengaruh faktor lain 

terhadap berat sampel 3 tongkol sebesar 98,8%. Hasil R² menunjukkan keeratan 

korelasi serangan P.maydis dengan berat sampel 3 tongkolsangat rendah. Hal ini 

sesuai dengan tabel nilai koefisien korelasi menurut Anggraeni (2008) bahwa nilai 

koefisien korelasi 0,00-0,199 merupakan keeratan sangat rendah. Dengan 

demikian intensitas serangan P.maydis tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas 

hasil sampel 3 tongkol.  

 Tingkat serangan bulai tidak mempengaruhi variabel berat sampel 3 

tongkol karena tongkol yang dijadikan sampel dipilih dari hasil tanaman sehat 

dengan grade normal, sehingga pengaruh terjadi pada masing-masing varietas. 

Kemampuan varietas dalam menghasilkan mutu tongkol yang baik dipengaruhi 

oleh genotip dan populasi pada setiap plot itu sendiri. Apabila dalam satu plot, 

semakin banyak tanaman yang terserang bulai, maka tongkol yang dihasilkan 

lebih optimal karena persaingan dengan tanaman yang lain dalam satu varietas 

semakin sedikit. Hal ini sesuai dengan pernyataan Halid (2015) karena 

perbedaankarakteristik dari setiap varietas dipengaruhi oleh genotip setiap 

varietas.Selain itu, pada jarak tanam yang lebih besar persaingan atau kompetisi 

antar tanaman dalam memperoleh faktor pertumbuhan akan semakin kecil 

sehingga pertumbuhan akan lebih baik atau akan mencapai pertumbuhan 

optimumnya. Kepadatan populasi tanaman yang tinggi akan mempengaruhi 

petumbuhan tanaman sehingga produksitanaman akan menurun karena persaingan 

dalam intersepsi radiasi sinar matahari, absorbsi air dan unsur hara serta 

pengambilan CO2 dan O2. 

1.20.3 Berat Pipilan 3 Tongkol 

Tabel 4 pada kolom berat pipilan 3 tongkolmenunjukkan bahwa jenis 

varietas memberikan pengaruh terhadap berat pipilan 3 tongkol.Pada tabel 

menunjukkan bahwa varietas NK22 memiliki berat pipilan 3 tongkol terendah dan 
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berbeda nyata pada varietas BMD51, BMD52, BMD53, BMD54, BISI222, dan 

P31. 

 

Gambar 9. Pengaruh intensitas serangan P. maydis terhadap hasil berat pipilan 3 tongkol. 

 Persamaan regresi linear antara berat pipilan sampel dan tingkat serangan 

P.maydis adalah Y= -0,076x + 0,693 dengan koefisien determinasi (R2)= 0,021 

dan mempunyai koefisien korelasi (r) = 0,145. Hasil nilai koefisien determinasi 

sebesar 0, 021 menunjukkan hasil intensitas serangan P.maydis dalam 

mempengaruhi berat pipilan sampel sebesar 2,1% sehingga pengaruh faktor lain 

terhadap berat pipilan sampel sebesar 97,9%. Hasil R² menunjukkan keeratan 

korelasi serangan P.maydis dengan berat pipilan sampel rendah. Dengan demikian 

intensitas serangan P.maydis tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil 

pipilan sampel. 

Tingkat serangan bulai tidak mempengaruhi variabel pipilan 3 tongkol 

karenasetiap varietas memiliki potensi yang berbeda untuk menghasilkan pipilan 

jagung. Beberapa faktor yang menjadi pembeda pada berat pipilan diantaranya 

pada tipe biji, kadar air, rendemen, kedalaman biji, dan kepadatan biji. Selain itu 

perbedaan jumlah baris biji per tongkol dan jumlah biji per baris berpengaruh 

terhadap besar kecilnya biji pada pipilan sampel.Menurut Hamidah (2011) bahwa 

berdasarkan data jumlah biji per tongkol dan jumlah tongkol per petak akan 

didapatkan jumlah biji per petak atau jumlah biji per satuan luas yang merupakan 

salah satu komponen hasil. Variasi pada hasil jagung umumnya lebih dipengaruhi 

oleh variasi pada jumlah biji per satuan luas daripada oleh bobot seribu biji atau 

ukuran biji.Menurut Sutopo (1985) dalam konteks agronomi, benih dituntut untuk 

bermutu tinggi, sebab benih harus mampu menghasilkan tanaman 

yangberproduksi maksimum dengan sarana teknologi yang maju.  
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1.21 Kategori Ketahanan Varietas 

 Ketahanan tanaman jagung terhadap penyakit bulai sangat bervariasi, 

mulai dari sangat tahan hingga sangat peka. Hasil analisis varian intensitas 

penyakit di lapang menunjukkan bahwa infeksi penyakit bulai (P.maydis) 

ditentukan oleh gen-gen yang menyusun tanaman. Hasil analisis varian, dapat 

dilihat pada tabel 5 dengan kriteria ketahahan yang dapat dinyatakan secara 

kualitatif (Talanca, 2009). 

Tabel 5. Kategori ketahanan penyakit bulai pada 30 hst 

Varietas Intensitas Penyakit 

(%) 

Kategori Ketahanan 

BMD 51 51,67c c Peka 

BMD 52 70,33 cde Sangat peka 

BMD 53 8,0 a Sangat tahan 

BMD 54 32 b Agak tahan 

BMD 55 14,67 ab Tahan 

BMD 56 58,67 cd Peka 

MON 28A 68,67 cde Sangat peka 

BISI 222 57,67 cd Peka 

P31 79,67 e Sangat peka 

NK22 84,00 e Sangat peka 

Pertiwi 3 77,00 de Sangat peka 

 Hasil pengamatan dilapang menunjukkan serangan bulai terjadi pada 

seluruh varietas dengan kategori ketahanan sangat peka. Kategori tahan dan 

sangat tahan dimiliki oleh varietas BMD55 dan BMD53 dengan intensitas 

serangan 8% dan 14% pada 30hst. Selain varietas dengan kategori tahan dan 

sangat tahan, pada tabel 4 dapat dilihat bahwa varietas BMD54 termasuk kategori 

agak tahan. Varietas BMD51, BMD56, dan BISI 222 masuk dalam kategori peka. 

Kategori ketahanan yang sangat peka dimiliki oleh varietas BMD52, MON28A, 

P31, NK22, dan Pertiwi 3. 

 Hasil perbedaan ketahanan disebabkan oleh tanaman inang rentan akibat 

dari virulensi patogen P.maydis sehingga dari beberapa kategori ketahanan sangat 

peka, serangan terberat yaitu pada varietas NK22 dengan hasil serangan 84%. 

Menurut Aqil (2012) varietas NK22 peka penyakit bulai, agak tahan terhadap 

hawar daun, dan karat. Kepekaan NK22 sesuai dengan hasil percobaan 

dilapangan. Hasil perbedaan ketahanan pada 11 varietas sesuai dengan pernyataan 
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Purnomo (2007) bahwa perbedaan ketahanan dipengaruhi oleh ketahanan genetik 

secara vertikal, ketahanan secara horizontal, dan tanaman inang (rentan).  

1.22 Ketahanan Struktural 

Tingginya intensitas penyakit P.maydis salah satunya dipengaruhi oleh faktor 

ketahanan struktural. Ketahanan struktural yang mempengaruhi serangan 

P.maydis antara lain kerapatan stomata,kerapatan trikoma dan ketebalan 

epidermis. Berikut hasil pengamatan ketahanan struktural terhadap intensitas 

penyakit. 

1.22.1 Kerapatan Stomata 

Kerapatan stomata merupakan salah satu pertahanan struktural bagi tanaman 

inang terhadap penyakit khususnya yang menginfeksi melalui daun. Hasil rata-

rata  ketahanan stomata terhadap intensitas penyakit dapat dilihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10. Rata-rata kerapatan stomata pada 11 varietas uji  

Hasil pada gambar 10 pada varietas BMD51 dengan kerapatan 101,67 unit/mm² 

memiliki kerapatan stomata yang lebih tinggi dibandingkan 10 varietas yang lain. 

Kerapatan stomata terendah dimiliki oleh varietas Pertiwi 3 dengan kerapatan 

sebesar 73,33 unit/mm². Kerapatan stomata yang berbeda pada masing-masing 

varietas merujuk pada tidak adanya pengaruh kerapatan stomata terhadap 

intensitas penyakitP.maydis (Gambar 11). 
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Gambar 11. Pengaruh kerapatan stomata terhadap intensitas serangan P. maydis  

 Persamaan regresi linear antara kerapatan stomata dan tingkat serangan 

P.maydis adalah Y= 0,000x + 0,516dengan koefisien determinasi (R2)= 0,00 dan 

mempunyai koefisien korelasi (r) = 0,19. Hasil nilai koefisien determinasi sebesar 

0,00 menunjukkan ketidakmampuan stomata dalam mempengaruhi intensitas 

serangan sehingga pengaruh faktor lain terhadap intensitas serangan sebesar 

100%. Hasil R² berarti keeratan korelasi kerapatan stomata sangat rendah. Dengan 

demikian kerapatan stomata tidak memiliki pengaruh terhadap intensitas serangan 

P.maydis.  

 Pada hasil pengujian korelasi kerapatan stomata dengan intensitas penyakit 

P.maydis menunjukkan tidak adanya pengaruh. Hal ini dapat diartikan bahwa, 

kerapatan stomata yang beragam antar varietas tidak memiliki pengaruh terhadap 

intensitas penyakit P.maydis. Menurut Yudiwanti (2006) kerapatan stomata dan 

trikoma adalah salah satu pertahanan fisiologis yang terdapat pada tumbuhan. 

Sehubungan dengan peran sebagai penghalang struktural terhadap penetrasi 

patogen, maka lebar pembukaan stomata diduga lebih penting dibandingkan lebar 

stomata. Oleh karena itu, stomata yang membuka sempit diduga akan lebih 

mampu berperan sebagai penghalang struktural penetrasi patogen sehingga 

tanaman lebih tahan, meskipun memiliki sel penjaga yang lebar.  

Pembukaan porus stomata pada pagi hari berbeda dengan siang hari. Hal 

ini diduga suhu tinggi 30-35°c biasanya stomata menutup atau menutup sedikit 

sebagai respon tidak langsung terhadap keadaan rawan air dan laju respirasi, 

sehingga CO2 dalam daun juga naik. Suhu lingkungan ini sangat mempengaruhi 

membuka dan menutupnya stomata tersebut. Pada pagi hari suhu lingkungan 

masih seimbang dengan suhu tanaman,sehingga penguapan air tanaman masih 
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terkontrol. Sedangkan pada siang hari suhu tersebut sudahmulai naik sementara 

suhu tanaman masih rendah, oleh karena itu tanaman harus mengurangi 

penguapannya (transpirasi), sehingga porus stomata mulai menyempit secara 

perlahan (Haryanti, 2009). Dari penjelasan Haryanti dapat disimpulkan bahwa, 

stomata yang membuka pada pagi hari memungkinkan mudahnya penetrasi 

patogen P.maydis. pada pagi hari, suhu lingkungan hanya 28-30°C dengan 

kelembaban diatas 80% sehingga sesuai dengan siklus hidup penyakit. 

1.22.2 Kerapatan Trikoma 

Trikoma merupakan penghalang alami masuknya patogen melalui daun. 

Kerapatan trikoma menjadi faktor penghambat adanya penetrasi penyakit. Berikut 

tabel rata-rata kerapatan trikoma terhadap penyakit P.maydis (gambar 12). 

 

Gambar 12. Rata-rata kerapatan trikoma pada 11 varietas uji 

Hasil pada gambar 12, pada varietas BMD51 dengan kerapatan 1,65 unit/mm² 

memiliki kerapatan trikoma yang lebih tinggi dibandingkan 10 varietas yang lain. 

Kerapatan trikoma terendah dimiliki oleh varietas Pertiwi 3 dengan kerapatan 

0,79 unit/mm². Hasil intensitas penyakit terendah dengan kategori ketahanan 

sangat  tahan yang dimiliki oleh varietas BMD53 memiliki kerapatan sebesar 0,82 

helai/mm2, sedangkan pada varietas BMD51 dengan intensitas serangan 51,67% 

kerapatan yang dimiliki sebesar 0,59 helai/mm2. Adanya perbedaan kerapatan 

trikoma dengan intensitas penyakit menujukkan tidak adanya pengaruh kerapatan 

trikoma terhadap intensitas P.maydis (Gambar 13) 
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Gambar 13. Pengaruh kerapatan trikoma terhadap intensitas serangan P.maydis  

 Persamaan regresi linear antara kerapatan trikoma dan tingkat serangan 

P.maydis adalah Y= -0,275x + 0,725dengan koefisien determinasi (R2)= 0,016 

dan mempunyai koefisien korelasi (r) = 0,13. Hasil nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,016 menunjukkan kemampuan trikoma dalam mempengaruhi intensitas 

serangan sebesar 1,6% sehingga pengaruh faktor lain terhadap intensitas serangan 

sebesar 98,4%. Hasil R² menunjukkan keeratan korelasi kerapatan stomata dan 

serangan P.maydis sangat rendah. Dengan demikian kerapatan trikoma tidak 

memiliki pengaruh terhadap intensitas serangan P.maydis. 

Hal ini menunjukkan bahwa, trikoma antar varietas tidak memiliki 

pengaruh terhadap intensitas serangan P.maydis. Menurut Najib (2012) Trikoma 

pada epidermis atas membantu memberikan tempat pada stomata atas saat konidia 

akan berkecambah, sehingga perkecambahan konidia P.maydis akan terbantu oleh 

posisi trikoma pada epidermis atas. Kerapatan trikoma akan menghambat 

uredospora pada jamur karat daun, sedangkan pada oospora jamur bulai 

keberadaan trikoma akan semakin membantu memberi tempat berlindung dari 

hembusan angin agar tidak terlepas.  

 Pada hasil analisis yang didapatkan, kerapatan stomata dan trikoma tidak 

mempengaruhi intensitas penyakit.Beberapa hal lain yang mempengaruhi 

intensitas penyakit sehingga berdampak pada ketahanan tanaman disebabkan oleh 

berbagai faktor menurut Pajrin (2013) antara lain (1) varietas tersebut tidak 

memiliki mekanisme ketahanan yang baik, sehingga menjadi rentan terhadap 

penyakit bulai (P.maydis) (2) Patogen yang menyerang merupakan patogen yang 

Y = -0,275x + 0,725
R² = 0,016
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sangat virulen, dan (3) Kondisi lingkungan yang lembab saat penelitian 

berlangsung.  

1.22.3 Ketebalan Epidermis 

 Dari hasil pengamatan sayatan daun secara melintang, didapatkan 

perbedaan ketebalan epidermis pada masing-masing varietas, perbedaan ketebalan 

tersebut disajikan dalam gambar 14.  

 

Gambar 14. Ketebalan epidermis pada 11 varietas uji 

Hasil yang didapatkan, terdapat beberapa varietas dengan ketebalan 

500µm yakni pada varietas BMD52, BMD56, BISI 222, NK22 dan Pertiwi 3. 

Dalam hasil perhitungan serangan penyakit dilapang, didapatkan hasil bahwa 

NK22 diperoleh hasil epidermis yang tebal. Ketebalan epidermis tidak 

mendukung terjadinya penghambatan pada infeksi patogen. Berikut gambar pola 

hubungan linear antara ketebalan epidermis terhadap intensitas serangan P.maydis 

disajikan pada gambar 15. 
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Gambar 15. Pengaruh ketebalan epidermis terhadap intensitas serangan P. maydis  

Persamaan regresi linear antara ketebalan epidermis dan tingkat serangan 

P.maydis adalah Y= 0,00X + 0,078 dengan koefisien determinasi (R2)= 0,206 dan 

mempunyai koefisien korelasi (r) = 0,452. Hasil nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,206 menunjukkan ketebalan epidermis dalam mempengaruhi intensitas 

serangan sebesar 20,6% sehingga pengaruh faktor lain terhadap intensitas 

serangan sebesar 79,4%. Hasil R² menunjukkan keeratan korelasi ketebalan 

epidermis dan serangan P.maydis rendah. Hal ini sesuai dengan tabel nilai 

koefisien korelasi menurut Anggraeni (2008) bahwa nilai koefisien korelasi 0,40-

0,599 merupakan keeratan cukup. Dengan demikian ketebalan epidermis cukup 

berpengaruh terhadap intensitas serangan P.maydis. 

 Hasil ketebalan epidermis yang cukup berpengaruh terhadap intensitas 

penyakit di dukung oleh pernyataan Wakman (2008) infeksi dari konidia yang 

tumbuh di permukaan daun akan masuk jaringan tanaman melalui stomata 

tanaman muda dan lesio lokal berkembang ke titik tumbuh yang menyebabkan 

infeksi sistemik. Epidermis bukan merupakan jalan utama masuknya konidia dari 

jamur P.maydis, sehingga ketebalan epidermis tidak berpengaruh kuat terhadap 

intensitas penyakit. 

y = 0.0007x + 0.0784
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PENUTUP  

1.23 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

sebelas varietas uji menunjukkan tingkat ketahanan yang berbeda pada penyakit 

bulai (P.maydis). Varietas BMD53 masuk dalam kategori sangat tahan sedangkan 

varietas dengan kategori sangat peka dimiliki oleh varietas BMD52, MON28A, 

P31, NK22, dan Pertiwi 3. 

 Kerapatan stomata, kerapatan trikoma, dan ketebalan epidermis tidak 

mempengaruhi intensitas penyakit P.maydis. Intensitas penyakit 

P.maydismempengaruhi hasil berat panen total per plot, tetapi tidak 

mempengaruhi berat sampel 3 tongkol dan berat pipilan 3 tongkol karena kedua 

variabel tersebut tergantung dari potensi hasil masing-masing varietas yang di uji. 

1.24 Saran 

1. Varietas BMD53 merupakan varietas tahan sehingga dianjurkan ditanam pada 

wilayah dengan  tingkat serangan bulai yang tinggi. 

2. Ketahanan varietas pada jagung pipil (Zea mays L.) diduga pengaruhi oleh 

karakter kimia berupa kandungan proksimat pada kernel jagung itu sendiri. 

3. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut bahwa mekanisme dan waktu 

pembukaan stomata mempengaruhi intensitas penyakitP.maydis. 
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Tabel Lampiran 1. Analisis varian intensitas penyakit P.maydis15 hst 

SK Db JK KT Fhit  Ftab (5%) 

Ulangan 2 0,072 0,036 0,469 *tn 2,45 

Perlakuan 10 4,000 0,400 5,2 *n 2,45 

Galat 17 1,308 0,077    

Total 29 5,380     

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung < F tabel. *tn = tidak nyata 

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung > F tabel. *n = nyata 

TabelLampiran 2. Analisis varian intensitas penyakit P.maydis 23 hst 

SK Db JK KT Fhit  Ftab (5%) 

Ulangan 2 0.018 0,009 0,459 *tn 2,45 

Perlakuan 10 1,473 0,147 7,6 *n 2,45 

Galat 17 0,329 0,019    

Total 29 9,618     

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung < F tabel. *tn = tidak nyata 

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung > F tabel. *n = nyata 

TabelLampiran 3. Analisis varian intensitas penyakit P.maydis 30 hst 

SK Db JK KT Fhit  Ftab (5%) 

Ulangan 2 0,011 0,005 0,411 *tn 2,45 

Perlakuan 10 1,441 0,144 11,196 *n 2,45 

Galat 17 0,219 0,013    

Total 29 1,671     

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung < F tabel. *tn = tidak nyata 

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung > F tabel. *n = nyata 

TabelLampiran 4. Analisis varian hasil panen totalperplot 

SK Db JK KT Fhit  Ftab (5%) 

Ulangan 2 13,116 6,558 9,194 *n 2,45 

Perlakuan 10 195,085 19,508 27,351 *n 2,35 

Galat 20 14,265 0,713    

Total 32 222,466     

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung > F tabel. *n = nyata 

TabelLampiran 5. Analisis varian berat sampel 3 tongkol  

SK Db JK KT Fhit  Ftab (5%) 

Ulangan 2 0.005 0.003 0,182 *tn 2,35 

Perlakuan 10 0,801 0,800 5,4 *n 2,35 

Galat 20 0,297 0,015    

Total 32 1,103     

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung < F tabel. *tn = tidak nyata 

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung > F tabel. *n = nyata 
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TabelLampiran 6. Analisis varian berat pipilan 3 tongkol 

SK Db JK KT Fhit  Ftab (5%) 

Ulangan 2 0.005 0.003 0,253 *tn 2,35 

Perlakuan 10 0,410 0,713 3,872 *n 2,35 

Galat 20 0,212 0,011    

Total 32 0.627     

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung < F tabel. *tn = tidak nyata 

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung > F tabel. *n = nyata 

TabelLampiran 7. Analisis varian kadar air 

SK Db JK KT Fhit  Ftab (5%) 

Ulangan 2 0.000 0.000 0,750 *tn 2,35 

Perlakuan 10 0,007 0,001 2,082 *tn 2,35 

Galat 20 0,007 0,00    

Total 32 0,014     

Hasil uji DMRT berbeda nyata jika F hitung > F tabel. *tn = tidak nyata 

 
Gambar Lampiran 8. Kondisi lahan setelah pengolahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Lampiran 9. Tanaman spreader ditanam sebelum tanaman uji 
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Gambar Lampiran 10.Persiapan penanaman pada tanggal 17 Mei 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GambarLampiran 11. 11 varietas sebelum ditanam 
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Gambar Lampiran 12.Penanaman pada tanggal 17 Mei 2015 
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Gambar Lampiran 13. Varietas uji pada umur 7 hst 

 
Gambar Lampiran 14. Varietas uji pada umur 15 hst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Lampiran 15. Tanaman terserang bulai pada umur 23hst 
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Gambar Lampiran 16.Kondisi plot pada varietas uji umur 52 hst. plot NK22 

(gambar kiri) dan plot BMD53 (gambar kanan) 

 
Gambar Lampiran 17.Gambar stomata dibawah perbesaran 40x10 

 
Gambar Lampiran 18. Gambar trikoma dibawah perbesaran 10x10 
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Gambar Lampiran 19.Lapisanepidermis dibawah perbesaran 40x10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GambarLampiran 20. Hasil panentotal tongkol jagung pada Plot 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GambarLampiran 21. Penimbangan hasil panen total tongkol perplot 
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Gambar Lampiran 22. Pemisahan tongkol 3 sampel pada karung mini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Lampiran 23. Penimbangan berat pipilan 3 tongkol pada timbangan 

duduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Lampiran 24. Portable grain mosture tester untuk menghitung kadar 

air 

 

 


