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RINGKASAN 

YOSUA SIHOTANG.  115040201111092. Hubungan Kerapatan Stomata dan 

Trikoma dengan Ketahanan Sebelas Varietas Jagung Pipil Terhadap 

Penyakit Hawar Daun (Exserohilum turcicum) dan Karat Daun (Puccinia 

Sorghi). Dibimbingan oleh Dr.Ir.Syamsuddin Djauhari,MS dan Dr. Anton 

Muhibuddin,SP,MP. 

Jagung merupakan sumber bahan pangan penting setelah beras di 

Indonesia. Jagung dapat memberikan sebagian kebutuhan protein dan karbohidrat 

yang diperlukan manusia karena memiliki kalori yang hampir sama dengan kalori 

yang terkandung pada padi. Selain menjadi sumber bahan pangan, jagung menjadi 

pakan ternak di Indonesia. Kualitas atau mutu jagung lokal yang dinilai belum 

sesuai dengan standar industri pakan nasional merupakan salah satu alasan impor 

masih terus dilakukan meskipun pada tahun 2014 produksi jagung meningkat. 

Penurunan mutu tersebut disebabkan oleh kadar air jagung yang tidak bisa 

mencapai 14% sesuai standar industri pakan ternak dan masalah jamur patogen.  

Salah satu penyakit utama yang menyerang tanaman jagung yaitu hawar 

daun dan karat daun yang disebabkan oleh jamur Exserohilum turcicum serta 

jamur Puccinia sorghi. Penyakit  tersebut adalah penyakit penting pada tanaman 

jagung yang mempunyai arti ekonomi diurutan kedua setelah bulai. Penggunaan 

pestisida pada jagung hibrida untuk mengendalikan penyakit hawar daun dan 

karat daun biasanya tidak dilakukan dan tidak bisa diharapkan karena biaya  yang 

dikeluarkan untuk pestisida tidak sebanding dengan hasil panen. Penanaman 

varietas tahan merupakan cara pengendalian yang paling efektif dan dianjurkan 

hingga saat ini karena aman bagi lingkungan. Tanaman yang dapat dikategorikan 

tahan apabila tanaman yang menderita kerusakan lebih sedikit dibandingkan 

tanaman lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan tanaman 

jagung dalam menekan penyakit hawar dan karat daun. Stomata dan Trikoma 

merupakan ketahanan pasif yang dimiliki tanaman jagung sehingga dapat 

memberikan hasil pertahanan pada setiap varietas jagung 

Penelitian di lapang dilaksanakan di Desa Kambingan, Kecamatan Pagu, 

Kabupaten Kediri. Penelitian in vitro dilaksanakan di Laboratorium FMIPA, Sub 

Laboratorium Fisiologi Tanaman, Jurusan Biologi. Penelitian mulai bulan Juni-
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September 2015. Dalam penelitian di lapang, inokulasi patogen secara alami dan 

dilakukan perhitungan Intensitas Serangan pada sebelas varietas jagung terhadap 

serangan penyakit hawar dan karat daun dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok dengan 11 Perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali, dilanjutkan Uji 

Duncan pada taraf kepercayaan 5 %. Variabel yang diamati adalah intensitas 

serangan, jumlah daun, aspek panen. Penelitian di laboratorium dilakukan 

perhitungan kerapatan stomata dan trikoma dengan mengambil daun setiap 

varietas jagung. Variabel yang diamati adalah kerapatan stomata dan trikoma. 

Rancangan tersebut dilakukan dengan 11 daun varietas jagung dan diulang 

sebanyak 3 kalli, kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf kepercayaan 

5%. 

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan keberagaman ketahanan pada 

sebelas varietas jagung terhadap serangan E.turcicum dan P.sorghi. Varietas yang 

dapat menghambat serangan E.turcicum adalah BMD 53 dengan persentase 

serangan 33,83 % sedangkan pada serangan P.sorghi adalah BMD 54 dan BMD 

55 dengan persentase serangan 0 %. Hasil penelitian di laboratorium 

menunjukkan jumlah stomata yang sangat sedikit adalah BMD 54 dengan 

kerapatan stomata permukaan atas daun sebesar 73,07 unit/mm
2
 dan stomata 

permukaan bawah daun  94,93 unit/mm
2
. Sedangkan pada trikoma yang sangat 

banyak adalah BMD 51 dengan kerapatan trikoma sebesar 1,65 helai/mm
2
. 
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SUMMARY 

Yosua Sihotang.115040201111092. Density Relations Stomata and Trichoma 

with Endurance Eleven Variety of Dern Corn Against Disease Blight of 

Leaves  (Exserohilum turcicum) and Rust Leaves (Puccinia sorghi). First 

Advisor Dr.Ir.Syamsuddin Djauhari, MS  and second advisor Dr .Anton 

Muhibuddin, SP,MP .  

Corn is a source of food matters after rice in indonesia. Corn can be giving 

some needs in protein and carbohydrates necessary human because having 

calories that is similar in calories contained on rice. Besides becoming a source of 

materials food for the majority of farmers in Indonesia. The quality of local corn 

is not in accordance with industry standards national feed is one of the reasons 

imports is still run although in 2014 increased production of corn. The decline in 

the quality of was caused by the moisture content of corn that they are unable to 

meet 14 % conforming to standards of animal feed industry and the problem of 

pathogenic. One major diseases that attack plants corn namely blight leaves and 

rust leaves caused by Exserohilum turcicum and Puccinia sorghi.  

The disease is the disease important to a corn plant means economic in 

second only to bulai. The use of pesticides in hybrid corn to control disease blight 

leaves and rust leaves usually not carried out and could not expected because 

money spent on pesticide nothing compared to their crops. Planting varieties hold 

is the way the most effective control and encouraging until now because safe for 

the environment. Plant can be described as hold when plant had damage smaller 

than other plants. The study is done to know security of a corn plant in reducing 

disease blight and rust leaves. Stomata and trikoma is passive security owned of a 

corn plant that would give the results of defense In every variety of corn. 

Research in roomy carried out in village kambingan, Kediri. Research in 

vitro was carried out in sub laboratory physiology plants of biology. Research 

start months june-september 2015. In their research in roomy, inoculation 

pathogenic naturally and was conducted calculation intensity attacks on eleven 

varieties of dern corn against attack disease blight and rust leaves with use design 

random groups with 11 treatment and repeated three times, continued test duncan 

the first trust 5 %. Variable examined is intensity attack, total of leaves, harvest. 
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Research in a laboratory done calculation density stomata and trichoma by taking 

leaves every variety corn. Variable examined is stomata and trichoma density. 

Design is done with 11 leaves varieties corn and repeated about three more, these 

were then followed by test duncan the first trust 5 %. 

Research shows diversity in the field resilience into eleven varieties corn 

against attack E.turcicum and P.sorghi. Varieties could hinder attack E.turcicum 

is BMD 53 with the attack 33,83 % while on the offensive P. sorghi is BMD 54 

and BMD 55 with the attack 0 %. Research results in the laboratory show that the 

number of very little stomata is BMD 54 with the density of stomata the upper 

leaf surface of 73,07 unit/mm
2
 and stomata surface under leaves 94,93 unit/mm

2
. 

While in trichoma very many are BMD 51 with the density of trikoma of 1,65 

strands/mm
2
. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Jagung merupakan sumber bahan pangan penting setelah beras di 

Indonesia. Jagung dapat memberikan sebagian kebutuhan protein dan karbohidrat 

yang diperlukan manusia karena memiliki kalori yang hampir sama dengan kalori 

yang terkandung pada padi. Selain menjadi sumber bahan pangan, jagung menjadi 

pakan ternak di Indonesia. Jagung merupakan salah satu bahan campuran pakan 

ternak bahkan menjadi bahan pakan utama (Purwono dan Hartono, 2005) 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015) angka produksi jagung 

tahun 2014 sebanyak 19,03 juta ton pipilan kering atau mengalami kenaikan 0,52 

juta ton (2,81%) dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi jagung tersebut 

terjadi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebanyak 0,06 juta ton 

dan 0,46 juta ton. Kenaikan produksi terjadi karena kenaikan luas panen dan 

peningkatan produktivitas sehingga impor jagung di Indonesia mulai menurun. 

 Lonjakan volume impor jagung terjadi karena kebutuhan pakan ternak 

dalam negeri semakin besar tidak diikuti dengan ketersediaan produk jagung 

lokal. Pernyataan Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan Ternak, Desianto Budi 

Utomo bahwa impor komoditas jagung 2014, khusus untuk industri pakan ternak 

diperkirakan  mengimpor sebanyak 12,5% dari tahun impor 2013. Impor akan 

meningkat dari tahun sebelumnya yang sebelumnya hanya 3,2 juta ton dan akan 

mengimpor 3,6 juta ton. Lebih dari 55 % kebutuhan jagung dalam negeri 

dugunakan untuk pakan ternak sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 

30 % dan selebihnya untuk kebutuhan industri lain serta benih. Peran jagung 

sudah berubah lebih banyak sebagai bahan baku industri dibanding sebagai bahan 

pangan (Kasryono, 2002) 

 

 

Kualitas atau mutu jagung lokal yang dinilai belum sesuai dengan standar 

industri pakan nasional merupakan salah satu alasan impor masih terus dilakukan 

meskipun pada tahun 2014 produksi jagung meningkat. Penurunan mutu tersebut 
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disebabkan oleh kadar air jagung yang tidak bisa mencapai 14% sesuai standar 

industri pakan ternak dan masalah jamur patogen (Madji, 2013) salah satu 

penyakit utama yang menyerang tanaman jagung yaitu hawar daun dan karat daun 

yang disebabkan oleh jamur Exserohilum turcicum (Pass). Leonard et Sugss 

(syn.Helminthosporium turcicum) serta jamur Puccinia sorghi (Semangun, 2004). 

Penyakit  tersebut adalah penyakit penting pada tanaman jagung yang mempunyai 

arti ekonomi diurutan kedua setelah bulai (Poy, 1970) 

Penyakit hawar daun jagung pertama kali berjangkit di Indonesia pada 

dataran tinggi  Sumatera Utara pada tahun 1917. Gejala penularan ditandai oleh 

munculnya bercak pada daun yang kemudian berkembang melebar hingga daun 

jagung mengering (Wakman, 2005). Jamur ini mampu bertahan hidup pada sisa-

sisa tanaman jagung namun tidak pada tanaman yang terpendam di dalam tanah 

(Semangun, 2004). Kehilangan hasil akibat hawar daun mencapai 40-70% 

(Ogliari et al., 2005)  dan tanaman jagung akan mati jika penularan terjadi pada 

varietas rentan (Wakman, 2005) sedangkan pada penyakit karat yang disebabkan 

Puccinia sorghi dapat berkembang dan melebar ketika terbentuk urediospora 

(Semangun, 2011) sehingga daun jagung terdapat titik noda yang berwarna merah 

kecoklatan seperti karat serta terdapat serbuk berwarna kuning kecoklatan, dimana 

serbuk tersebut kemudian berkembang dan memanjang sehingga daun kering 

(Sugandi,  2011) 

Penggunaan pestisida pada jagung hibrida untuk mengendalikan penyakit 

hawar daun dan karat daun biasanya tidak dilakukan dan tidak bisa diharpkan 

karena biaya  yang dikeluarkan untuk pestisida tidak sebanding dengan hasil 

panen. Penanaman varietas tahan merupakan cara pengendalian yang sangat 

efektif dan dianjurkan hingga saat ini karena aman bagi lingkungan (Omo-Eboh, 

2003). Tanaman yang dapat dikategorikan tahan apabila tanaman menderita 

kerusakan lebih sedikit dibandingkan tanaman lain (Untung, 2001). Beberapa 

varietas atau galur jagung nasional yang telah diuji pada tahun 2003 di dataran 

tinggi Karo, Sumatera Utara ialah tanaman yang tergolong tahan yaitu  Pionner 8, 

NK 11, Kenia-1, Kenia-2 dan Kenia-3 (Wakman, 2005). Berdasarkan data 

Kementerian Pertanian RI (2013), varietas hibrida seperti P12, P23, NK33, NK22 



  15 

 

 

 

tergolong varietas agak tahan sedangkan varietas P29 dan Pertiwi 3 tergolong 

varietas tahan terhadap penyakit hawar daun dan karat daun.  

Selama ini tingkat ketahanan beberapa kultivar jagung unggul nasional 

terhadap penyakit karat dan hawar daun masih bervariasi dan masih banyak 

diantaranya rentan terhadap penyakit tersebut. Pengujian benih yang bervarietas 

hibrida tahan terhadap penyakit hawar daun dan karat dilakukan di dataran rendah 

Jawa Timur terutama pada sentra produksi jagung. Oleh karena itu, uji ketahanan 

beberapa varietas jagung hibrida terhadap serangan penyakit tersebut perlu 

dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri 

karena lingkungannya memenuhi untuk berkembangnya jagung secara optimal 

dan juga untuk pembentukan konidium jamur patogen E.turcicum dan P.sorghi. 

varietas yang akan diuji ketahanannya adalah jagung pipil varietas BMD51, 

BMD52, BMD53, BMD54, BMD55, BMD56, MON28A, BISI222, P31, NK22, 

Pertiwi3 sehingga yang diharapkan adalah dapat memberikan informasi mengenai 

tingkat ketahanan beberapa varietas jagung hibrida di daerah endemik hawar dan 

karat daun khususnya di Kabupaten Kediri, Jawa Timur 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini ialah 

bagaimana peran stomata dan trikoma sebagai faktor ketahanan pada beberapa 

varietas tanaman jagung terhadap serangan penyakit hawar daun dan karat daun  

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari peran stomata 

dan trikoma pada beberapa varietas tanaman jagung sebagai faktor ketahanan 

terhadap serangan penyakit hawar daun dan karat daun  

 

 

1.4 Hipotesis 
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Hipotesis yang diajukan adalah semakin rapat stomata pada daun jagung maka 

semakin meningkat serangan patogen dan sebaliknya, semakin rapat trikoma pada 

daun jagung maka semakin terhambat serangan patogen untuk kontak dengan 

permukaan atau stomata daun.  

1.5 Manfaat 

Hasil Penenlitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan 

informasi tentang benih yang tahan terhadap penyakit dan menjadi salah satu 

komponen preventif dalam pengendalian penyakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 
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  2.1 Deskripsi Tanaman Jagung (Zea mays L.) 

Taksonomi tanaman Jagung menurut Wiranata (2010) sebagai berikut: 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Monocotyledone 

Bangsa  : Graminae 

Keluarga : Graminaceae 

Genus   :  Zea 

Spesies  : Zea mays L.      

Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman semusim (annual). Satu siklus 

hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan 

tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. 

Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman jagung umumnya 

berketinggian antara 1- 3 m, ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6m. Tinggi 

tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga 

jantan (Wiranata,2010). 

Akar tanaman jagung tergolong akar serabut yang dapat mencapai 

kedalaman 8m meskipun sebagian besaar berada pada kisaran 2m. Pada tanaman 

yang sudah cukup dewasa muncul akar adventif dari buku-buku batang bagian 

bawah yang membantu menyangga tegaknya tanaman (Wiranata, 2010). Batang 

tanaman jagung tidak bercabang, berbentuk silindris dan terdiri atas sejumlah ruas 

dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. 

Dua tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif. (Subekti et.al., 

2008). Daun tanaman jagung adalah daun sempurna. Bentuknya memanjang  

teridiri atas helaian  daun, ligula dan pelepah daun yang erat melekat pada batang. 

Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun yang licin dan ada 

yang berambut. Lebar helai daun dikategorikan mulai dari sangat sempit (< 5 cm), 

sempit (5,1-7cm), sedang (7,1-9cm), lebar (9,1-11cm), hingga sangat lebar ( > 

11cm). Besar sudur daun mempengaruhi tipe daun. Sudut daun jagung juga 

beragam, mulai dari sangat kecil hingga sangat besar. Bentuk ujung daun daun 
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jagung erbeda yaitu runcing, runcing agak bulat, bulat, bulat agak tumpul  dan 

tumpul (Subekti et al., 2008) 

Tanaman jagung dapat tumbuh optimum pada ketinggian antara 50-600 

mdpl curah hujan ideal sekitar 85-200 mm/bulan dan suhu optimum antara 23
0
C – 

30
0
C. Pada fase pembungaan dan pengisian biji perlu mendapatkan cukup air  

sebaiknya ditanam awal musim hujan atau menjelang musim kemarau. Tanaman 

jagung membutuhkan sinar matahari yang cukup tanaman yang ternaungi 

pertumbuhannya akan terhamat dan memberikan hasil biji yang tidak optimal. 

Tanaman jagung tidak memerlukan persyaratan tanah khusus, namun tanah yang 

gembur, subur dan kaya humus dengan pH 5,6 – 7 akan berproduksi optimal.  

2.2. Varietas Tanaman jagung 

Poehlman dan Sleeper (1995) menyatakan Jagung inbrida merupakan 

tanaman jagung yang dihasilkan dari persilangan selfing atau Half si yang telah 

diseleksi yang memiliki sifat depresi silang dalam. Dalam hal susunan genetik 

jagung inbred memiliki susunan genetik yang mengarah ke homozigot dan lebih 

seragam penampakan fenotipnya. Akan tetapi akibat pengarruh selfing dan halfsib 

maka tekanan depresi silang dalam yang muncul akibat akumulasi alel resesif 

yang homozigot akan mempengaruhi vigor dari tanaman jagung itu sendiri, 

seperti ketahanan terhadap penyakit, hama, kandungan unsur hara. Hal tersebut 

disebabkan oleh silang diri akan mengakibatkan terjadinya segregasi pada lokus 

yang heterozigot, frekuensi genotipe yang homozigot bertambah dan heterozigot 

berkurang. 

Selanjutnya  untuk jagung hibrida adalah jagung yang didapat dari 

persilangan galur murni yang memiliki sifat heterosis di F1nya. Varietas hibrida 

merupakan generasi pertama (F1) hasil persilangan antara tetua berupa galur 

inbrida atau varietas bersari bebas yang berbeda  genotipe.  Dalam hal susunan 

genetik varietas hibrida susunan genetiknya heterozigot yang memiliki sifat 

heterosis. Heterosis inilah yang menyebabkan adanya perbaikan vigor akibat gen 

yang berinterajsu antar lokus yang sama sehingga akan menaikkan vigor melebihi 

tetua inbrednya seperti ketahanan OPT  pengaruh nutrisi tanah dan hasil panen. 
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Menurut Surtikanti (2009)  bahwa varietas tahan adalah salah satu komponen 

pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Penggunaan varietas tahan selain 

mudah, praktis, dan murah karena dapat menghindari serangan penyakit sehingga 

dapat menghasilkan hasil yang tinggi. Untuk mengetahui sifat ketahanan suatu 

varietas terhadap penyakit dapat dilakukan dengan seleksi baik di lapangan 

maupun di rumah kaca. Sesuai penelitian (Muid, et.al., 1996) didapatkan rekasi 

agak tahan sampai tahan pada beberapa genotipe jagung baik di lapangan maupun 

di rumah kaca 

2.3. Penyakit Hawar daun dan Karat Daun 

2.3.1 Penyebab Penyakit 

Jamur penyebab penyakit hawar daun jagung Northern Corn Leaf Blight 

(NCLB) memiliki nama yang berganti-ganti beberapa tahun terakhir. Penyakit ini 

untuk pertama kali ditemukan di Sumatera Utara pada tahun 1917. Nama resmi 

paling populer pada fase aseksual adalah Exserohilum turcicum, sebelumnya 

jamur ini dikenal dengan nama Helminthosporium turicium, Bipolaris turcica, dan 

Dreschllera turcica. Fase seksual jamur ini dikenal dengan nama Setosphaeria 

turcica (Sweets dan Wright,2008) 

Jamur E.turcicum membentuk konidiofor yang terdiri dari 2 kelompok, 

lurus atau lentur,berwarna cokelat, panjangnya sampai 300 µm , tebal 7-11 µm, 

sebagian besar mencapai 8-9 µm. Konidium lurus atau agak melengkung, jorong 

atau berbentuk gada terbalik, pucat atau berwarna cokelat jerami, halus, 

mempunyai 4-9 sekat palsu, panjang 50-144 µm, di bagian yang paling lebar 

mempunyai lebar 18-33µm. Konidium mempunyai hilum yang menonjol dengan 

jelas yang merupakan tanda yang khas dari marga Exserohilum (Semangun,2004). 

Tanaman jagung terserang dengan gejala bercak coklat kelabu seperti 

jerami, pada permukaan daun dengan ukuran panjang 5-15 cm dan lebar 1-2 cm 

dan lama kelamaan bercak membesar dan memiliki bentk yang khas. Serangan 

penyakit ini dapat menghilangkan hasil sekitar 70% (Sudjono,1998). 
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Penyakit karat tersebar hampir di semua daerah penanaman jagung di 

dunia, melliputi Eropa, Rusia, Amerika, Afrika, Australia, dan Asia yang beriklim 

tropik dan sub tropik (Shurtleff,1980).  Pada karat daun jagung sendiri disebabkan 

oleh jamur Puccinia sorghi yang memiliki empat jenis spora yaitu uredospora, 

teliospora, picniaspora dan aeciospora. Uredospora berwarna coklat kemerahan, 

berduri-duri halus berbentuk bulat sampai elip dengan ukuran 21-30 x 24-33 µm. 

Tebal dinding spora antara 1,5-2 µm dan tiap sel mempunyai dua inti, Pada 

teliospora yang menggantikan uredospora di dalam pustul berwarna cokelat 

keemasan, dipangkalnya agak pucat halus, berbentuk bulat sampai elip, dua sel, 

ukuran 14-25 x 28-46 µm. Tebal dinding 1-1,5 µm  (Wakman & Burhanuddin, 

1988) sedangkan pada picniaspora dan aeciospora masih belum diketahui. 

                  

(a)                                            (b)         

 Gambar 1.   (A) konidia E.turcicum yang menyerang tanaman jagung (Nomiya,2004 ) ;          

(B) urediospora P.sorghi  yang menyerang tanaman jagung (CPC,2001 

  

2.3.2 Deksripsi Jamur E.turcicum dan P.sorghi 

Taksonomi jamur E. Turcicum menurut Levitin ( 2009) ialah  

Kerajaan  : Fungi 

Divisi  : Eumycota 

Kelas  : Ascomycota 

Bangsa  : Pleosporales 

Keluarga : Pleomassariaceae 

Genus  : Helminthosporium 

Spesies : Exserohilum turcicum 
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Sedangkan taksonomi jamur P.sorghi menurut EOL (2000) ialah  

Kerajaan : Fungi 

Divisi  : Basidiomycota 

Kelas  : Pucciniomycetes 

Bangsa  : Pucciniales 

Keluarga : Pucciniaceae 

Genus  : Puccinia 

Spesies : Puccinia sorghi 

2.3.3 Gejala serangan penyakit 

 Gejala awal tanaman jagung yang tertular Exserohilum turcicum,  muncul 

bercak-bercak cokelat kehijauan, membesar dan mempunyai bentuk yang khas, 

berupa kumparan atau perahu. Spora banyak terbentuk pada kedua sisi bercak 

pada kondisi banyak embun atau setelah turun hujan, menyebabkan bercak 

berwarna hijau tua berbeledu, semakin ke tepi warna semakin muda. Beberapa 

bercak dapat bersatu membentuk bercak yang lebih besar sehingga dapat 

mematikan jaringan daun pertanaman jagung yang tertular berat tampak kering 

seperti habis terbakar (Semangun, 2004).  

 Bercak coklat pada daun akibat serangan jamur patogen E.turcicum bisa 

meluas dari ujung daun hingga ke pangkal daun , bahkan sampai ke pelepah daun 

dan kedua bercak tersebut menjadi berwarna coklat dan mengering. Jamur ini 

tidak pernah menyerang tongkol jagung tetapi dapat timbul pada bunga jantan di 

ujung batang tanaman sehingga bunga tersebut akan tampak hitam berbulu 

(White,2000) sedangkan pada daun sendiri mengakibatkan kerusakan jaringan 

daun atau defoliasi (pengguguran daun) maka proses fotosintesis akan menurun , 

karena permukaan yang berfotosintesisi pada tumbuhan menjadi berkurang 

(Agrios, 1996) 

 Pada penyakit karat yang disebabkan oleh Puccinia sorghi. pada tanaman 

jagung yaitu P.sorghi membentuk urediospora panjang atau bulat panjang pada 

daun. Epidermis pecah sebagian dan masa spora akan dibebaskan sehingga 
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menyebabkan urediospora berwarna cokelat atau cokelat tua. Teliospora yang 

menggantikan urediospora berwarna kehitaman (Semangun, 2011) . 

  Pada daun yang sudah tua terdapat titik-titik noda yang berwarna merah 

kecokelatan seperti karat serta terdapat serbuk yang berwarna kuning kecokelatan. 

Serbuk cendawan ini kemudian berkembang dan memanjang, dan akhirnya karat 

dapat berubah menjadi bermacam-macam bentuk (Sugandi, 2011). Karat daun 

dapat membentuk urediospora pada permukaan atas dan bawah daun, dan pada 

upih daun tersebar rapat (Semangun, 1993) setelah berkembangnya teliospora 

maka pada saat itu juga akan terjadi penularan berat sehingga daun menjadi kering 

(Wakman dan Burhanuddin, 1988) 

      

(a)                                                 (b) 

Gambar 2.  Gejala E. Turcicum pada jagung (a). Gejala P. Sorghi pada 

          jagung (b). (CPC 2001).            
      
 

2.3.4 Siklus Penyakit 

 Jamur E.turcicum dapat bertahan hidup pada tanaman jagung yang masih 

hidup, beberapa jenis rumput-rumputan termasuk sorgum, pada sisa-sisa tanaman 

jagung sakit dan pada biji jagung. Konidium jamur ini disebarkan melalui angin 

dan banyak terdapat menjelang tengah hari di udara. Konidium berkecambah dan 

pembuluh kecambah mengadakan infeksi melalui mulut kulit atau dengan 

mengadakan penetrasi secara langsung, yang di dahului dengan pembentukan 

apresorium (Semangun, 2004). 

 Perkembangan penyakit hawar daun ini sangat cepat 10-14 hari setelah 

infeksi sudah terbentuk konidia baru yang dilepaskan dari bagian bawah daun dan 

disebarkan melalui angin ke tanaman yang sehat, penyebaran penyakit ini melalui 
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konidia yang terbawa angin atau percikan air hujan, infeksi terjadi apabila 

konidiospora berkecambah dan menembus permukaan jaringan daun atau melalui 

stomata (Soenartiningsih, 2011). Jamur E.turcicum dapat bertahan sebagai 

miselium dan konidia dalam bagian tanaman yang terserang atau dalam bentuk 

klamidospora (Prematirosari, 2006). 

 Tetapi berbeda dengan siklus penyakit karat karena P.sorghi tidak dapat 

hidup sebagai saprofit, sehingga tidak dapat mempertahankan diri pada sisa-sisa 

tanaman jagung serta tidak dapat bukti bahwa jamur tersebut mempertahankan 

diri dalam biji yang dihasilkan oleh tanaman sakit (Semangun, 1993) P.sorghi 

dapat berkembang pada tanaman jagung yang berfase generatif dan sehat dan 

kemudian urediospora dapat terangkat jauh oleh angin dan menempel pada 

tanaman jagung yang sehat. Pada awalnya teliospora berkecambah membentuk 

basidia yang memproduksi basidiospora kecil kemudian berkecambah dan 

melakukan penetrasi pada daun oxalis spp. Membentuk spermatogonia dengan 

spermatia kecil pada permukaan adaksial daun. Spermatia berfusi dengan hifa 

lentur untuk memasuki stadia aecia di permukaan abaksial daun oxalis. 

Selanjutnya terbentuk aeciospora dengan karakteristik memiliki dua inti dan 

mudah diterbangkan oleh angin akhirnya jatuh pada daun jagung dan 

menginfeksinya, selanjutnya terbentuk urediospora (Shurtleff, 1980). 
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  Gambar 3. Siklus Infeksi E.turcicum Pada Tanaman Jagung (Semangun, 2004) 

 

          

Gambar 3. Siklus Infeksi P.sorghi  Pada Tanaman Jagung (Semangun, 2004) 

2.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Penyakit 

 Faktor iklim merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan 

dan penyebaran penyakit. Jamur melepaskan banyak konidium pada siang hari 

setelah satu malam yang panas dengan kelembaban nisbi di atas 90%. Suhu 

optimum untuk pembentukan konidium 20
0
-26

0
C. Tidak diperlukan air bebas 

untuk sporulasi hanya diperlukan suatu masa gelap namun agar terjadi infeksi 

harus ada air bebas. Memerlukan waktu 6-18 jam dalam menginfeksi dan pada 

suhu 18
0
-27

0
C (Semangun , 2004).  Gejala penyakit tampak lebih berat pada daun 

bagian bawah dibanding daun bagian atas disebabkan keadaan iklim mikro bagian 

bawah lebih lembab dibandingkan bagian atas tanaman serta kemungkinan 

penyebab lain adalah konidia yang telah jatuh ke tanah lebih dahulu dapat 

mencapai daun bagian bawah dengan bantuan percikan air hujan (Dharma ,1993) 

  Sedangkan pada cendawan Puccinia sorghi tidak dapat bertahan hidup 

pada jaringan mati karena tidak dapat hidup sebagai saprofit (Sudjono & 
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Sukmana, 1995). Menurut Vincelli & Hershman (1997), dalam suatu rangkuman 

mengenai pengendalian penyakit pada tanaman jagung dan sorgum menjelaskan 

bahwa spora terbawa pada angin musim semi dari daerah Amerika Selatan. 

Umumnya, karat aktif selama cuaca dingin (60
0
F – 75

0
F) dan kelembaban udara 

yang tinggi sehingga meningkatkan serangan penyakit karat. Jamur penyebab 

karat menginfeksi daun ketika spora dihasilkan dan permukaan daun dalam 

keadaan basah, sering lebih parah pada penanaman akhir. Serangan karat ini 

mampu menyebabkan kehilangan hasil produksi. Ketinggian kurang dari 900 m 

cocok bagi perkembangan penyakit karat. Sebagian besar jamur patogen masuk ke 

tanaman melalui stomata (Agrios, 2004) 

    2.4. Pengendalian Penyakit 

 Usaha pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan beberapa cara 

menurut Wakman dan Burhanuddin (1988 ), cara pengendalian tersebut adalah  

a) Penanaman varietas tahan 

Penanaman varietas tahan merupakan cara pengendalian yang 

mudah, aman bagi lingkungan , dan biaya yang dikeluarkan petani tidak 

besar. 

b) Sanitasi 

Penyiangan ataupun mengolah lahan agar mengurangi atau 

menghilangkan inokulum awal, sebab sangat penting dalam 

mengendalikan penyakit. Selain menginfeksi tanaman jagung juga dapat 

merusak tanaman inang alternatif . 

c) Budidaya 

Pengaturan jarak tanam juga mengendalikan penyakit. Jarak tanam 

yang rapat menyebabkan kelembaban udara di sekitar tanaman menjadi 

lebih tinggi dan suhu menjadi optimal bagi perkembangan cendawan 

sebagai pertumbuhan , pembentukan dan perkecambahan konidia. 

d) Fungisida 

Salah satu cara  yang diperlukan dalam pengendalian penyakit 

ketika serangan sudah melewati ambang ekonomi dengan cara 

menggunakan fungisida. 
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2.5 Mekanisme Ketahanan Tanaman Terhadap Infeksi Patogen 

 Menurut Sastrahidayat (1987), mekanisme ketahanan tanaman dibagi 

menjadi dua yaitu mekanisme ketahanan pasif dan aktif : 

2.5.1 Mekanisme Ketahanan Pasif 

 Mekanisme ketahanan pasif sudah ada sebelum tumbuhan terinokulasi 

patogen dan berfungsi untuk mencegah patogen untuk tidak masuk, atau 

mencegah pertumbuhan patogen lebih lanjut 

a) Lapisan lilin dan kutikula 

 Permukaan lilin dan kutikula dapat mencegah permukaan 

tumbuhan dari kebasahan selama musim hujan dan juga dapat mencegah 

beberapa bakteri, jamur serta nematoda patogen untuk masuk jaringan 

tanaman. Permukaan lilin dan kutikula juga dapat mencegah menempelnya 

spora pada permukaan tanaman. 

b) Lubang alami atau Stomata 

 Beberapa patogen tidak dapat masuk melalui stomata jika stomata 

membukanya kecil. Lenti sel yang berkembang dengan cepat akan 

mencegah masuknya patogen. 

c) Trikoma atau bulu daun 

Trikoma/bulu daun mampu menjadi penghambat bagi spora jamur 

untuk kontak terhadap stomata daun, oleh karenanya spora tidak berhasil 

melakukan penetrasi.  

2.5.2 Mekanisme Ketahanan Aktif 

 Menurut Sastrahidayat (1987), mekanisme ketahanan aktif hanya terjadi 

setelah sel inang diserang patogen. Mereka timbul dalam sistem genetika dari 

inang dan patogen yang berinteraksi dengan reaksi inang untuk mencegah 

perkembangan patogen. Mekanisme resistensi aktif dibagi menjadi tiga yaitu 

Histologi, seluler dan Hipersensitif. 
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a) Pertahanan Histologi 

 Menurut Sastrahidayat (1987), pertahanan Histologi adalah 

pertahanan yang merupakan hasil deferensiasi struktur dari jaringan atau 

diposisi dari senyawa-senyawa jaringan yang terdapat di sekitar daerah 

serangan patogen. Pertahanan seluler berupa pembentukan lapisan gabus, 

lapisan absisi, tyloses dan gum. 

 Lapisan gabus terbentuk karena adanya reaksi tumbuhan terhadap 

senyawa-senyawa yang dikeluarkan patogen, menjadi pembatas atau 

penghalang yang tidak dapat dilalui patogen dan mengehentikan aliran 

nutrisi sehingga jaringan sel yang ada di sekitarnya akan mati dan patogen 

akan mati juga. 

 Lapisan absisi adalah lapisan yang terbentuk untuk memisahkan 

jaringan yang terserang patogen dengan jaringan sehat. Satu sampai dua 

sel yang mengelilingi daerah yang terserang patogen akan mengkerut dan 

berdinding tipis serta senyawa pektat yang terdapat pada lamella akan 

larut. Lapisan ini mencegah pergerakan patogen yang menyerang jaringan 

pembuluh dan menghambat aliran nutrisi untuk tanaman. 

 Gum dibentuk tumbuhan setelah adanya infeksi oleh patogen atau 

adanya luka. Pada serangan patogen, gum dibentuk pada ruang antar sel 

dan di dalam sel yang berada disekitar daerah infeksi, sehingga menjadi 

penghalang patogen untuk melanjutkan serangannya. 

b) Pertahanan seluler 

 Menurut Sastrahidayat (1987),  pertahanan seluler merupakan hasil 

perubahan morfologi dan kimia dari sel-sel yang terserang. Pertahanan 

seluler berupa pembengkakan dinding sel dan penyelubungan hifa. 

 Pembengkakan sel terjadi sewaktu terjadi penetrasi langsung pada 

dinding sel epidermis oleh suatu patogen. Kadang-kadang dinding sel 

terluar dari epidermis membengkak sehingga menghambat penetrasi 

patogen pada inang dan mapannya infeksi. 

 Dinding sel subepidermis sering menunjukkan reaksi yang sama. 

Pembengkakan dinding sel sering disertai dengan disposisi subberin, 

lignin dan gum pada bagian yang membengkak. Penyelubungan hifa 
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terjadi ketika hifa jamur masuk ke dalam dinding sel tumbuhan. Hifa 

jamur diselubungi mengikuti arah perkembangan hifa. Bahan – bahan 

dalam selubung dibentuk dari sitoplasma. 

c) Hipersensitif 

Menurut Sastrahidayat (1987),  pertahanan hipersensitif merupakan 

respon tanaman dengan  cara mempercepat kematian sel-sel yang terserang 

patogen. Ketika patogen masuk mempenetrasi dinding sel, patogen akan 

mengadakan kontak dengan sitoplasma, inti sel akan bergerak ke arah 

masuknya patogen dan segera terjadi disintegrasi sel dan akhirnya sel 

mati. 

2.5.3 Mekanisme ketahanan Genetik 

ketahanan penyakit yaitu secara ketahanan genetik sebagai perlindungan 

yang baik dari segala kemungkinan kerusakan menimbulkan imbulkan penyakit 

(Soetopo dan Saleh, 1992). Perbedaan ketahanan Vertikal dan Horizontal 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel.1.  Perbedaan Ketahanan Vertikal dan Horizontal (Kallo, 1988) 

Ketahanan Vertikal Ketahanan Horizontal 

Sempurna namun tidak permanen Tidak sempurna namun permanen 

Mengentikan epidemik Memperlambat epidemik 

Menunjukkan perbedaan interaksi Perbedaan bisa signifikan tapi juga 

kehilangan perbedaan interaksi 

Patogen dapat berubah Patogen tidak berubah 

Pewarisan Oligogenik Pewarisan Poligogenik 

Dapat diidentifikasi dengan mudah pada 

populasi 

Sulit diindentifikasi pada populasi 

Mudah dipatahkan saat patogen menyerang Sulit dipatahkan 

Keragaman diskontinu Kontinu 

Bekerja sistem satu gen ketahanan Gen-gen minor bekerja aditif 

Tidak stabil karena gen-gen dominan 

terlibat 

Kestabilan ketahanan saat banyak gen 

terlibat 
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 Ada beberapa pewarisan ketahanan pada tanaman meliputi (1) sifat 

pewarisan seperti monogenik, oligogenik dan poligenik (2) berdasarkan tahap 

pertumbuhan inang seperti ketahanan pada epidemiologi yaitu ketahanan vertikal 

dan ketahanan horizontal. Ketahanan vertikal adalah ketahanan utama, monogen, 

oligogen, spesifik ras, psikologis, hipersensitif dan tidak stabil. Ketahanan vertikal  

efektif untuk melawan beberapa ras patogen namun tidak semua. Ketahanan 

horizontal merupakan ketahanan yang umum, stabil, gen minor, parsial, seragam, 

dan tidak spesifik ras. Perbedaan antara ketahanan horizontal dan ketahanan 

vertikal seperti pada tabel.1. 

 Ketahanan genetik tanaman jagung terhadap suatu penyakit adalah 

kestabilannya dalam berproduksi, baik pada saat ada penyakit maupun pada saat 

tidak ada penyakit (Azrai,2007). 

 Dalam Talanca (2009), kategori ketahanan tanaman terhadap penyakit 

dapat dinyatakan secara kualitatif yaitu : 

     Tabel 2.   Kategori Ketahanan Tanaman Terhadap Penyakit Menurut Talanca 

(2009) 

Kategori Ketahanan Persentase Serangan 

Sangat Tahan 0 - 10 % 

Tahan >10 - 20% 

Agak Tahan >20 - 40 % 

Peka >40 – 60 % 

Sangat Peka > 60 -100% 

 

2.5.4 Mekanisme Resistensi Reaksi Biokimia 

 Reaksi – reaksi biokimia dalam sel dan jaringan tanaan yang menghasilkan 

senyawa racun yang dapat meracuni patogen atau menimbulkan kondisi yang 

menghambat pertumbuhan patogen dalam tanaman. Pertahanan kimia yang terjadi 

sebelum infeksi meliputi (a) penghambat yang dikeluarkan tanaman ke 

lingkungan dan bersifat menghambat aktivitas patogen; (b) penghambat yang ada  
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dalam sel tanaman sebelum infeksi seperti senyawa fenol, tanin, diene (senyawa 

asam lemak) dalam konsentrasi tinggi pada jaringan muda dan lektin; (c) 

pertahanan karena tidak ada faktor esensial yaitu tidak ada: pengenalan antara 

inang dan patogen, reseptor pada inang dan sisi sensitif untuk toksin serta 

substansi esensial untuk patogen. Pertahanan kimia yang terjadi seteleh infeksi 

meliputi (a) pengenalan patogen oleh tanaman inang; (b) respon hipersensitif; (c) 

fitoaleksin; (d) detoksifikasi toksin patogen; (e) senyawa fenol sederhanan; (f) 

protein; (g) pertahanan melalui inokulasi buatan dan (h) pertahanan melalui 

plantibodi (Abadi, 2003). 

 Jamur E.turcicum sebagai contoh yang memproduksi racun HT yaitu racun 

metabolit pada jagung. Racun tersebut menjadi inhibitor aktivitas oksidasi asam 

askorbat pada daun jagung (Yan et.al., 2013). Tanaman jagung yang rentan 

mempunyai sisi sensitif untuk toksin tersebut. beberapa toksin mengalami 

metabolisme lebih cepat dalam varietas tahan atau toksin tersebut bersenyawa 

dengan substansi lain sehingga akan membentuk senyawa kurang beracun atau 

tidak beracun. Pembentukan senyawa tidak beracun inilah berkaitan dengan 

tingkat ketahanan dari suatu varietas (Abadi, 2013). 

2.6. Interaksi Antara Inang dengan Patogen 

 Interaksi inang dengan patogen dapat dilihat dari segi genetika. 

Perkembangan penyakit tanaman bersifat menular tergantung pada tingkat 

ketahanan (kerentanan tanaman inang) dan virulensi (kemampuan menginfeksi) 

patogen dipengaruhi oleh gen. Perbedaan tingkat virulensi patogen menyebabkan 

adanya perbedaan ras fisiologis pada patogen. Di alam, inang maupun patogen 

melakukan evolusi untuk melanjutkan keberadaannya, evolusi ini dilakukan 

dengan cara membentuk generasi selanjutnya. Evolusi antara inang dan patogen 

memuat keseimbangan ekologi tetap terjaga. 

 Menurut Yudiarti (2007), dalam banyak genotip tanaman ketahanan 

terhadap penyakit dikendalikan oleh satu dan dua gen. Ketahanan yang demikian 

dikatakan sebagai monogenik atau oligogenik. Ketahanan monogenik biasanya 
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sangat mudah untuk dideteksi dan sangat spesifik melawan satu atau beberapa 

jenis patogen. 

 Apabila ada sejummlah gen yang mengendalikan suatu ketahanan dan 

jumlahnya lebih dari tiga, ketahanan tersebut dikatakan sebagai ketahanan 

poligenik. Ketahanan poligenik tidak dapat terdeteksi pada fase kecambah, akan 

tetapi sering terlihat meningkat sejalan dengan pertumbuhan tanaman. 

Lingkungan sangat besar pengaruhnya pada ketahanan poligenik dan sangat sulit 

untuk memanipulasinya di dalam pelaksanaan produksi tanaman daripada 

ketahanan oligogenik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  32 

 

 

 

BAB III METODOLOGI 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan milik PT BISI 

International, Tbk Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan suhu 

28
o
-33

o
C dan kelembaban nisbi per tahun rata-rata 74-86% Penelitian untuk 

mengamati kerapatan stomata dan trikoma di Laboratorium Biologi, Fakultas 

MIPA, Universitas Brawijaya. Waktu pelaksanaan dimulai bulan Juni sampai 

dengan Agustus 2015. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cangkul, tugal (kayu 

runcing untuk membuat lubang tanam), tali rafia, label, bambu, pisau arit, 

gembor, kamera digital, alat tulis, papan dada, kaca preparat dan gelas penutup, 

cutex, dan mikroskop 

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian adalah benih jagung pipil hibrida 

yang terdiri dari sebelas varietas jagung yang terdapat dari PT.BISI 

International,Carbofuran 3G, Urea, PHONSKA, daun jagung setiap varietas.  

3.3 Metode Penelitian 

Percobaan yang dilakukan menggunakan metode Rancangan Acak 

Kelompok (RAK). Perlakuan terdiri dari sebelas varietas tanaman jagung unggul 

dan sehat yaitu V1 = BMD51; V2 = BMD52; V3 = BMD53; V4 = BMD54; V5 = 

BMD55; V6 = BMD56; V7 = MON28A; V8 = BISI222; V9 = P31; V10 = NK22; 

V11 = Pertiwi3, masing-masing diulang tiga kali.dan inokulasi jamur hawar dan 

karat daun terjadi secara alami. 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Lahan 

  Sebelum dilakukan penelitian, ditentukan terlebih dahulu luas lahan yang 

akan digunakan , kemudian lahan dibersihkan dari gulma dan seresah yang 

tertinggal pada lahan tersebut 

3.4.2 Pengolahan Tanah 

 Pengolahan tanah dilakukan 14 hari sebelum tanam dengan cara 

membalikkan tanah dan memecah bongkah tanah dengan menggunakan cangkul 

agar diperoleh tanah yang gembur. Tiga hari sebelum tanam , lahan terlebih 

dahulu diari untuk menciptakan kondisi tanah yang lembab sehingga 

mempercepat terjadinya perkecambahan benih serta ketersediaan unsur hara bagi 

tanaman. Selanjutnya dibuat petakan dengan ukuran 5 x 3 m sebanyak 33 petak, 

jarak antara perlakuan 75 x 20 cm, sedangkan jarak antar ulangan 100 cm.  

3.4.3 Penanaman 

 Penanaman benih dilakukan menggunakan tugal dengan kedalaman 2,5-5 

cm dan jarak tanam 75 x 20 cm. Setiap lubang tanam dimasukkan dua benih 

jagung dan pemberian Carbofuran 3G. Kemudian diberikan pupuk PHONSKA 

300 kg/ha setara dengan 5 g perlubang di sebelah kanan tanaman dan pupuk urea 

400 kg/ha setara dengan 5,5 g per lubang di sebelah kiri tanaman, kemudian 

ditutup dengan tanah yang gembur. Kebutuhan benih yang diperlukan adalah 120 

benih per varietas. 

 Pengairan dilakukan sesuai kebutuhan saja ketika pagi atau sore hari 

tergantung kondisi lingkungan, sebab jagung ini mampu bertahan pada saat 

musim kering tetapi sangat membutuhkan banyak air pada saat penanaman , fase 

pembungaan yakni berumur 45-55 hst dan pada saat pengisian biji yakni sekitar 

60-80 hst. Tanaman dihindarkan dari genangan air. Pengairan juga berfungsi 

sebagai pelarut pupuk sehingga unsur hara dapat diserap dengan mudah bagi 

tanaman. 
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 Penjarangan dilakukan pada saat tanaman berumur 18 hst dengan tujuan 

dapat memaksimalkan fungsi dari pupuk yang diberikan ke tanaman sehingga 

tidak terjadi persaingan unsur hara, cahaya dan dipilih salah satu tanaman yang 

paling baik kenampakan secara morfologis. 

 Penyulaman dilakukan apabila terdapat tanaman yang tidak tumbuh dan 

tanaman yang rusak akibat serangan hama atau penyakit lain. Penyulaman 

dilakukan bersamaan dengan penjarangan. Bibit sulam yang digunakan 

sebelumnya telah ditanam di lahan lain dan bersamaan dengan waktu tanam. 

 Pengendalian gulma dilakukan dengan cara mekanis. Untuk mekanis 

penyiangan gulma cukup dilakukan penggundulan saja sehingga gulma terangkat 

dan tidak mengganggu tanaman lagi. 

 Pembumbunan dilakukan untuk meninggikan tanah ke arah barisan 

tanaman setinggi 10 cm sehingga akar tanaman jagung tidak terlihat di permukaan 

tanah dan tidak roboh. Pembumbunan dilakukan pada saat tanaman jagung 

berumur 42 hst ( Busyara, 2002) 

 

3.5 Pengamatan 

 3.5.1 Intensitas Penyakit 

Pengamatan intensitas penyakit dilakukan pada saat tanaman berumur 5 – 

12 Mst. Intensitas dihitung dari perbandingan antara jumlah tanaman yang 

tumbuh dengan jumlah tanman yang terserang. Berfungsi untuk mengetahui 

persentase serangan hawar dan karat daun pada tiap varietas yang diuji serta 

menentukan ketahan tiap varietas. Cara menghitung Intensitas Penyakit dengan 

menggunakan rumus  

𝐼 = 
𝑛 𝑥 𝑣

𝑍.  𝑁
  𝑋 100 % 

keterangan: I adalah Intensitas serangan; n adalah jumlah setiap daun yang 

terserang dengan skor v; v adalah nilai skor serangan pada daun ke-i;  N adalah 

jumlah total daun yang diamati, Z adalah  nilai skor tertinggi. 
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 Nilai skoring penyakit karat daun dan hawar daun menggunakan standar 

Stubbs (Stubbs, 1976)  dengan memberi skor 0 – 4 pada hawar daun sedangkan 

pada karat daun (P. sorghi) dengan memberi skor 0 – 6. Nilai skoring penyakit 

hawar (E.turcicum) ditentukan berdasarkan yang tercantum pada gambar 4: 

 

       Gambar 5. Nilai Skoring E.turcicum pada tanaman jagung (Stubbs,1976) 

Sedangkan nilai skoring pada karat daun (Puccinia Sorghi) ditentukan 

berdasarkan  gambar 5: 

      

      (1)     (2)     (3)   (4)   (5)  (6) 

 Gambar 6. Nilai Skoring P.sorghi pada tanaman jagung (Stubbs,1976) 
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 3.5.2 Kategori Ketahanan 

 Kategori ketahanan varietas yang diuji, dikategorikan berdasarkan 

persentase intensitas serangan hawar dan karat daun. Menurut Talanca (2009) 

penggolongan ketahanan tanaman jagung terhadap penyakit hawar dan karat daun 

dibagi menjadi  5 yaitu  

3.5.3 Kerapatan Stomata dan Trikoma 

 Pada kerapatan stomata dan trikoma akan diamati jumlah stomata atas dan 

bawah permukaan daun setiap luasan daun pada saat tanaman berumur 5 Mst. 

Kemudian dihitung dengan mengamati dibawah mikroskop binokuler dengan 

perbesaran untuk 40x untuk trikoma dan 100x untuk stomata dengan metode 

pencetakan stomata dengan pelapisan permukaan atas dan bawah daun serta 

trikoma pada sebelas varietas jagung. Setiap daun tanaman jagung diberi kuteks 

lalu setelah kering diangkat menggunakan selotip kemudian diletakkan pada kaca 

preparat dan diamati menggunakan mikroskop binokuler dan dilakukan ulangan 

sebanyak tiga kali. 

          Kerapatan Stomata/Trikoma = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ   𝑟𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑎 /𝑇𝑟𝑖𝑘𝑜𝑚𝑎

𝑙𝑢𝑎𝑠  𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔  𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔
 

3.5.4 Jumlah Daun 

Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung jumlah daun 

dari pangkal batang sampai ujung kanopi pada setiap sample dan ulangan varietas 

jagung yang diuji. Pengamatan jumlah daun dilaksanakan pada  5 – 12 Mst.   

 

Kategori Ketahanan Persentase Serangan 

Sangat Tahan 0 - 10 % 

Tahan >10 - 20% 

Agak Tahan >20 - 40 % 

Peka >40 – 60 % 

Sangat Peka >60 - 100% 
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3.5.5 Aspek Panen  

Tanaman dapat dipanen bila sudah mencapai umur 95 – 130 hari setelah 

tanam. Tanda-tanda bahwa jagung siap dipanen adalah klobot berwarna coklat 

muda dan kering serta bijinya mengkilat. Ada tanda hitam (black layer) pada 

pangkal bijinya. Data pengamatan aspek panen sebagai data pelengkap membantu 

dalam mengamati pegaruh antara perbedaan varietas dan aspek panen. variabel 

yang diamati dalam aspek panen adalah Bobot tongkol panen. Bobot tiap tongkol 

kupasan pada petak contoh tiap varietas dan tiap ulangan tanaman uji ditimbang. 

3.6 Analisis Data  

Data dianalisis menggunakan analisis ragam (uji F) pada taraf nyata 5 % 

dan jika terdapat beda nyata antar perlakuan, dilanjutkan dengan uji Duncan 

(DMRT)  pada taraf 5 %. Untuk mengetahui pengaruh antar perlakuan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  38 

 

 

 

IV. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Desa Kambingan Kecamatan Pagu terletak pada ketinggian 83-90 meter 

diatas permukaan laut dengan suhu 26-33
0
C . Desa tersebut 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.  

 Kondisi lahan memicu perkembangan jamur E.turcicum tetapi kurang 

terhadap perkembangan jamur P.sorghi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penyakit P.sorghi berkembang baik pada kelembaban tinggi yaitu sekitar 90-95 % 

selama sepuluh jam. Menurut Semangun (2004), suhu optimum untuk 

pembentukan konidium adalah 20 – 26
0
C. 

 Lahan penelitian merupakan lahan yang pernah ditanami padi tetapi 

pernah ditanami jagung sebelumnya. Maka tidak perlu dilakukan inokulasi 

E.turcicum dan P.sorghi sebagai sumber inokulum. Varietas NK22 Salah satu 

sample yang rentan bercak hawar daun  ketika tanaman memasuki umur 35 Hst 

(Gambar 6a) dan cek rentan terhadap bercak karat daun ketika tanaman memasuki 

umur 56 Hst (Gambar 6b). Varietas ini memiliki sifat rentan terhadap penyakit 

tersebut namun tetap dipergunakan masyarakat petani karena memiliki potensi 

cukup tahan terhadap rebah tanaman jagung. 

 

                            (a)                                                                   (b) 

  Gambar 7.   (a). Bercak Hawar Daun pada jagung di lapangan ; (b). Bercak 

Karat Daun pada jagung di lapangan 
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Ada dua penyakit utama yang ditemukan di lahan penelitian yaitu penyakit 

hawar daun E. Turcicum dan penyakit karat daun P. Sorghi. Selain itu juga 

ditemukan penyakit gosong (Ustilago sp.), penyakit busuk batang,. Sedangkan 

pada hama utama yang ditemukan di lahan penelitian yaitu ulat penggerek batang 

dan penggerek tongkol. 

 

4.2 Gejala Serangan Penyakit di Lapang 

4.2.1 Gejala Serangan Hawar Daun (E.turcicum) 

Jamur E.turcicum menginfeksi daun jagung menghasilkan gejala penyakit 

hawar daun. Gejala penyakit hawar daun pertama kali terlihat di tanaman spreader 

dan tanaman yang di uji ketika tanaman berumur 28 Hst, kemudian gejala muncul 

pada daun yang paling bawah menuju ke daun yang paling atas. Gejala penyakit 

hawar daun jagung diawali dengan muncul bercak kecil berwarna cokelat 

kehijauan berbentuk lonjong, kemudian bercak berkembang menjadi ukuran yang 

lebih besar 5-15 cm. Zona hitam terbentuk pada bercak yang merupakan miselium 

jamur E.turcicum. satu gejala bercak yang semakin melebar dapat bersatu dengan 

bercak yang lain dan kemudian bercak akan mengering sehingga menyebabkan 

jaringan daun mati atau nekrosis (Gambar 5). Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Semangun (2004) bahwa beberapa bercak dapat bersatu membentuk bercak yang 

lebih besar sehingga dapat mematikan jaringan daun, dan tanaman jagung yang 

tertular berat tampak kering seperti habis terbakar. 

 

        

(a)                                                                 (b) 

   Gambar 8.  (a). Bercak Hawar Daun pada Tanaman Berumur 28 Hst ;             

(b) Tanaman  Berumur 56 Hst 
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4.2.2 Gejala Serangan Karat Daun (P.sorghi) 

  Jamur Puccinia sorghi adalah jamur penyebab karat daun pada tanaman 

jagung. Menurut Irriani (1994), Jamur menyerang tanaman jagung pada fase 

pertumbuhan generatif hingga masa panen terutama pada bagian daun tanaman 

dan apabila tingkat serangan berat maka serangan dapat mencapai seluruh daun 

dan tongkol Gejala di lapang yang tampak pada tanaman dewasa berumur 77 Hst 

berupa titik – titik noda berwarna merah kecoklatan seperti karat (Gambar 6A) 

serta terdapat serbuk berwarna kuning kecoklatan (Gambar 6B), serbuk ini 

berkembang dan memanjang. Serbuk tersebut sangat cepat menghilang 

dikarenakan oleh angin dan juga kelembaban yang rendah sehingga sangat lambat 

perkembangan penyakit dan dapat mempengaruhi intensitas penyakit dan hasil 

produksi (Naro, 2012) serta jamur ini  bersifat obligat dikarenakan tidak dapat 

hidup di inang yang mati dan jamur ini menyerang daun setelah hawar daun 

menyerang tanaman terlebih dahulu. Hanya beberapa varietas yang terkena 

serangan P.sorghi.  

        

(a)                                                               (b) 

  Gambar 9.  (a) Karat daun merah kecoklatan ; (b) Kuning kecoklatan ketika  

            Tanaman berumur 77 Hst 

 

4.3. Intensitas Serangan Penyakit 

 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa beberapa varietas memberikan 

pengaruh nyata terhadap intensitas penyakit hawar daun E.turcicum pada tanaman 

jagung mulai dari pengamatan minggu V sampai dengan minggu XII (lampiran 1-

8). Rata- rata hasil uji lanjut DMRT, perbedaan intensitas serangan antar 

perlakuan beberapa varietas terhadap serangan E.turcicum dari minggu V sampai 

dengan minggu XII disajikan pada Tabel 3. 
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      Tabel 3. Rata-rata Intensitas Serangan Hawar Daun (%) pada Berbagai 

Varietas Jagung   

 
 

Varietas 

                     Pengamatan Minggu ke- 

V VI VII VIII IX X XI XII 

BMD 51 34,67cd 42,33d 51,17cd 55,67cd 61,50bc 64,17b 65,83b 69,83b 

BMD 52 30,00abcd 38,33bcd 43,00bc 54,50cd 64,50bc 71,33b 73,83b 77,17b 

BMD 53 17,67a 20,83a 23,67a 26,00a 25,50a 28,83a 31,17a 33,83a 

BMD 54 22,50abc 26.50abc 30,33ab 33,17ab 35,00a 38,83a 44,67a 47,33a 

BMD 55 20,00ab 25,17ab 26,33a 30,17a 34,17a 37,67a 40,17a 46,17a 

BMD 56 29,67abcd 39,33cd 46,00c 54,83cd 65,17bc 71,67b  74,67b 77,33b 

MON 

28A 

32,00bcd 46,00d 51,33cd 54,83cd 66,83bc 71,00b 76,00b 78,67b 

BISI 222 33,83bcd 45,00d 52,17cd 58,33cd 70,50bc 73,83b 75,00b 77,17b 

P31 33,33bcd 40,67d 49,67cd 60,33cd 71,50bc 78,67b 81,50b 88,33b 

NK22 42,17d 51,67d 62,17d 71,17d 78,50c 85,00b 87,17b 83,17b 

Pertiwi 3 29,00abcd 38,00bcd 42,50bc 48,83bc 55,00b 65,67b 69,50b 73,17b 

Keterangan : 

- Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji DMRT taraf  kepercayaan  5% 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh varietas rentan terhadap serangan 

E.turcicum jika dibandingkan dengan varietas NK22 dan varietas P31 dari minggu 

ke- V hingga minggu ke- XII. Nilai intensitas penyakit paling rendah dari minggu 

ke-V hingga minggu ke-XII yaitu varietas BMD 53 dengan kemampuan menekan 

intensitas serangan E.turcicum sebesar 33,83%, diikuti dengan varietas BMD 55 

dengan intensitas serangan 46,17%. Hal ini sesuai dengan penelitian Rai (2000), 

yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan struktur anatomi daun jagung yang 

bersifat rentan dan jagung yang bersifat tahan terhadap penyakit hawar daun. 

Tanaman lebih rentan terhadap serangan E.turcicum pada masa pembungaan yang 

disebabkan oleh penyakit hawar daun berkembang dengan baik pada fase 

generatif tanaman jagung. Untuk membuktikan penjelasan tersebut, dapat dilihat 

kecenderungan pola perkembangan intensitas serangan penyakit hawar daun 

E.turcicum untuk setiap perlakuan dari minggu V sampai minggu XII yang 

disajikan pada gambar 7.   



  42 

 

 

 

         

             Gambar 10.    Rata-rata Intensitas Serangan E.turcicum pada Sebelas 

Varietas Jagung 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa beberapa varietas memberikan 

pengaruh nyata terhadap intensitas penyakit karat daun P.sorghi pada tanaman 

jagung mulai dari pengamatan minggu IX sampai dengan minggu XII (lampiran 

1-8). Rata- rata hasil uji lanjut DMRT, perbedaan intensitas serangan antar 

perlakuan beberapa varietas terhadap serangan P.sorghi dari minggu V sampai 

dengan minggu XII disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4.  Rata-rata Intensitas Serangan Karat Daun (%) pada berbagai varietas 

 

Varietas 

Pengamatan Minggu ke- 

IX X XI XII 

BMD 51 0,00a 0,00a 1,78ab 1,78ab 

BMD 52 1,44b 2,33b 2,67b 2,67b 

BMD 53 0,33ab 0,44a 0,44a 1,22ab 

BMD 54 0,00a 0,22a 0,33a 0,33a 

BMD 55 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 

BMD 56 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 

MON 28A 1,33b 1,00a 1,00ab 1,33ab 

BISI 222 0,33ab 0,33a 0,33a 0,78ab 

P31 0,33ab 0,33a 0,33a 0,44ab 

NK22 0,44ab 0,00a 0,00a 0,00a 

Pertiwi 3 0,00a 0,00a 1,11ab 1,22ab 
 

Keterangan : 

- Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji DMRT taraf kepercayaan 5% 
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Pada tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh varietas imun terhadap serangan 

P.sorghi jika dibandingkan dengan varietas BMD 52 dari minggu ke- IX hingga 

minggu ke- XII. Nilai intensitas penyakit paling rendah dari minggu ke-IX hingga 

minggu ke-XII yaitu Varietas BMD 55 dengan kemampuan menekan intensitas 

serangan P.sorghi sebesar 0%, diikuti dengan varietas BMD 56 dengan intensitas 

serangan 0%. Intensitas serangan karat daun jagung dilapang sangat rendah   

dibandingkan dengan hawar daun. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain 

sebaran penyakit tidak merata, uredospora karat daun tidak dapat berkembang 

baik di lapang dikarenakan kelembaban yang rendah dan cuaca yang panas yang 

tidak menguntungkan P.sorghi menginfeksi daun. Menurut Cumnis dan Hiratsuka 

(1993) sebagaimana diketahui ekologi uredospora yang memerlukan kelembaban 

tinggi untuk berkecambah dan menyentuh permukaan epidermis daun maka peran 

air sangat penting. 

 

Gambar 11. Rata-rata Intensitas Serangan P.sorghi pada Sebelas Varietas Jagung 

4.4. Kategori Ketahanan Varietas 

Berdasarkan hasil pengamatan jumlah tanaman yang terserang, varietas 

yang diuji tidak termasuk dalam kategori yang tahan terhadap serangan 

E.turcicum (Tabel 4) namun terdapat beberapa varietas yang imun terhadap 

serangan P.sorghi (Tabel 5). Menurut Stubbs (1976), data rata- rata persentase 

intensitas serangan diperoleh dari pengamatan keparahan penyakit dengan skala 0-
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4 untuk hawar daun dan skala 0-6 untuk karat daun. Kemudian dihitung dengan 

rumus menurut Mayee dan Datar (1986), sehingga diperoleh persentase intensitas 

serangan tiap ulangan dan tiap pengamatan. Hasil rata-rata persentase intensitas 

serangan pada 11 varietas jagung ditentukan tingkat ketahanannya menurut 

Talanca (2009) 

        Tabel 5.    Rata-rata Intensitas Serangan Penyakit Hawar daun dan kategori   

Tingkat Kerusakan Tanaman Jagung 

Varietas Rata-rata Intensitas 

Serangan (%) 

*Data Primer Kategori 

Ketahanan 

BMD 51 69,83b SANGAT PEKA 

BMD 52 77,17b SANGAT PEKA 

BMD 53 33,83a AGAK TAHAN 

BMD 54 47,33a PEKA 

BMD 55 46,17a PEKA 

BMD 56 77,33b SANGAT PEKA 

MON 28A 78,67b SANGAT PEKA 

BISI 222 77,17b SANGAT PEKA 

P31 88,33b SANGAT PEKA 

NK22 83,17b SANGAT PEKA 

Pertiwi 3 73,17b SANGAT PEKA 

Keterangan:   * Data didapat dari hasil penelitian yang dikategorikan ketahanan

 menurut   Talanca (2009).  

 

 Hasil pengamatan dan analisa sidik ragam diketahui bahwa infeksi 

penyakit hawar daun (E.trucicum) pada sebelas varietas jagung berpengaruh nyata 

terhadap parameter intensitas serangan penyakit. Varietas yang menunjukkan 

kategori agak tahan adalah  BMD 53 sedangkan varietas yang menunjukkan 

tingkat kategori sangat peka intensitas serangan > 60% yaitu BMD 51, BMD 52, 

BMD 56, MON 28A, BISI 222, P31, NK22  dan Pertiwi 3. 

 Hasil rata-rata intensitas serangan pada 11 varietas jagung terhadap 

penyakit karat daun seperti pada tabel 3. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisa sidik ragam diketahui bahwa infeksi penyakit karat daun (P.sorghi) pada 
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sebelas varietas jagung berpengaruh nyata terhadap parameter intensitas serangan 

penyakit. Semua Varietas yang menunjukkan tingkat kategori ketahanan sangat 

tahan. 

         Tabel 6.  Rata-rata Intensitas Serangan Penyakit Karat Daun dan Kategori 

Tingkat Kerusakan Tanaman Jagung 

 

Keterangan:     * data didapat dari hasil penelitian yang dikategorikan  ketahanan  

menurut Talanca (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varietas Rata-rata Intensitas 

Serangan (%) 

*Data Primer Kategori 

Ketahanan 

BMD 51 1,78ab SANGAT TAHAN 

BMD 52 2,67b SANGAT TAHAN 

BMD 53 1,22ab SANGAT TAHAN 

BMD 54 0,33a SANGAT TAHAN 

BMD 55 0,00a SANGAT TAHAN 

BMD 56 0,00a SANGAT TAHAN 

MON 28A 1,33ab SANGAT TAHAN 

BISI 222 0,78ab SANGAT TAHAN 

P31 0,44ab SANGAT TAHAN 

NK22 0,00a SANGAT TAHAN 

Pertiwi 3 1,22ab SANGAT TAHAN 
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4.5. Kerapatan Stomata dan Trikoma 

 Hasil sidik ragam stomata dan trikoma, dapat diketahui pada 11 varietas 

daun jagung yang dilihat dari kerapatan stomata atas tidak berbeda nyata 

sedangkan pada kerapatan stomata bawah berbeda nyata, varietas yang memiliki 

kerapatan stomata permukaan bawah paling sedikit adalah Peritiwi 3 dengan 

kerapatan 93,87 Unit/mm
2
 dan BMD 54 dengan kerapatan 94,93 Unit/mm

2
, 

sedangkan varietas yang memiliki kerapatan stomata paling banyak adalah 

varietas BMD 51 dengan kerapatan 130,13 Unit/mm
2
. Menurut Talanca dan 

Soenartiningsih (1997), semakin rapat stomata maka peluang terjadinya penetrasi 

patogen semakin besar, sehingga infeksi juga semakin banyak terjadi. Mekanisme 

tersebut menyebabkan dengan semakin rapatnya stomata, intensitas penyakit pada 

daun jagung semakin meningkat. 

 Hasil sidik ragam pada 11 varietas daun jagung yang dilihat dari kerapatan 

trikoma berbeda nyata. Varietas yang memiliki kerapatan trikoma paling sedikit 

adalah Pertiwi 3 dengan kerapatan 0,79 Helai/mm
2
, kemudian NK22 dengan 

kerapatan 0,82 Helai/mm
2
, dilanjutkan BMD 52 dengan kerapatan 0,89 

Helai/mm
2
, diikuti MON 28A dengan kerapatan 1,04 Helai/mm

2
 dan BMD 55 

dengan kerapatan 1,08 Helai/mm
2
, sedangkan varietas yang memiliki kerapatan 

trikoma paling banyak adalah varietas BMD 51 dengan 1,65 Helai/mm
2
 (tabel 4). 

Menurut penelitian Djauhari (2008), kerapatan bulu daun/trikoma menjadi 

penghambat bagi spora jamur untuk kontak terhadap stomata daun, oleh 

karenanya spora tidak berhasil melakukan penetrasi. Mekanisme tersebut 

menyebabkan semakin tinggi kerapatan trikoma maka intensitas serangan semakin 

rendah 
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       Tabel 7.  Kerapatan Stomata dan Trikoma dan Serangan Hawar dan Karat 

Daun Pada Sebelas Varietas Jagung 

 

Keterangan : 

- Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada 

uji DMRT taraf kepercayaan 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varietas Kerapatan 

Stomata atas 

(Unit/mm
2
) 

Kerapatan 

Stomata 

bawah 

(Unit/mm
2
) 

Kerapatan 

trikoma 

(helai/mm
2
) 

Serangan 

Hawar daun 

(%) 

Serangan 

Karat Daun 

(%) 

BMD 51 94,93 a 130,13 c 1,65 b 69,83b 1,78ab 

BMD 52 83,73 a 107,20 abc 0,89 a 77,17b 2,67b 

BMD 53 77,33 a 110,40 abc 1,14 ab 33,83a 1,22ab 

BMD 54 73,07 a 94,93 a 1,13 ab 47,33a 0,33a 

BMD 55 82,13 a 107,20 abc 1,08 a 46,17a 0,00a 

BMD 56 74,13 a 97,60 ab 1,12 ab 77,33b 0,00a 

MON 

28A 

80,00a 117,87 abc 1,04 a 78,67b 1,33ab 

BISI 222 85,33 a 126,93 bc 1,14 ab 77,17b 0,78ab 

P31 93,33 a 112,00 abc 1,19 ab 88,33b 0,44ab 

NK22 80,53 a 107,20 abc 0,82 a 83,17b 0,00a 

Pertiwi 3 76,27 a 93,87 a 0,79 a 73,17b 1,22ab 
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Tabel 7. Tipe Stomata dan Trikoma Daun Jagung pada Sebelas Varietas Jagung 

No Varietas Stomata Atas Stomata 

bawah 

Trikoma 

1 BMD 51 

Kerapatan: 94,93 

Unit/ mm
2 

Kerapatan: 130,13 

Unit/mm
2 

Kerapatan: 1,65 

helai/mm
2 

2 BMD 52 

Kerapatan: 83,73 

Unit/mm
2
 

Kerapatan: 107,20 

Unit/mm
2 

kerapatan:0,89 

Helai/mm
2
 

3 BMD 53 

Kerapatan: 77,33 

Unit/mm
2
 

 

Kerapatan: 110,40 

Unit/mm
2
 

 

Kerapatan: 1,14 

Helai/mm
2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMD 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kerapatan: 73,07 

Unit/mm
2 

Kerapatan: 94,93 

Unit/mm
2 

Kerapatan: 1,13 

Helai/mm
2 
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I II III IV V 

5 BMD 55 

Kerapatan: 82,13 

Unit/mm
2
 

Kerapatan: 107,20 

Unit/mm
2
 

Kerapatan: 1,08 

Helai/mm
2
 

 

6 BMD 56 

Kerapatan: 74,17 

Unit/mm
2
 

Kerapatan: 97,60 

Unit/mm
2
 

 

Kerapatan : 1,12 

Unit/mm
2
 

7 MON 28 

Kerapatan: 80 

Unit/mm
2
 

Kerapatan: 117,87 

Unit/mm
2
 

 

Kerapatan: 1,04 

Helai/mm
2
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISI 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kerapatan: 85,33 

Unit/mm
2
 

Kerapatan: 

126,93 Unit/mm
2 

Kerapatan: 1,14 

Helai/mm
2
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I II III 

 

IV V 

9 P31 

Kerapatan: 93,33 

Unit/mm
2
 

Kerapatan: 112 

Unit/mm
2
 

 

Kerapatan: 1,19 

Helai/mm
2
 

10 NK22 

Kerapatan: 80,53 

Unit/mm
2
 

Kerapatan: 107,20 

Unit/mm
2
 

 

Kerapatan: 0,82 

Helai/mm
2
 

11 Pertiwi 3 

Kerapatan: 76,27 

Unit/mm
2
 

Kerapatan: 93,87 

Unit/mm
2
 

Kerapatan: 0,79 

Helai/mm
2
 

 

4.6. Pengaruh Stomata dan Trikoma Terhadap Intennsitas Serangan 

Penyakit Hawar daun (E.turcicum) dan Karat daun (P.sorghi) 

 Persamaan regresi linear antara kerapatan jumlah stomata atas dan tingkat 

serangan hawar daun adalah Y= 0,8384X – 0,2818 dengan koefisien determinan 

R
2
 = 0,1157. Hal ini berarti nilai koefisien determinan sebesar 0,1157 

menunjukkan jumlah stomata atas tidak mempengaruhi intensitas serangan hawar 

daun. Jika dilihat dari nilai koefisien determinasi yang rendah, maka tidak ada 



  51 

 

 

 

korelasi antar stomata atas dengan serangan hawar daun. Dengan demikian jumlah 

stomata atas tidak ada hubungan terhadap intensitas serangan E.turcicum.  

Berikut gambar pola hubungan linear antar jumalah stomata atas  dengan 

intensitas serangan E.turcicum pada pengamatan terakhir (12 Mst), disajikan pada 

Gambar 12.  Dari gambar 12 dapat disimpulkan bahwa jumlah stomata atas tidak 

mempengaruhi tingkat intensitas serangan hawar daun.  

 

Gambar 12. Pola Linear Pengaruh Jumlah Stomata Atas Terhadap Serangan  

          E.turcicum 
 

Persamaan regresi linear diantara jumlah stomata atas dan tingkat serangan 

karat daun adalah Y= - 0,042X +4,375 dengan determinan R
2
 = 0,127. Hal ini 

berarti nilai koefisien determinan sebesar 0,127 menunjukkan jumlah stomata atas 

tidak mempengaruhi intensitas serangan karat daun. Jika dilihat dari nilai 

koefisien determinan yang rendah, maka tidak ada korelasi antar jumlah stomata 

atas dengan serangan hawar daun. Dengan demikian jumlah stomata atas tidak ada 

hubungan terhadap intensitas serangan P.sorghi.  

Berikut gambar pola hubungan linear antar jumlah stomata atas dengan 

intensitas serangan P.sorghi pada pengamatan terakhir (12 Mst) disajikan pada 

Gambar 13. Dari gambar 13 dapat disimpulkan bahwa jumlah stomata atas tidak 

mempengaruhi tingkat intensitas serangan karat daun. 
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   Gambar 13. Pola Linear Pengaruh Jumlah Stomata Atas Terhadap Serangan  

  P.sorghi 

 

 Persamaan regresi linear diantara jumlah stomata bawah dan tingkat 

serangan hawar daun adalah Y= 0,105X + 56,80 dengan determinan R
2
 = 0,005. 

Hal ini berarti nilai koefisien determinan sebesar 0,005 menunjukkan  jumlah 

stomata bawah tidak mempengaruhi intensitas serangan hawar daun. Jika dilihat 

dari nilai koefisien determinan yang rendah, maka tidak ada korelasi antar jumlah 

stomata bawah dengan serangan hawar daun. Dengan demikian jumlah  stomata 

bawah tidak ada hubungan terhadap intensitas serangan E.turcicum.  

Berikut gambar pola hubungan linear antar jumlah stomata bawah 

terhadap intensitas serangan E.turcicum pada pengamatan terakhir (12 Mst) 

disajikan pada Gambar 14. Dari gambar 14 dapat disimpulkan bahwa jumlah 

stomata bawah tidak mempengaruhi tingkat intensitas serangan hawar daun. 

 

Gambar 14.  Pola Linear Pengaruh Jumlah Stomata Bawah Terhadap Serangan  

E.turcicum 
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Persamaan regresi linear diantara jumlah stomata bawah dan tingkat 

serangan karat daun adalah Y= 0,023X + 3,489 dengan determinan R
2
 = 0,110. 

Hal ini berarti nilai koefisien determinan sebesar 0,11 menunjukkan jumlah 

stomata bawah tidak mempengaruhi intensitas serangan karat daun. Jika dilihat 

dari nilai koefisien determinan yang rendah, maka tidak ada korelasi antar stomata 

bawah dengan serangan karat daun. Dengan demikian jumlah stomata bawah 

tidak ada hubungan terhadap intensitas serangan P.sorghi. 

Berikut gambar pola hubungan linear antar jumlah stomata bawah 

terhadap intensitas serangan P.sorghi pada pengamatan terakhir (12 Mst), 

disajikan pada Gambar 15. Dari gambar 15 dapat disimpulkan bahwa jumlah 

stomata bawah tidak mempengaruhi tingkat intensitas serangan karat daun. 

 

Gambar 15. Pola Linear Pengaruh Jumlah Stomata Bawah Terhadap Serangan  

            P.sorghi 
 

Persamaan regresi linear diantara  jumlah trikoma dan tingkat serangan 

hawar daun adalah Y= -24,74X + 95,36 dengan determinan R
2
 = 0,105. Hal ini 

berarti nilai koefisien determinan sebesar 0,105 menunjukkan jumlah trikoma 

tidak mempengaruhi intensitas serangan hawar daun. Jika dilihat dari nilai 

koefisien determinan yang rendah, maka tidak ada korelasi antar jumlah trikoma 

dengan serangan hawar daun. Dengan demikian jumlah trikoma tidak ada 

hubungan terhadap intensitas serangan E.turcicum.  

Berikut gambar pola hubungan linear antar jumlah trikoma terhadap 

intensitas serangan E.turcicum pada pengamatan terakhir (12 Mst) disajikan pada 
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Gambar 16. Dari gambar 16 dapat disimpulkan bahwa jumlah trikoma tidak 

mempengaruhi tingkat intensitas serangan hawar daun. 

 

Gambar 16. Pola Linear Pengaruh Jumlah Trikoma Terhadap Serangan  

          E.turcicum  

 

Persamaan regresi linear diantara jumlahtrikoma dan tingkat serangan 

karat daun adalah Y= -0,160X + 1,064 dengan determinan R
2
 = 0,001. Hal ini 

berarti nilai koefisien determinan sebesar 0,001 menunjukkan jumlah trikoma 

tidak mempengaruhi intensitas serangan karat daun. Jika dilihat dari nilai 

koefisien determinan yang rendah, maka tidak ada korelasi antar jumlah trikoma 

dengan serangan karat daun. Dengan demikian jumlah trikoma tidak ada 

hubungan terhadap intensitas serangan P.sorghi.   

Berikut disajikan gambar pola hubungan linear antar jumlah trikoma 

terhadap intensitas serangan P.sorghi pada pengamatan terakhir (12 Mst), 

disajikan pada Gambar 17. Dari gambar 17 dapat disimpulkan bahwa jumlah 

trikoma tidak mempengaruhi tingkat intensitas serangan karat daun. 

  

Gambar 17. Pola Linear Pengaruh Jumlah Trikoma Terhadap Serangan P.sorghi 
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4.7 Jumlah Daun 

 Data jumlah daun ini digunakan untuk membuktikan laju pertumbuhan 

tiap varietas jagung ketika terjadi serangan penyakit pada daun jagung. Hasil 

analisa ragam jumlah daun menunjukkan perlakuan 11 varietas memberikan hasil 

jumlah daun yang berbeda nyata. Rerata jumlah daun pada perlakuan 11 varietas 

jagung disajikan pada tabel 9. 

Tabel 9. Rerata Jumlah Daun pada Sebelas Varietas Tanaman Jagung 

Varietas  Pengamatan Minggu ke- 

V VI VII VIII IX X XI XII 

BMD 51 7,10a 8,07b 8,90b 10,13b 11,17b 11,33b 11,63b 11,63 b 

BMD 52 7,17a 8,30b 9,33b 10,67b 11,43b 11,50b 11,70b 11,63 b 

BMD 53 6,80a 7,77ab 8,67b 10,27b 11,33b 11,47b 11,57b 11,80 b 

BMD 54 7,13a 7,87ab 9,13b 10,50b 10,83b 11,00b 10,87b 11,03 b 

BMD 55 6,63a 7,43ab 8,50b 9,63b 11,23b 11,37b 11,43b 11,50 b 

BMD 56 6,40a 7,40ab 8,80b 9,17b 10,23b 9,80ab 10,27 ab 10,03 ab 

MON 

28A 

7,03a 7,63ab 8,70b 10,00b 10,90b 11,27b 11,70 b 12,20 b 

BISI 222 7,10a 8,17b 8,63b 9,90b 10,73b 10,87b 10,57 b 10,63 ab 

P31 6,80a 7,53ab 8,40ab 9,63b 10,83b 11,00b 11,23 b 11,37 b 

NK22 6,43a 6,97a 7,10a 7,40a 8,07a 7,70a 7,80 a 7,67 a 

Pertiwi 3 7,10a 8,07b 8,83b 10,23b 11,73b 12,07b 12,13 b 12,07 b 

Keterangan : 

- Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji DMRT taraf kepercayaan 5% 

 

Pada tabel 9 menunjukkan seluruh varietas mengalami laju pertumbuhan 

sangat cepat. laju pertumbuhan yang sangat cepat adalah varietas MON 28A 

sebesar 12,20, diikuti dengan Pertiwi 3 sebesar 12,07. Sedangkan laju 

pertumbuhan yang sangat lambat adalah varietas NK22 sebesar 7,67. Dengan 

mengetahui laju pertumbuhan maka kita dapat mengetahui masa generatif 

tanaman tersebut. Berikut gambar rata-rata laju pertumbuhan setiap varietas 

jagung pada pengamatan minggu V –XII disajikan pada gambar 18. 
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Gambar 18. Rata-rata Jumlah Daun pada Sebelas Varietas Jagung 

4.8 Aspek Panen 

 Dalam aspek panen, dilakukan perhitungan bobot segar tongkol. 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 11 varietas jagung yang 

memberikan hasil bobot segar tongkol yang berbeda sangat nyata pada saat panen. 

Rerata bobot segar tongkol pada 11 varietas jagung dalam tingkat ketahanannya 

terhadap hawar daun (E.turcicum) dan karat daun (P.sorghi) disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 10. Rerata bobot Tongkol pada Sebelas Varietas Jagung 

Varietas Bobot segar tongkol (kg) 

BMD 51 5,21 ef 

BMD 52 3,54 bcd 

BMD 53 8,99 g 

BMD 54 6,32 f 

BMD 55 8,28 g 

BMD 56 4,41 de 

MON 28A 2,63 bc 

BISI 222 4,05 cde 

P31 2,35 b 

NK22 0,76 a 

Pertiwi 3 2,61 bc 
Keterangan : 

- Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji DMRT taraf kepercayaan 5% 
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Berdasarkan tabel 8 dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi perbedaan nyata 

antara varietas BMD 53 dan BMD 55. Kedua varietas tersebut menghasilkan 

bobot segar tongkol paling besar yaitu masing-masing sebesar 8,99 kg dan 8,28 

kg. Sedangkan bobot segar tongkol paling ringan pada varietas NK22 yaitu 

sebesar 0,76 kg. 

 

Gambar 19. Rata-rata Bobot Tongkol Segar pada Sebelas Varietas Jagung 

                    

                            (A)                                                                     (B) 

Gambar 20. Tongkol panen pada varietas BMD 53(A) yang termasuk varietas  

                     produk tinggi dan varietas NK22(B) yang termasuk varietas produksi           

                      rendah 
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4.9. Pembahasan Umum 

Lokasi Penelitian sangat kurang mendukung untuk pertumbuhan penyakit 

hawar dan karat duan karena lingkungan dan mengalami musim kering yang 

panjang. Patogen penyebab penyakit hawar dan karat daun disebarkan melalui 

udara dan menempel pada permukaan daun. Gejala penyakit tampak lebih berat 

pada daun bagian bawah dibanding daun bagian atas disebabkan keadaan iklim 

mikro bagian bawah lebih lembab dibandingkan bagian atas tanaman serta 

kemungkinan penyebab lain adalah konidia yang telah jatuh ke tanah lebih dahulu 

dapat mencapai daun bagian bawah dengan bantuan percikan air hujan (Dharma, 

1993). Perkembangan penyakit hawar daun ini sangat cepat 10-14 hari setelah 

infeksi sudah terbentuk konidia baru yang dilepaskan dari bagian bawah daun dan 

disebarkan melalui angin ke tanaman yang sehat. 

 Gejala awal muncul pada 21- 70 hari setelah tanaman jagung ditanam. 

Bercak coklat pada daun akibat serangan jamur patogen E.turcicum bisa meluas 

dari ujung daun hingga ke pangkal daun, bahkan sampai ke pelepah daun dan 

kemudian bercak tersebut menjadi berwarna coklat dan mengering.  Pada penyakit 

karat yang disebabkan oleh Puccinia sorghi. pada tanaman jagung yaitu P.sorghi 

membentuk urediospora panjang atau bulat panjang pada daun. Epidermis pecah 

sebagian dan masa spora akan dibebaskan sehingga menyebabkan urediospora 

berwarna cokelat atau cokelat tua. Teliospora yang menggantikan urediospora 

berwarna kehitaman. 

 Berdasarkan variabel yang dianalisis yaitu intensitas serangan, kerapatan 

stomata/trikoma, jumlah daun , aspek panen menunjukkan bahwa infeksi penyakit 

pada sebelas varietas jagung memberikan perbedaan nyata. Hasil uji korelasi 

diantara kerapatan stomata/trikoma dan intensitas serangan menunjukkan bahwa 

tidak terdapat  pengaruh. Hubungan koefisien korelasi menunjukkan  tidak adanya 

hubungan yang kuat antar variabel tetapi hanya beberapa varietas yang 

menunjukkan kerapatan stomata/trikoma berhubungan dengan intensitas serangan. 

Pada varietas- varietas yang diuji tingkat intensitas serangan daun tidak hanya 

ditentukan oleh kerapatan stomata/trikoma, namun juga dipengaruhi oleh faktor 

lain seperti reaksi-reaksi biokimia. 
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 Kerapatan stomata dan trikoma adalah salah satu pertahanan struktural 

yang terdapat pada tumbuhan dan salah satu mekanisme ketahanan pasif yang 

dimiliki tumbuhan (Sastrahidayat,1987). Tetapi stomata dan trikoma tidak  

terdapat hubungan pada intensitas serangan yang menunjukkan sebagai faktor 

ketahanan pada setiap varietas jagung. 

 Faktor lain yang mempengaruhi tingkat ketahanan jagung adalah sel 

epidermis daun dan ketahanan biokimia. Tumbuhan yang memiliki epidermis 

yang tebal dapat menahan serangan patogen sehingga tidak mudah terserang 

patogen (Agrios, 1996) dan dalam reaksi biokimia jamur patogen memproduksi 

racun HT yaitu racun metabolit pada jagung. Racun tersebut menjadi inhibitor 

aktivitas oksidasi asam askorbat pada daun jagung (Yan et.al., 2013). Tanaman 

jagung yang rentan mempunyai sisi sensitif untuk toksin tersebut. beberapa toksin 

mengalami metabolisme lebih cepat dalam varietas tahan atau toksin tersebut 

bersenyawa dengan substansi lain sehingga akan membentuk senyawa kurang 

beracun atau tidak beracun. Pembentukan senyawa tidak beracun inilah berkaitan 

dengan tingkat ketahanan dari suatu varietas (Abadi, 2013). 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

      5.1 Kesimpulan 

Hasil uji ketahanan pada sebelas varietas jagung dapat disimpulkan 

sebelas varietas jagung yang diuji terhadap serangan hawar dan karat daun 

menunjukkan kategori ketahanan yang berbeda terhadap serangan hawar dan karat 

daun. Dari hasil uji ketahanan dilapangan bahwa varietas yang memiliki kategori 

agak tahan terhadap penyakit hawar daun adalah BMD 53 dan P31 adalah varietas 

yang memiliki kategori rentan terhadap penyakit hawar daun. Sedangkan pada 

penyakit karat daun, sebelas varietas memiliki kategori sangat tahan terhadap 

penyakit karat daun. 

 Hasil uji korelasi jumlah stomata dan jumlah trikoma tidak terdapat 

hubungan dengan intensitas serangan penyakit hawar dan karat daun.  

                                           5.2 Saran 

Perlu dilakukan uji ketahanan beberapa varietas jagung yang sama 

terhadap serangan penyakit hawar dan karat daun dengan parameter pengamatan 

ketahanan struktural yang lain dan lokasi yang berbeda. 
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Lampiran 2. Tabel Analisis Ragam Intensitas Serangan jamur E.turcicum Secara 

Alami Dari Pengamatan Minggu V sampai minggu XII 

 

1. Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minggu V 

 

Sumber 

Keragaman JK db KT F Hitung F 5% 

 Kelompok 179,92 2 89,96 1,74 0,02 

 Varietas 1519,97 10 152,00 2,94   * 0,02 

 Galat 1034,08 20 51,70 

   Total 2733,97 32 85,44 

    *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

      2.   Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minggu VI 

 

Sumber 

Keragaman JK db KT F Hitung F 5% 

 Kelompok 188,42 2 94,21 1,70 0,001 

 Varietas 2752,84 10 275,28 4,99  ** 0,001 

 Galat 1102,74 20 55,13 

   Total 4044,01 32 126,37 

    *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

      3.  Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minggu VII 

 

Sumber 

Keragaman JK db KT F Hitung F 5% 

 Kelompok 200,19 2 100,09 1,55 

  Varietas 4351,90 10 435,19 6,74  ** 0,0002 

 Galat 1290,13 20 64,50 

   Total 5842,24 32 182,57 

    *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

  4.    Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minggu VIII 

 

Sumber 

Keragaman JK db KT F Hitung F 5% 

 Kelompok 219,56 2 109,78 1,04 

  Varietas 5930,97 10 593,09 5,65  ** 0,001 

 Galat 2096,43 20 104,82 

   Total 8246,97 32 257,71 

          *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 
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5.    Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minggu IX 

 

Sumber 

Keragaman JK Db KT F Hitung F 5% 

 Kelompok 312,92 2 156,46 1,35 

  Varietas 9288,37 10 928,83 8,01 ** 0,00005 

 Galat 2316,57 20 115,82 

   Total 11917,87 32 372,43 

        *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

6.    Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minggu X 

      *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

7.    Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minggu XI 

Sumber Keragaman JK Db KT F Hitung F 5% 

 Kelompok 272,90 2 136,45 1,15 

  Varietas 10050,06 10 1005 8,47  ** 0,00003 

 Galat 2372,75 20 118,63 

   Total 12695,72 32 396,74 

    *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

8.   Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minggu XII 

*) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

 

 

 

Sumber 

Keragaman JK db KT F Hitung F 5% 

 Kelompok 248,28 2 124,14 1,02 

  Varietas 10360,06 10 1036 8,55  ** 0,00003 

 Galat 2423,21 20 121,16 

   Total 13031,56 32 407,23 

   

 

Sumber 

Keragaman JK db KT F Hitung F 5% 

 Kelompok 255,46 2 127,73 1,15 

  Varietas 9336,18 10 933,61 8,46  ** 0,00003 

 Galat 2205,86 20 110,29 

   Total 11797,51 32 368,67 
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Lampiran 3. Tabel Analisis Ragam Intensitas Serangan jamur P.sorghi Secara 

Alami Dari Pengamatan Minggu IX sampai minggu XII 

 

1. Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minggu IX 

Sumber 

Keragaman     JK          db                               

             

KT F Hitung 

            

F    5% 

 Kelompok 0,67 2 0,33    0,95 

  Varitas 8,32 10 0,83 2,36    * 0,04 

 Galat 7,03 20 0,35 

   Total 16,02 32 0,50     

        *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

2.      Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minggu X 

Sumber 

Keragaman 

    

JK        db                     

               

KT F Hitung 

                

F 5% 

 Kelompok 0,24 2 0,12   0,42 

  Varietas 14,80 10 1,48 5,20 ** 0,001 

 Galat 5,68 20 0,28 

   Total 20,72 32 0,64     

       *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

3.      Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minnggu XI 

       *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

4.     Analisis Ragam Intensitas Serangan Pada Minnggu XII 

       *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

 

 

Sumber 

Keragaman 

    

JK        db       KT F Hitung 

                   

F 5% 

Kelompok 4,38 2 2,19 1,76 

 Varietas 21,66 10 2,17 1,74 0,14 

Galat 24,95 20 1,25 

  Total 50,99 32 1,59     

Sumber 

Keragaman 

    

JK         db        KT F Hitung 

           

F 5% 

Kelompok 7,78 2 3,89 3,06 

 Varietas 21,78 10 2,18 1,71 0,15 

Galat 25,47 20 1,27 

  Total 55,04 32 1,72     
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Lampiran 4. Tabel Analisis Ragam Stomata dan Trikoma 

 

1. Analisis Ragam Stomata Permukaan Atas Daun 

        *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

 

2. Analisis Ragam Stomata Permukaan Bawah Daun 

        

 

 

 

 

 

           *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

 

3. Analisis Ragam Trikoma  

           

 

 

 

 

 

         *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

 

 

Lampiran 5. Tabel Analisis Ragam Jumlah Daun Dari  Pengamatan Minggu V 

sampai minggu XII 

 

1. Analisis Jumlah daun Pada Minggu  V 

Sumber 

Keragaman     JK           db       KT F Hitung 

                

F 5% 

Kelompok 1,66  2 0,83 3,95 

 Varietas 2,46 10 0,25 1,17 0,36 

Galat 4,20 20 0,21 

  Total 8,31 32 0,26     

         *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

 

Sumber 

Keragaman 

    

JK              db                 KT F Hitung 

                

F 5% 

Kelompok 570,18 2 285,09 1,34 

 Varietas 1536,62 10 153,66 0,72 0,69 

Galat 4228,96 20 211,44 

  Total 6335,76 32 197,99     

Sumber 

Keragaman     JK         db  KT F Hitung 

               

F 5% 

Kelompok 3,61 2 1,80 22,81 

 Varietas 1,60 10 0,16 2,02 0,08 

Galat 1,58 20 0,07 

  Total 6,79 32 0,21     

Sumber 

Keragaman     JK        db KT F Hitung 

             

F 5% 

Kelompok 639,69 2 319,84 1,27 

 Varietas 4262,17 10 426,22 1,69 0,15 

Galat 5031,56 20 251,58 

  Total 9933,42 32 310,42     
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2. Analisis Jumlah daun pada Minggu VI 

Sumber 

Keragaman 

    

JK              db       KT F Hitung 

                  

F 5% 

Kelompok 0,84 2 0,42 1,85 

 Varietas 4,76 10 0,48 2,10 0,08 

Galat 4,54 20 0,23 

  Total 10,14 32 0,32     

       *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

 

3. Analisis Ragam Jumlah Daun Minggu VII 

Sumber 

Keragaman     JK              db       KT F Hitung 

               

F 5% 

Kelompok 2,29 2 1,15 1,96 

 Varietas 9,92 10 0,99 1,70 0,15 

Galat 11,70 20 0,59 

  Total 23,92 32 0,75     

       *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

 

4. Analisis Ragam Jumlah Daun Minggu VIII 

Sumber 

Keragaman     JK             db       KT F Hitung 

              

F 5 % 

 Kelompok 0,89 2 0,45 0,53 

  Varietas 24,05 10 2,41     2,85 * 0,02 

 Galat 16,86 20 0,84 

   Total 41,80 32 1,31     

         *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

 

5. Analisis Ragam Jumlah Daun Minggu IX 

Sumber 

Keragaman     JK              db       KT F Hitung 

               

F 5% 

Kelompok 1,91 2 0,96 0,65 

 Varietas 29,04 10 2,90 1,98 0,09 

Galat 29,36 20 1,47 

  Total 60,31 32 1,88     

          *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 
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6. Analisis Ragam Jumlah Daun Minggu X 

Sumber 

Keragaman 

    

JK             db       KT F Hitung 

                 

F 5% 

Kelompok 0,92 2 0,46      0,29 

  Varietas 42,08 10 4,21 2,66 * 0,03 

 Galat 31,62 20 1,58 

   Total 74,62 32 2,33     

 *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

 

7. Analisis Ragam Jumlah Daun Minggu XI 

        *Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata 

 

8. Analisis Ragam Jumlah Daun Minggu XII 

          *) Berbeda nyata ; **) Sangat Berbeda Nyata  

 

Lampiran 6. Tabel Analisis Ragam Hasil Panen terhadap serangan jamur 

E.turcicum dan P.sorghi 

Sumber Keragaman     JK            db       KT F Hitung       F 5% 

 Kelompok 13,11 2 6,55 9,19 

  Varietas 195,08 10 19,50 27,35  ** 0,000000002 

 Galat 14,26 20 0,71 

   Total 222,46 32 6,95     

   

 

 

 

 

 

Sumber 

Keragaman     JK              db       KT F Hitung 

                

F 5% 

Kelompok 0,32 2 0,16 0,05 

 Varietas 49,67 10 4,97 1,69 0,15 

Galat 58,77 20 2,94 

  Total 108,76 32 3,40     

Sumber 

Keragaman     JK             db       KT F Hitung 

               

F 5% 

Kelompok 0,30 2 0,15 0,07 

 Varietas 42,63 10 4,26 1,96 0,10 

Galat 43,42 20 2,17 

  Total 86,35 32 2,70     
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Lampiran Gambar 1.  Lahan Penelitian pada Desa Kambingan Kecamatan 

    Pagu, Kabupaten Kediri 

 

 

 
 

Lampiran Gambar 2. Tanaman Spreader yang Digunakan Sebagai  

 Tanaman Batas 

 

 

 

 
Lampiran Gambar 3. Varietas Benih Jagung Pipil yang Digunakan                                

 Sebagai Perlakuan Uji Ketahanan Terhadap Hawar

 dan dan Karat Daun 
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Lampiran Gambar 4. Pengaplikasian Pembuatan Lubang Tanam Sedalam  

                                      10 – 15 cm 

 

 

 

 
 

Lampiran Gambar 5. Pemberian Pupuk Urea Sebanyak 5 Gram pada  

    Awal Tanam 

 

 

 
 

Lampiran Gambar 6. Pengambilan Sample Pada Tanaman Jagung   

                                      Berumur 21 Hst 
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Lampiran Gambar 7. Kondisi di Lapangan Pada Varietas NK22 yang  

                                      Sangat Peka Terhadap Hawar Daun 

 

 

 
 

Lampiran Gambar 8. Perbedaan Kondisi Antar Varietas BMD 55  

                          Terhadap Varietas NK22 

 

 

 
  Lampiran Gambar 9.  Hasil Panen Jagung Pada Varietas BMD 53 
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Lampiran Gambar 10. Mikroskop Binokulter untuk Mengamati Stomata  

 dan Trikoma di FMIPA UB 

 

 

 
  

Lampiran Gambar 11. Sample Stomata dan Trikoma pada Sebelas Varietas 

  Jagung yang akan Diamati 

 

 


