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ABSTRAK 

EFIKASI ASAM FOSFIT, DIMETOMORF DAN METALAKSIL UNTUK 

MENGENDALIKAN PENYAKIT BULAI (Peronosclerospora sorghi) 

PADA TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) VARIETAS P27 

 

 

 

Oleh 

DIAN RATNA KUSUMANING TIAS 

 

 

 

 

Upaya untuk mengelola penyakit bulai pada tanaman jagung dilakukan dengan 

menggunakan varietas tahan dan fungisida.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efikasi fungisida dengan bahan aktif asam fosfit, dimetomorf, dan 

metalaksil untuk mengendalikan penyakit bulai pada tanaman jagung varietas 

P27.  Penelitian dilakukan dengan rancangan acak kelompok (RAK) dengan lima 

perlakuan yaitu kontrol, benih dalam kemasan, perlakuan benih menggunakan 

dimetomorf, penyemprotan fungisida asam fosfit dan metalaksil dengan perlakuan 

diulang sebanyak empat kelompok.  Verietas jagung hibrida yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah P27 yang telah diberi perlakuan benih sebelumnya.  

Homogenitas ragam antar-perlakuan diuji dengan uji Bartlett dan aditifitas data 

diuji dengan uji Tukey.  Nilai tengah diuji dengan uji Duncan’ Multiple Range 

Test (DMRT) pada taraf 5%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman 

jagung varietas P27 rentan terhadap penyakit bulai.  Penyemprotan fungisida 

asam fosfit menurunkan keparahan dan keterjadian penyakit bulai pada 2–7 mst.  
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Untuk perlakuan benih menggunakan dimetomorf menurunkan keparahan 

penyakit bulai pada 2–3 mst dan menurunkan keterjadian penyakit bulai pada 1 

dan 3 mst.  Sementara itu, penyemprotan fungisida metalaksil dan perlakuan 

benih dalam kemasan tidak efektif mengendalikan penyakit bulai.  Fungisida 

dengan bahan aktif ssam fosfit lebih efektif dibandingkan fungisida lainnya untuk 

mengendalikan penyakit bulai pada tanaman jagung varietas P27. 

 

Kata kunci: penyakit bulai, asam fosfit, dimetomorf, metalaksil, P27. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan dari keluarga rumput-

rumputan.  Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan.  Biji 

jagung selain untuk dikonsumsi juga dapat dibuat menjadi minyak atau tepung 

jagung.  Bagian batang dan daun jagung dapat digunakan sebagai bahan pakan 

ternak, bahan dasar pembuatan kerajinan, bahan untuk membuat kertas dan bahan 

baku pembuatan bioethanol (Purwono dan Hartono, 2005; Aak, 1993). 

 

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), provinsi Lampung merupakan salah satu 

sentra penghasil jagung di Indonesia.  Produksi jagung tahun 2015 turun 216,59 

ribu ton (12,60%) dibanding produksi tahun 2014.  Penurunan produksi jagung 

tahun 2015 terjadi karena adanya penurunan luas panen sebesar 45,36 ribu hektar 

(13,39%).  Turunnya luas panen dan produksi jagung salah satunya disebabkan 

oleh serangan jamur Peronosclerospora sorghi yang menyebabkan penyakit bulai.  

 

Penyakit bulai merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman jagung.  

Jamur Peronosclerospora sorghi menyerang tanaman jagung pada saat fase 

vegetatif.  Tanaman yang terserang jamur Peronosclerospora sorghi 

menunjukkan gejala klorosis pada daun muda saat daun mulai membuka.  Gejala 

klorosis memanjang sejajar tulang daun, pada permukaan daun akan terlihat 
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lapisan beledu putih yang terdiri dari konidiofor dan konidium jamur yang terlihat 

jelas pada pagi hari (Surtikanti, 2012; Susmawati dan Muda, 2014).  Penyakit 

bulai dapat menyebabkan kehilangan hasil sekitar 80–100% (Semangun, 1993). 

 

Upaya untuk mengendalikan penyakit bulai pada tanaman jagung antara lain 

dilakukan dengan menggunakan varietas yang tahan, teknik budidaya tanaman, 

perlakuan benih menggunakan fungisida dan penyemprotan menggunakan 

fungisida.  Salah satu varietas jagung hibrida yang tahan penyakit bulai yaitu 

varietas Pioneer 27.  Oleh karena itu, varietas Pioneer 27 banyak dibudidayakan 

oleh petani. 

 

Upaya pengendalian lainnya yaitu dengan menggunakan fungisida.  Jenis 

fungisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit bulai yaitu yang bekerja 

secara sistemik.  Fungisida yang bersifat sistemik dapat diserap ke dalam jaringan 

tanaman sehingga keefektifannya kurang dipengaruhi oleh lingkungan seperti 

faktor cuaca selain itu fungisida masih dapat efektif mengendalikan penyakit 

meskipun serangan patogen telah terjadi (Ginting, 2013).  Beberapa fungisida 

yang bekerja secara sistemik yaitu fungisida dengan bahan aktif asam fosfit, 

dimetomorf dan metalaksil.  Fungisida dengan bahan aktif asam fosfit 

diaplikasikan dengan penyemprotan melalui daun dan infus melalui akar, mampu 

mengendalikan jamur dari genus Phytophora, Fusarium, Rhizoctonia, 

Peronospora dan Plasmopora serta bakteri dari genus Erwinia (Fernandez et 

al.,2014).  Fungisida berbahan aktif dimetomorf diaplikasikan pada benih atau 

sebagai seed treatment yang dapat menekan intensitas penyakit bulai.  Sementara 

itu, fungisida dengan bahan aktif metalaksil sering digunakan untuk 
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mengendalikan penyakit bulai yang diaplikasikan pada benih (seed treatment) dan 

juga dengan penyemprotan.  Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian 

keefektifan fungisida dengan bahan aktif asam fosfit, dimetomorf dan metalaksil 

untuk mengendalikan penyakit bulai. 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efikasi fungisida dengan bahan aktif 

asam fosfit, dimetomorf dan metalaksil untuk mengendalikan penyakit bulai serta 

mengetahui fungisida yang paling efektif untuk mengendalikan penyakit bulai 

pada tanaman jagung varietas Pioneer 27. 

 

 

1.3  Kerangka Pemikiran 

 

Asam fosfit berdasarkan sifat kimianya termasuk golongan fosfonat yang diduga 

mampu meningkatkan ketahanan tanaman untuk mencegah gangguan penyakit 

terutama layu fusarium.  Dalam hasil penelitian Kristiawati et al. (2014), 

penggunaan fungisida berbahan aktif asam fosfit 500 ppm dapat meningkatkan 

ketahanan tanaman pisang dari toleran menjadi tahan terdapat penyakit fusarium 

yang disebabkan jamur Fusarium oxysporum.  Menurut Pegg et al.(1985 dalam 

Koralina et al., 2016), fungisida dengan bahan aktif asam fosfit dapat digunakan 

untuk mengendalikan penyakit busuk akar pada tanaman avokad yang disebabkan 

jamur Phytophthora spp., dengan cara menginjeksi ke dalam batang yang dapat 

memperlambat serangan penyakit.  Menurut Mc Donald et al. (2001), fungisida 

berbahan aktif asam fosfit efektif menekan serangan penyakit termasuk penyakit 
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yang disebabkan oleh genus Phytophthora.  Hasil penelitian Bastian (2014) 

aplikasi penyemprotan fungisida asam fosfit dapat mengendalikan penyakit busuk 

buah kakao yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora.  Menurut Fernandez 

et al.(2014), fungisida asam fosfit efektif untuk mengendalikan jamur dari genus 

Phytophora, Fusarium, Rhizoctonia, Erwinia, Peronospora dan Plasmopora.  

Dalam hasil penelitian Panicker and Gangadharan (1999) menunjukkan bahwa 

penggunaan fungisida asam fosfit mampu mengurangi intensitas penyakit bulai 

serta dapat mengurangi sporulasi dari Peronosclerospora sorghi. 

 

Dimetomorf merupakan salah satu turunan morfolin (Anonim, 2012; Lun, tanpa 

tahun), dengan cara kerja mengganggu metabolisme lemak dan sintesis DNA 

(Ginting, 2013).  Fungisida dengan bahan aktif dimetomorf digunakan sebagai 

perlakuan benih (seed treatment) sehingga perlindungan telah dilakukan sejak dari 

penamanam (pada benih).  Menurut hasil penelitian Jatnika et al.(2013), 

penggunaan fungisida berbahan aktif dimetomorf 50% dapat menghambat 

sporulasi jamur patogen Peronosclerospora maydis dan dapat menekan serangan 

penyakit bulai mencapai 87%. 

 

Fungisida berbahan aktif metalaksil termasuk fungisida yang bekerja secara 

sistemik.  Fungsida yang bekerja secara sistemik dapat terabsorpsi oleh organ-

organ tanaman dan ditranslokasikan ke bagian tanaman melalui aliran cairan 

tanaman sehingga mampu menghambat infeksi jamur yang sudah masuk ke dalam 

jaringan tanaman.  Menurut Hasibuan dan Aeny (2003), fungisida berbahan aktif 

metalaksil yang diberikan melalui tanah atau benih dapat diserap oleh akar dan 

didistribusikan ke bagian tanaman, sedangkan metalaksil yang masuk melalui 
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daun akan menyebar ke bagian daun saja.  Fungisida metalaksil sangat efektif 

untuk mengendalikan jamur patogen yang berasal dari tanah seperti penyakit 

busuk daun yang disebabkan oleh kelas Oomycetes (Sastroutomo,1992 dalam 

Sembiring, 2008).   

 

1.4  Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi fungisida berbahan aktif asam fosfit, dimetomorf dan metalaksil 

menurunkan tingkat keparahan penyakit bulai pada tanaman jagung varietas 

Pioneer 27. 

2. Aplikasi fungisida berbahan aktif asam fosfit, dimetomorf dan metalaksil 

menurunkan tigkat keterjadian penyakit bulai pada tanaman jagung varietas 

Pioneer 27. 

3. Jenis fungisida berbahan aktif asam fosfit, dimetomorf dan metalaksil 

berpengaruh terhadap intensitas penyakit bulai pada tanaman jagung varietas 

Pioneer 27. 



 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Jagung 

 

2.1.1  Botani dan Morfologi 

 

Menurut Rukmana (1997), tanaman jagung termasuk ke dalam famili Poaceae 

dengan klasifikasi taksonomi sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Kelas   : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledoneae  

Ordo   : Poales  

Famili   : Poaceae  

Genus   : Zea  

Spesies  : Zea mays L. 

 

Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman berumah satu (monoecious) dengan 

letak bunga jantan terpisah dengan bunga betina pada satu tanaman.  Tanaman 

jagung termasuk tanaman semusim (annual).  Dalam satu kali siklus hidupnya 

berkisar antara 80–150 hari.  Paruh pertama pertumbuhan jagung merupakan 

tahap pertumbuhan vegtatif dan paruh kedua merupakan tahap pertumbuhan 

generatif. Tinggi tanaman jagung 1–3 m yang terdiri dari akar, batang, daun, 

bunga dan buah (Hanum, 2008). 

 

Tanaman jagung memiliki sistem perakaran serabut yang terdiri dari 4 bagian 

akar, yaitu akar utama, akar cabang, akar lateral dan akar rambut.  Perakaran 
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jagung dapat mencapai kedalaman 8 m meskipun sebagian besar berada pada 

kisaran 2 m.  Pada tanaman yang cukup dewasa muncul akar adventif dari buku-

buku batang bagian bawah yang membantu menyangga tegaknya tanaman 

(Hanum, 2008). 

 

Jagung memiliki batang yang tegak, beruas-ruas dan umumnya tidak bercabang.  

Ruas-ruas berjajar secara vertikal pada batang jagung.  Batang tanaman jagung 

beruas-ruas dengan jumlah 10–40 ruas.  Pada tanaman jagung yang sudah tua, 

jarak antar ruas semakin berkurang (Belfield and Brown, 2008).  Batang memiliki 

dua fungsi yaitu sebagai tempat daun dan sebagai tempat pertukaran unsur hara.  

Unsur hara dibawa oleh pembuluh bernama xilem dan floem.  Floem bergerak dua 

arah dari atas kebawah dan dari bawah ke atas.  Floem membawa sukrose menuju 

seluruh bagian tanaman dengan bentuk cairan. 

 

Daun jagung terbentuk dari pelepah dan daun (leaf blade dan sheath) yang 

muncul dari ruas-ruas batang.  Pelepah daun muncul sejajar dengan batang, 

bewarna kecoklatan yang menutupi hampir semua batang jagung.  Jumlah daun 

pada tanaman jagung sekitar 20 helai, tergantung dari varietasnya.  Sejalan dengan 

pertumbuhan jagung, diameter batang akan meningkat. Pertumbuhan diameter 

batang pada tanaman jagung menyebabkan 7–8 daun pada bagian bawah tanaman 

jagung mengalami kerontokan (Belfield and Brown, 2008). 

 

Tanaman jagung termasuk tanaman berumah satu (monoecious) dengan bunga 

jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman.  Bunga jantan tumbuh 

dibagian pucuk tanaman yang berupa karangan bunga sedangkan bunga betina 

tersusun dalam tongkol yang tumbuh di antara batang dan pelepah daun.  Pada 
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umumnya, satu tanaman hanya dapat menghasilkan satu tongkol produktif 

meskipun memiliki sejumlah bunga betina (Hanum, 2008). 

 

 

2.1.2  Syarat Tumbuh  

 

Tanaman jagung dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi, 

pada lahan sawah atau tegalan.  Tanaman jagung dapat tumbuh pada ketinggian 

50–1800 meter di atas permukaan laut (mdpl), pada ketinggian 50–600 mdpl 

merupakan ketinggian optimum untuk pertumbuhan tanaman jagung.  Untuk 

dapat tumbuh optimal tanaman jagung memerlukan kondisi tanah yang gembur, 

subur dan kaya humus serta tingkat keasaman tanah pada pH 5,6–7,5.  Selain itu 

tanaman jagung juga membutuhkan areasi, drainase dan ketersediaan air yang 

baik serta kemiringan tanah kurang dari 8%.  Tanaman jagung membutuhkan air 

sekitar 100–140 mm/bulan.  Pada lahan tidak beririgasi, pertumbuhan tanaman 

jagung memerlukan curah hujan ideal sekitar 85–200 mm/bulan.  Suhu yang baik 

untuk pertumbuhan tanaman jagung antara 21–30
o
C, sedangkan untuk proses 

perkecambahan jagung yang paling tepat antara 21 sampai 27
o
C (Prabowo, 2007).   

 

 

2.1.3  Dekripsi Jagung Hibrida Varietas Pioneer 27 (P27) 

 

Jagung hibrida varietas P27 merupakan salah satu produk benih jagung hibrida 

dari pioneer dari hasil riset pemutakhiran dan pengembangan dari bibit jagung 

hibrida Pioneer P21 dan Pioneer P11 (Scribd, 2013).  Jagung hibrida varietas P27 

diluncurkan pada tahun 2010 yang merupakan hasil pemulian dari Chirayus 
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Laohawanich dan Febri Hendrayana.  Jagung hibrida varietas P27 memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

Batang    : Besar dan kokoh 

Warna Batang   : Hijau 

Tinggi Tanaman  : ±168 cm 

Daun    : Tegak dan lebar 

Warna Daun   : Hijau 

Perakaran   : Baik dan kuat 

Kerebahan   : Tahan rebah 

Bentuk Malai   : Tidak terbuka, ujung terkulai 

Warna Anthera  : Merah muda 

Warna Sekam   : Hijau 

Warna Rambut  : Kuning 

Bentuk Tongkol  : Kerucut 

Kedudukan Tongkol  : Dipertengahan tinggi tanaman (±99 cm) 

Panjang Tongkol  : ± 18,1 cm 

Diameter Tongkol  : ± 5,0 cm 

Diameter Janggel  : ± 3,1 cm 

Klobot    : Menutup biji dengan baik 

Warna Biji   : Oranye 

Bentuk Biji   : Semi mutiara 

Baris Biji   : Lurus dan rapat 

Jumlah Baris / Tongkol : 14–16 baris 

Jumlah Biji / Tongkol  : ± 42 biji 

Bobot 1000 Butir  : 299 gram 

Kandungan Nutrisi  : 62,37% karbohidrat, 3,48% lemak, 8,28% protein 

Ketahanan  : Karat daun (Puchinia gramine), dan bulai (downy 

mildew). 

 

Menurut Latifahani et.al.,(2014), jagung varietas P27 sangat baik ditanam di 

dataran rendah pada daerah tadah hujan dan areal tegalan sawah.  Jagung vareitas 
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P27 masih dapat berproduksi baik meskipun dalam kondisi cuaca ekstrim dan 

lahan yang kurang subur.  Dalam hasil penelitian Latifahani et.al., (2014), 

menunjukan bahwa jagung varietas P27 memiliki kenampakan tongkol yang lebih 

besar dan lebar, serta kandungan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan verietas 

P29.  Namun, verietas P27 merupakan varietas yang rentan terhadap penyakit 

Hawar.  

 

 

2.2  Penyakit Bulai 

 

Penyakit bulai atau downy mildew merupakan salah satu penyakit penting pada 

tanaman jagung.  Penyakit bulai dapat menyebabkan kehilangan hasil sekitar 80–

100%.  Terdapat 20 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menjadi daerah 

penyebaran penyakit bulai, diantaranya di seperti di Maros, Gurontalo, Gowa 

,Bogor, Malang, Pekalongan, Lampung, Brastagi.  Sedangkan di Bengkayang, 

Kalimantan Barat, Kediri Jawa Timur dan Sumatera Utara dilaporkan telah 

menjadi daerah endemik bulai (Badan Litbang Pertanian, 2012). 

 

 

2.2.1  Gejala Serangan 

 

Penyakit bulai dapat menimbulkan gejala sistemik yang meluas ke seluruh bagian 

tanaman dan dapat menimbulkan gejala lokal.  Gejala sistemik hanya terjadi jika 

jamur dari daun yang terinfeksi dapat mencapai titik tumbuh sehingga dapat 

menginfeksi semua daun yang dibentuk oleh titik tumbuh.  Daun yang terkena 

infeksi mula-mula tampak garis putih atau menguning sejajar pada tulang dengan 

adanya batas yang jelas, dan menjadi klorotik dan pada serangan berat seluruh 
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bagian tanaman berwarna kuning pucat dan kemudian mati.  Menurut Maspari 

(2010 dalam Surtikanti, 2012), daun yang terkena bercak menjadi sempit dan kaku 

pertumbuhan tanaman jagung akan terhambat, termasuk pembentukan tongkol, 

bahkan tongkol tidak terbentuk, daun-daun menggulung dan terpuntir serta bunga 

jantan berubah menjadi massa daun yang berlebihan.  Bila tanaman jagung masih 

muda terinfeksi maka tanaman tidak menghasilkan, dengan kata lain penyakit ini 

apabila menyerang pada stadium pertumbuhan awal dapat menyebabkan 100% 

mengalami gagal panen.  Tanaman muda yang berumur dibawah 1 bulan apabila 

terserang biasanya akan mati.  Pada waktu pagi hari, bagian sisi bawah daun 

terdapat lapisan beledu putih yang terdiri dari konidiofor dan konidium jamur 

(Semangun, 1993).   

 

 

2.2.2  Penyebab Penyakit 

 

Penyakit bulai pada tanaman jagung disebabkan oleh jamur patogen 

Peronosclerospora sorghi.  Menurut Lestari (2015) patogen ini termasuk: 

Kingdom  : Chromista 

Filum   : Oomycota 

Kelas   : Oomycetes 

Ordo  : Sclerosoprales 

Famili   : Peronosclerosporaceae 

Genus   : Peronosclerospora 

Spesies  : Peronosclerospora sorghi 

 

Menurut Wakman et al., (2006) dalam Burhanuddin (2013), ada tiga spesies yang 

dilaporkan menyerang tanaman jagung di Indonesia yaitu Peronosclerospora 

maydis di pulau Jawa dan Kalimantan, Peronosclerospora sorghi di Brastagi 
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Sumatera dan Malang Jawa Timur, sedangkan Peronosclerospora philippinensis 

dominan di pulau Sulawesi. 

 

Menurut Rustiani et.al (2015)  Peronosclerospora maydis ditemukan di Jawa 

Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Bengkulu, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa 

Tenggara Timur (NTT) dan Papua.  Peronosclerospora maydis memiliki karakter 

morfologi yaitu konidiofor bercabang tiga sampai empat kali, berukuran   

111–410 μm dan dilengkapi dengan sterigmata berujung konidia.  Konidia 

berdinding tipis dengan bentuk spherical dan subspherical berdiameter  

12–23 x 25–44 μm.  Peronosclerospora sorgi ditemukan di daerah Bogor (Jawa 

Barat), Malang (Jawa Timur), Lampung, NTT dan Sulawesi Selatan.  Karakter 

morfologi dari Peronosclerospora sorgi yaitu konidiofor hyaline berukuran 183–

300 μm dengan jumlah percabangan sebanyak dua kali.  Konidia berdinding tebal 

dengan ketebalan 1–2 μm yang berbentuk spherical dan berdiameter 

 9–10 x 10–11 μm.  Sementara itu, Peronosclerospora philippinensis 

teridentifikasi di Lampung dan Sulawes dengan karakter morfologi konidiofor 

hyaline yang menyempit ke arah basal memiliki jumlah percabangan tiga kali dan 

berukuran 150-300 μm.  Konidia Peronosclerospora philippinensis berbentuk 

oval dengan diameter 11-15 x 15-40 μm (Gambar 1).  Menurut CIMMYT (2010) 

Peronosclerospora spp. penyebab penyakit bulai memiliki karakteristik morfologi 

yang berbeda-beda (Tabel 1). 
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Gambar 1.  Konidia dan konidiofor (a) Peronosclerospora maydis,  

(b) Peronosclerospora sorghi, (c) Peronosclerospora philippinensis. 

 

 

 

 

Tabel 1. Identifikasi Peronosclerospora spp. penyebab bulai berdasarkan 

karakteristik morfologi yang dikemukakan oleh CIMMYT, 2010. 

 

Karakter morfologi dan morfometri 

Nama spesies/ 

nama umum 
Konidiofor Konidia oospora 

Peronosclerospora 

sorghi (Sorghum 

downy mildew) 

Tegak, hyaline, 

menggembung, 

bercabang dua 

dengan jumlah 

percabangan 2–3  

kali, panjang 18–

300µm. 

 

Oval sampai spherical 

hyaline berdiamter     

14.4–27.3 × 15–

28.9µm dari 

sterigmata panjang 

13µm membentuk 

tabung kecambah. 

Bulat (berdiameter 

rata-rata 36μm), 

cahaya kuning atau 

berwarna coklat. 

P. maydis (Java 

downy mildew) 

Konidiofor 

berkelompok, 

panjang 150–

550µm, bercabang 

dua dengan jumlah 

2–4 kali, keluar 

dari stomata daun. 

 

Spherical  sampai 

subspherical, hialin, 

berkecambah 

membentuk tabung 

kecambah. 

Tidak dilaporkan. 

P. philippinensis 

(Philippine downy 

mildew) 

Tegak, hialin, 

menggembung 

(melebar dengan 

tiba-tiba), 

bercabang dua 

dengan jumlah 

percabangan 2–4 

ovoid sampai silindris 

sedikit membulat 

bagian puncak, 

dengan diameter 17–

23x 27–39 µm, 

bekecambah 

membentuk tabung 

Langka, bola 

berdiameter 25 

sampai 27μm dan 

berdinding halus. 

a b c 
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kali, panjang 150–

400µm muncul dari 

stmata daun, 

tunggal atau 

berkelompok. 

 

kecambah. 

P. sacchari 

(Sugarcane downy 

mildew) 

Konidiofor hialin, 

panjang 160–

170µm bercabang 

2–3 kali, 

menggembung 

dengan sel yang 

melebar secara 

betahap, tunggal 

atau berkelompok. 

  

Ellips, memanjang 

dengan ujung sel 

membulat, hialin, 

diameter 15–23µm x 

25–41µm, 

berkecambah 

membentuk tabung 

kecambah. 

Berdiameter 40 

sampai 50μm 

berbentuk bulat, 

berwarna kuning. 

Sclerospora 

graminicola 

(Graminicola 

downy mildew or 

green ear) 

Hialin, panjang 

268µm, 

menggembung, 

tidak besepta, 

bercabang tidak 

teratur, tunggal 

atau berkelompok . 

Sporangia halin, ellips 

yang melebar, 

diameter 12–21 x14–

31µm, operkulum 

berpapilla, 

berkecambah 

membentuk 1 

zoospora. 

 

cokelat pucat dan 

berdiameter 22 

sampai  35μm  

Sclerophthora 

macrospora  

(crazy top) 

Hialin, pendek, 

berukuran 13,8 µm, 

determinate, 

menyerupai hifa. 

Sporangia hialin, 

seperti lemon, 

operculate, diameter 

30–65 x 60–100µm 

berkecambah 

membentuk 4–8 

zoospora . 

 

Kuning pucat, 

melingkar 

(berdiameter 45–

75μm). 

Scleropthora 

rayssiae var. zeae 

(Brown stripe 

downy mildew) 

 Hialin, pendek, 

determinate, 

menyerupai hifa. 

Sporangia hialin, 

ovate atau silindis, 

operculate, diameter 

18,5–26 x 29–

66,5µm, kecambah 

membentuk 4–8 

zoospora. 

Bulat (berdiamete 

29–37μm ), 

berwarna coklat. 
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2.2.3  Perkebangan Penyakit dan Faktor yang Mempengaruhi 

Perkembangan Penyakit 

 

Jamur Peronosclrospora sorghi bersifat parasit obligat yang artinya bertahan 

hidup dan berkembang hanya pada tanaman hidup dan tidak bertahan dalam 

tanah.  Infeksi Peronosclerospora sorghi terjadi dari konidia yang tumbuh di 

permukaan daun dan masuk dalam jaringan tanaman melalui stomata.  Konidium 

berkecambah membentuk pembuluh kecambah yang akan menginfeksi daun muda 

melalui stomata.  Pembuluh kecambah membentuk apresorium dipermukaan 

stomata (Semangun, 1993).  Konidia terbentuk sekitar pukul 1.00–2.00 dinihari, 

pada suhu 24
0
C dan permukaan daun tertutup embun.  Masa inkubasi lebih kurang 

10 hari.  Konidia akan disebarkan oleh angin pada pukul 2.00–3.00 dinihari dan 

berlangsung sampai pukul 6.00–7.00 pagi (Semangun, 2008). 

 

Peronosclerospora sorghi memiliki struktur istirahat yang berupa oospora.  

Oospora merupakan sumber utama dari inokulum utama penyakit bulai.  Oospora 

memiliki dinding yang sangat tebal sehingga mampu bertahan dalam tanah selama 

bertahun–tahun di bawah berbagai kondisi cuaca yang berbeda  Oospora terdapat 

di tanah ketika bibit tanaman inang berkecambah.  Oospora kemudian 

menginfeksi akar dari bibit.  Jenis infeksi adalah infeksi sistemik tanaman.  

Patogen yang sudah berada di dalam tanaman kemudian menginfeksi daun saat 

mulai tumbuh sehingga menyebabkan klorosis.  Daun klorosis berkembang 

dengan garis-garis putih. Garis-garis putih ini adalah lokasi produksi oospora.  

Hal ini hanya terjadi pada tanaman yang terinfeksi secara sistemik sebagai 

anakan.  Ketika oospora menjadi dewasa, garis-garis putih pada daun berubah 

menjadi cokelat dan menjadi nekrotik.  Daerah nekrotik menjadi robek dan 
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oospora yang telah matang akan disebarluaskan oleh angin atau air dan menjadi 

sumber inokulum pada generasi berikutnya (Rustiani et.al., 2015). 

 

Penyakit bulai pada umumnya banyak terdapat di dataran rendah pada saat udara 

lembab.  Perkembangan Peronosclerospora sorghi sangat baik pada pada 

kelembaban di atas 80% dan suhu 28–30
o
C terutama serta adanya embun, curah 

hujan tinggi, pemupukan Nitrogen (N) yang tinggi dan sifat fisik tanah yang berat.  

Perbedaan waktu tanam dan penanaman jagung yang dilakukan terus menerus 

menyebabkan tingginya intensitas serangan.  Menurut Semangun (1993), tanaman 

jagung yang ditanam lambat akan menjadi semakin peka.  Tanaman yang berumur 

lebih dari 3 minggu cukup tahan terhadap infeksi jamur patogen, dan semakin 

muda tanaman semakin rentan. 

 

 

2.2.4  Pengendalian Penyakit 

 

Penyakit bulai masih mendominasi penyebab kegagalan panen pada pertanaman 

jagung.  Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian penyakit bulai, upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit bulai dengan penanaman varietas 

tahan seperti jagung hibrida varietas Bima-1, Bima-3,Bima-9, Bima-14 dan Bima-

15 serta jagung komposit varietas Lagaligo dan Lamuru, sanitasi kebun, rotasi 

tanam, eradikasi pada tanaman yang terserang bulai dan penggunaan fungisida 

(Semangun, 1993). 
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2.3  Fungisida 

 

Fungisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan dapat 

digunakan untuk memberantas dan mencegah jamur patogen penyebab penyakit 

pada tanaman (Sudarmo, 1991).  

 

 

2.3.1  Asam Fosfit 

 

Asam fosfit (H3PO3) termasuk dalam golongan fosfonat yang bekerja dalam 

menghambat beberapa kerja enzim dari jalur pentosa-fosfat glikolitik dan 

oksidatif.  Aplikasi fungisida asam fosfit pada tanaman dapat meningkatkan 

aktivitas enzim seperti fenilalanin amonia lyase yang berperan dalam pertahanan 

seluler dan peningkatan sintesis senyawa fenolik.  Fungisida asam fosfit bersifat 

fungistatik yaitu hanya dapat menghambat pertumbuhan tanpa membunuh jamur 

(Kristiawati et al, 2014).  Asam fosfit mampu menghambat perkembangan 

vegetatif jamur, yaitu menghambat perkembangan miselium.  Asam fosfit dapat 

merangsang tanaman memproduksi lebih banyak zat phytoallexin yang bersifat 

racun terhadap patogen tanaman (MKD Group, 2016).   Ketika fosfit mengalami 

kontak dengan bakteri, baik dalam sistem perakaran tanaman atau di dalam tanah, 

maka terjadi oksidasi fosfit menjadi fosfat.  Tingkat kepekatan asam fosfit yang 

rendah di perakaran mampu meningkatkan ketahanan tanaman, tetapi apabila 

kepekatan yang diberikan tinggi, ketahanan tanaman tidak akan berubah dan asam 

fosfit akan menghambat pertumbuhan jamur sebelum menyebabkan penyakit.   

 

Aplikasi fungisida asam fosfit terbaik adalah dengan penyemprotan melalui daun 

dan infus melalui akar karena dapat menjaga efisiensi bahan yang diserap oleh 
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tanaman.  Penyemprotan daun dilakukan dengan cara menyemprotkan fungisida 

ke seluruh permukaan daun sampai basah (Roesmiyanto et al., 2000 dalam 

Bastian, 2014).  Fungisida dengan bahan aktif asam fosfit digunakan sebagai 

tindakan preventif dan kuratif di lapangan, dan memiliki sifat sistemik yang 

efektif untuk mengendalikan jamur Oomycetes, khususnya Phytopthora spp., 

(Vyas, 1984 dalam Hasibuan 2004).  Hasil penelitian Bastian (2014) aplikasi 

penyemprotan fungisida asam fosfit dapat mengendalikan penyakit busuk buah 

kako yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora.  Menurut Fernandez et 

al.(2014), fungisida asam fosfit efektif untuk mengendalikan jamur dari genus 

Phytophora, Fusarium, Rhizoctonia, Peronospora dan Plasmopora serta bakteri 

dari genus Erwinia.  Penggunaan fungisida asam fosfit mampu mengurangi 

intensitas penyakit bulai serta dapat mengurangi sporulasi dari Peronosclerospora 

sorghi (Panicker dan Gangadharan, 1999). 

 

Berdasarkan rekomendasi, fungisida berbahan aktif asam fosfit diaplikasikan pada 

daun (penyemprotan) dengan konsentrasi 1–8 ml/l dan injeksi atau infus melalui 

akar dengan konsentrasi 3–40 ml/pohon untuk mengendalikan patogen 

Phytophora spp., Rhizoctonia solani, Peronospora destructor dan Plasmopora 

viticola.  Penyemprotan dilakukan dengan menyemprotkan ke seluruh permukaan 

daun pada tanaman yang berumur 2 minggu setelah tanaman (mst) dan diulang 

setiap 7 hari (MKD Group, 2016). 
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2.3.2  Dimetomorf 

 

Dimetomorf merupakan salah satu bahan aktif fungisida yang termasuk turunan 

dari morpholine.  Menurut Hudayya dan Jayanti (2013), dimetomorf termasuk 

golongan asam sinnamik amida yang bekerja mengganggu pembentukan dinding 

sel.  Dimetomorf memiliki sifat sebagai fungisida sistemik, preventif, kuratif dan 

antisporulasi yang baik terutama pada jamur golongan Oomycetes.  Cara kerjanya 

dengan memblokir semua tahapan dalam pembentukan dinding sel, seperti 

pembentukan membran perkecambahan spora, pembentukan haustorium, 

pertumbuhan hifa dan pembentukan Oospora.  Dimetomorf dapat mengendalikan 

jamur patogen Bremia lactucae, Peronospora sorghi, Phytophthora sorghi, 

Plasmopara viticola, Pseudoperonospora sorghi, (Terralia, tanpa tahun).   

 

Fungisida dimetomorf digunakan sebagai perlakuan benih yang digunakan untuk 

mengendalikan penyakit bulai (Peronosclerospora maydis) dengan dosis 

formulasi 5 g/kg benih jagung (PT. BASF Indonesia). 

 

 

2.3.3  Metalaksil 

 

Metalaksil merupakan salah satu bahan aktif fungisida golongan asillalani.  

Metelaksil memiliki cara kerja dengan menggangu biosintesis dinding sel jamur 

patogen.  Senyawa aktif yang berada dalam jaringan tanaman dapat mengalami 

perubahan molekul yang bersifat toksik dan mempunyai sifat yang selektif yang 

dapat membedakan jaringan tumbuhan yang terinfeksi jamur patogen bulai 

(Hasibuan dan Aeny, 2003).   
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Fungisida metalaksil dapat diaplikasikan sebagai perlakuan benih maupun dengan 

cara penyemprotan.  Berdasarkan rekomendasi, fungisida berbahan aktif 

metalaksil diaplikasikan pada daun (penyemprotan) dengan konsentrasi  1,5–2 g/l 

untuk mengendalikan penyakit busuk daun (Phytophthora infestans) pada 

tanaman kentang (PT. Tiara Buana Mandiri). 



 

 

 

 

 

 

III.  BAHAN DAN METODE 

 

 

 

3.1  Tempat dan Waktu 

 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun petani Desa Hajimena, Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan dan Laboratorium Penyakit Tanaman Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 

hingga Juni 2017. 

 

 

3.2  Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah meteran, tali tambang, 

cangkul, timbangan, tugal, penggaris, polibag, papan nama, sekop kecil, spidol, 

plastik, selang air, ember, knapsack, gelas ukur, stopwatch,  alat tulis, kamera, 

karton, dan alat pendukung lainnya.   

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungisida berbahan aktif 

asam fosfit, fungisida berbahan aktif dimetomorf, dan fungisida berbahan aktif 

metalaksil, pupuk majemuk (Urea, TSP, KCl), tanaman bergejala bulai, benih 

jagung hibrida varietas P27 yang telah diberi perlakuan benih. 
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3.3  Metode Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan lima 

perlakuan dan empat ulangan.  Pengelompokkan ditetapkan berdasarkan intensitas 

penyinaran matahari dan waktu pengamatan.  Perlakuan terdiri dari benih jagung 

F1 dicuci tanpa diberi fungisida atau sebagai kontrol (K), benih jagung F1yang 

sudah diberi perlakuan benih sebelumnya (benih dalam kemasan) (MB), benih 

jagung F1 dicuci dan diaplikasi dimetomorf sebagai perlakuan benih (Db) dengan 

dosis 5 g/kg benih, benih jagung F1 dicuci dan diaplikasikan fungisida berbahan 

aktif asam fostif dengan disemprotkan (As) dengan dosis 8 ml/l pada 1, 2, 3, 4 dan 

5 minggu setelah tanam (MST), benih jagung F1 dicuci dan diaplikasikan 

fungisida berbahan aktif metalaksil dengan disemprotkan (Ms) dengan dosis 2 g/l 

pada 1, 2, 3, 4 dan 5 minggu setelah tanam (MST). 

 

Homogenitas ragam diuji dengan menggunakan uji Bartlett dan additifitas data 

diuji dengan menggunakan uji Tukey.  Jika hasil uji tersebut memenuhi asumsi, 

maka data dianalisis dengan sidik ragam dan dilakukan pengujian pemisahan nilai 

tengah perlakuan dengan uji Duncan’ Multiple Range Test (DMRT)  

pada taraf 5%. 

 

 

3.4  Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4.1  Penyiapan Lahan dan Pembuatan Petak Percobaan 

 

Pengolahan lahan diawali dengan pembersihan lahan dari gulma dan sisa-sisa 

tanaman sebelumnya.  Setelah itu, dilakukan pengolahan tahan dengan sistem olah 
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tanah sempurna dengan mencangkul sedalam ± 20 cm untuk menghancurkan 

bongkahan tanah sehingga diperoleh tanah yang gembur dan meratakan tanah 

yang telah dicangkul.  Lahan yang telah diolah dibuat petak-petak percobaan 

sebanyak 20 petak.  Ukuran setiap petak percobaan adalah 2 x 2 m, untuk tata 

letak percobaan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

I  II  III  IV 

Mb  Ms  K  As 

       

Ms  Db  Mb  K 

       

Db  As  Ms  Mb 

       

As  K  Db  Ms 

       

K  Mb  As  Db 

 

Gambar 2.  Tata letak percobaan,  K = benih kemasan dicuci dan tanpa 

diberi fungisida,  Mb = benih dalam kemasan tanpa dicuci ,  

Db = benih kemasan dicuci dan diberi perlakuan benih 

fungisida (dimetomorf),  As = benih kemasan dicuci dan 

disemprot fungisida (asam fosfit),  MS = benih kemasan 

dicuci dan disemprot fungisida (metalaksil). 

 

 

3.4.2 Penanaman Benih Jagung 

 

Benih yang ditanam yaitu benih jagung varietas P 27 yang sudah diberi fungisida 

sebagai perlakuan benih oleh produsen benih.  Selain perlakuan benih yang sudah 

dilakukan oleh produsen benih, pada penelitian ini juga ingin menguji fungisida 
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dengan bahan aktif yang berbeda.  Pada benih jagung kemasan yang sudah diberi 

perlakuan benih, maka benih jagung harus dicuci terlebih dahulu, kemudian diberi 

perlakuan benih fungisida berbahan aktif dimetomorf.  Begitu juga untuk 

perlakuan lainnya, benih jagung harus dicuci terlebih dahulu.  Aplikasi perlakuan 

benih mengikuti dosis anjuran yang tertera pada label fungisida yang 

dikonversikan sesuai dengan luasan petakan. 

 

Tanaman jagung ditanam dengan cara ditugal sedalam 3–4 cm.  Jarak tanam yang 

digunakan untuk tanaman jagung yaitu 25 x 75 cm dan dengan jumlah tiga benih 

per lubang.  Setelah jagung tumbuh kemudian dilakukan penjarangan dengan 

menyisakan satu tanaman jagung per lubang sehingga populasi tanaman jagung 

dalam setiap petak berukuran 4 m
2
 terdapat 21 tanaman. 

 

 

3.4.3  Persiapan Tanaman Sumber Inokulum Alami 

 

Persiapan tanaman bergejala dilakukan dengan menanam tanaman jagung yang 

rentan terhadap penyakit bulai dalam pot dan polibag.  Dalam satu pot ditanam 

tiga tanaman jagung.  Kemudian jagung yang telah tumbuh dan berumur 5–7 HST 

diinokulasi buatan dengan metode tetes.  Tanaman dibiarkan hingga menunjukkan 

gejala penyakit bulai, sehingga tanaman jagung tersebut menjadi sumber 

inokulum patogen Peronoscleospora spp., penyebab penyakit bulai. 

 

 

3.4.4  Inokulasi 

 

Inokulasi penyakit bulai dilakukan secara alami yaitu dengan menanam tanaman 

jagung yang bergejala dalam petak percobaan diantara tanaman jagung sehat yang 
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telah berumur 5–7 HST.  Waktu peletakan tanaman jagung dan sumber inokulum, 

serta tata letak penempatan inokulum pada petakan dapat dilihat dalam Gambar 2 

dan Gambar 3. 

 

 

Penanaman        Inokulasi   sumber        penanaman jagung     peletakan sumber  

Inokulum           tanaman bergejala        pada petakan 2x2 m    tanaman bergejala 

                                                                                                   bulai pada tiap petak 

(25 Jan)                   (1 MST)                         (2 MSI)                      (1 MST)    
 

Gambar 3.  Waktu peletakan tanaman jagung dan sumber 

tanaman bergejala bulai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Tata Letak Penempatan tanaman bergejala bulai pada tiap petak. 

Keterangan :  : tanaman jagung yang sehat 

  : tanaman jagung bergejala bulai sebagai  

   sumber inokulum 

 

 

3.4.5  Pemeliharaan Tanaman 

 

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, pemupukan dan penyiangan gulma.  

Penyiraman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman jagung.  

Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor dan sumber air diperoleh 

dari air keran yang telah tersedia. 
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Pemupukan merupakan salah satu usaha menambahkan unsur hara untuk 

mempertahankan kesuburan tanah untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah 

agar tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan 

tanaman.  Pemupukan dilakukan secara tugal di samping tanaman dengan  

jarak 5–7 cm dari batang tanaman dengan tiga kali pengaplikasian.  Dosis pupuk 

yang diberikan yaitu pupuk Urea (300 kg/ha), SP-36/TSP (200 kg/ha), dan KCl 

(50 kg/ha) (Sirappa dan Razak, 2010).  Kebutuhan pupuk per petak dengan 

ukuran 2 x 2 m dapat diakumulasikan menjadadi: pupuk Urea 120 g/petak (40 

g/petak yang diaplikasikan pada 5–10 HST, 60 g/petak pada 30 HST dan  20 

g/petak pada 45 HST), untuk pupuk TSP 80 g/petak dan KCl 20 g/petak diaplikan 

pada 5–10 HST. 

 

Untuk pengendalian gulma yang tumbuh pada areal pertanaman jagung dilakukan 

penyiangan.  Sementara agar tanaman lebih kokoh dan tidak mudah rebah 

dilakukan pembumbunan. 

 

 

3.5  Variabel Pengamatan 

 

3.5.1  Keparahan Penyakit 

Pengamatan dilakukan satu minggu setelah inokulasi dan dilakukan hingga tujuh 

kali pengamatan.  Keparahan penyakit dihitung menggunakan rumus 

PP = 
        

     
 x 100% dengan PP merupakan keparahan penyakit (%), n adalah 

jumlah tanaman dengan skor tertentu, v adalah nilai sklala dari setiap kategori 

serangan, N adalah Jumlah tanaman yang diamati dan V adalah skor tertinggi. 
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Menurut Ginting (2013), nilai skala setiap kategori serangan sebagai berikut : 

0 = Tidak terdapat infeksi. 

1 = Serangan ringan, bila kerusakan < 10% per tanaman. 

2 = Serangan sedang, bila kerusakan 10 - 25% per tanaman. 

3 = Serangan agak berat, bila kerusakan 26 - 50% per tanaman. 

4 = Serangan berat, bila kerusakan >50% per tanaman. 

 

3.5.2  Keterjadian Penyakit 

 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung tanaman jagung yang menunjukkan 

gejala penyakit bulai.  Pengamatan dilakukan pada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 minggu 

setelah inokulasi.  Data yang diperoleh kemudian dihitung menggunakan rumus 

Keterjadian penyakit bulai (%)  = (n/N) x 100% dengan n adalah jumlah tanaman 

jagung yang menunjukkan gejala penyakit bulai dan N adalah jumlah tanaman 

jagung yang diamati (Ginting, 2013). 

 

 

3.5.3  Produksi Jagung 

 

Jagung dipanen setelah berumur tiga bulan dengan ciri-ciri kelobot tongkol jagung 

telah berwarna coklat.  Pemanenan dilakukan dengan cara membuka kelobot 

kemudian memetik tongkol jagung.  Tongkol jagung kemudian dipisahkan per 

petak.  Setelah dipanen, tongkol jagung dijemur kemudian dipipil dan ditimbang 

bobotnya. 



 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Simpulan 

 

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah: 

1. Penyemprotan fungisida asam fosfit menurunkan keparahan penyakit bulai 

pada 2–7 mst.  Sementara itu, perlakuan benih menggunakan dimetomorf 

menurunkan keparahan penyakit bulai pada 2–3 mst. 

2. Penyemprotan fungisida asam fosfit menurunkan keterjadian penyakit bulai 

pada pada 2–7 mst.  Sementara itu, perlakuan benih menggunakan dimetomorf 

menurunkan keterjadian penyakit bulai pada 1 dan 3 mst. 

3. Penyemprotan fungisida metalaksil dan  perlakuan benih dalam kemasan tidak 

efektif mengendalikan penyakit bulai. 

4. Fungisida dengan bahan aktif asam fosfit lebih efektif dibandingkan fungisida 

lainnya untuk mengendalikan penyakit bulai pada tanaman jagung varietas 

P27. 

 

5.2  Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian 

dengan melakukan pengujian pengendalian penyakit bulai pada tanaman jagung 

dengan menggunakan fungisida asam fosfit ataupun dimetomorf pada beberapa 

frekuensi aplikasi atau dengan berbagai tingkatan konsentrasi. 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Aak. 1993. Teknik Bercocok Tanam Jagung. Kanisius. Jakarta. 

Anonim.  2012.  Daftar Bahan Aktif 

Pestisida.http://www.tanijogonegoro.com/2012/11/daftar-bahan-aktif-

pestisida.html. Diakses pada 24 Desember 2016 pada pukul 13:18 WIB. 

Asyifa, A. 2017. Respons Beberapa Varietas Jagung (Zea mays L.) Terhadap 

Penyakit Bulai yang DisebabkanOleh Peronosclerospora sp. Fakultas 

Pertanian. (Skripsi).  Universitas Lampung.  Bandarlampung.  43 hlm. 

Badan Litbang Pertanian. 2012.  Penyakit Bulai Pada Tanaman Jagung dan 

Teknik Pengendaliannya.  Agroinovasi.  Edisi 25–31 Januari 2012. 

No.3441 (XLI). 13–16. 

Badan Pusat Statistik.  2016.Produksi Jagung Menurut Provinsi 1993-

2015.https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/868.  Diakses pada 

21 Desember 2016 pukul12:19 WIB. 

Bastian, M.D.  2014.  Pengaruh Penyarungan Buah dan Aplikasi Asam Fosfit 

Terhadap Hama Penggerek dan Penyakit Busuk Buah Kakao.  Fakultas 

Pertanian.  (Skripsi). Universitas Lampung. Bandarlampung. 36 hlm. 

Belfield, S and Brown, C.  2008.  Field Crop Manual: Maize “A Guide to Upland 

Production in Cambodia”. NSW Department of Primary Industries. 

Canberra. 

Burhanuddin.  2009.  Fungisida metalaksil tidak efektif menekan penyakit bulai 

(Peronosclerospora sp.) di Kalimantan Barat dan alternatif 

Pengendaliannya.  Prosiding Seminar Serealia.  Maros. 29 Juli 2009.   

395–399. 

Burhanuddin. 2013. Uji efektivitas fungisida saromil 35sd (B.A. Metalaksil) 

Terhadap Penyakit Bulai (Peronsclerospora philippinensis) pada tanaman 

jagung.  Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian.  Banjarbaru.    

26–27 Maret 2013. 68–75. 

CIMMYT.  2010.  Maize Doctor. http://maizedoctor.cimmyt.org/index.php.  

Diakses pada 5 April 2017 pada pukul 14.30 WIB. 

Dhuha, M.  S.  2013.  Treatment Benih Jagung untuk Mengoptimalkan 

Pertumbuhan Vegetatif Awal dan Sebagai Pencegahan dari Organisme 

Pengganggu Tanaman (Opt).http://lirikpertaniandunia.blogspot.co.id/2013/ 

http://www.tanijogonegoro.com/
https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/868
http://lirikpertaniandunia.blogspot.co.id/


42 

 

06/treatment-benih-jagung-untuk.html.  Diakses pada 18 September 2017 

pada pukul 20:15 WIB. 

Fernandes, L.H.M., de Oliveira Silveira, H.R., de Souza and K.R.D., de Resende, 

M.L.V. and Alves, J.D.  2014.  Inductors of resistance and their role in 

photosynthesis and antioxidant system activity of coffee seedlings. 

American Journal of Plant Sciences.  5: 3710-3716. 

http://dx.doi.org/10.4236/ajps.2014.525387. 

Gandjar, I., Sjamsuridzal, W. dan Oetari, A.  2006.  Mikrobiologi Dasar dan 

Terapan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 

Ginting, C.  2013.  Ilmu Penyakit Tumbuhan: Konsep dan Aplikasi.  Lembaga 

Penelitian Universitas Lampung.  Bandar Lampung. 

Hanum, C.2008. Teknik Budidaya Tanaman Jilid 2. Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

Hasibuan, M.2004.  Uji Efikasi Beberapa Fungisida untuk Mengendalikan 

Phytium spp pada Pembibitan Tanaman Tembakau Deli ( Nicotiana 

tabaccum L.) di Kec.Percut Sei Tuan.(Skripsi).  Universitas Sumatera 

Utara. Medan.  45 hlm. 

Hasibuan, R., dan  Aeny ,T. N.  2003.  Modul Kuliah Pestisida dan Teknik 

Aplikasi.  Jurusan Proteksi Tanaman FP Unila.  Bandar Lampung.   

Hudayya, A., dan Jayanti, H. 2013. Pengelompokan Pestisida Berdasarkan Cara 

Kerja (Mode Of Action). Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian. Kemetrian Pertanian Republik Indonesia.  

Jatnika, W.,Abadi, A. L., dan Aini, L. Q. 2013. Pengaruh Aplikasi Bacillus sp. 

dan Pseudomonas sp. Terhadap Perkembangan Penyakit Bulai yang 

Disebabkan oleh Jamur Patogen Perenosclerospora maydis pada Tanaman 

Jagung. Jurnal Hama Penyakit Tumbuhan.1 (4) : 19–29. 

Koralina, E., Latifah, E.,Andri, K. B. 2016. Pengaruh Naungan Plastik dan 

Fungisida Berbahan Aktif Asam Fosfit terhadap Perkembangan Penyakit 

dan Produksi Tomat. Jurnal Hortikultura.  26 (1) : 89–96. 

Korlina, E., dan Amir, A.M.  2015.  Kajian jenis fungisida sistemik 

terhadapperkembangan penyakit bulai (Peronosclerospora maydis) pada 

jagung. Jurnal Agrotan. 1(2) : 59–68. 

Kristiawati, Y., Sumardiyono ,C., dan  Wibowo, A. 2014. Uji pengendalian 

penyakit layu fusarium pisang (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) dengan 

asam fosfit dan aluminium-fosetil.  Jurnal Perlindungan Tanaman 

Indonesia.  18(2) : 103–110. 

Latifahani, N., Cholil, A., dan Djuahari, S. 2014. Ketahanan beberapa varietas 

jagung (Zea mays L.) terhadap serangan penyakit hawar daun 

(Exserohilum turcicum Pass. Leonard et Sugss.).  Jurnal Hama Penyakit 

Tanaman.  2 (1) : 52–60. 

http://dx.doi.org/


43 

 

Lestari, T. W. W. 2015.  Mengenal Penyakit Bulai yang Disebabkan oleh 

Peronosclerospora sorghi pada Tanaman Jagung (Zea mays L.).  Artikel. 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo. 

Lun, D. -. Dimethomorph. New Zealand Food Safety Authority, Wellington, 

NewZealand. 467–605. 

McDonald, A. E., Bruce, R. G., and William, C. P.  2001.  Phosphite(phosphorous 

acid): Its relevance in the environment and agriculture, and influence on 

the plant phosphate starvation response.  Journal Plant Nutrition.  24 : 

1505–1519.  

MKD Group. 2016. Fungisida Folirfos. http://mkdgroup.com/mkd/ 

fungisida.produk-folirfos-400-sl-88.html.  Diakses pada 24 Desember 

2016 pada pukul 13:22 WIB. 

Panicker, S., and Gangadharan, K.1999. Controlling downy mildew of maize 

caused by Peronosclerospora sorghi by foliar sprays of phosphonic acid 

compounds.  Department of Plant Pathology.  Tamil Nadu Agricultural 

University.  India. 

Pegg, K.G.,Whiley, A.W., Saranah, J.B., and Glass, R.J.  1985.  Control of 

phytophthoraof avocado with phosphorus acid.  Australasian Plant 

Pathology.  14 (2): 25-29. 

Prabowo, A. 2007.  Budidaya Jagung. http://teknis-budidaya.blogspot.co.id /2007/ 

10/budidaya-jagung.html.  Diakses pada 09 Januari 2017 pada pukul 19:10 

WIB. 

PT. BASF Indonesia.Fungisida Acrobat 50 WP. No.Pendaftaran: R1.1072/7-

2009/T. Jakarta. 

PT. Tiara Buana Mandiri. Fungisida Besromil 35 WP. No.Pendaftaran: RI. 

01020120114031. Jakarta. 

Purwono dan Hartono, R.  2005.  Bertanam Jagung Unggul.  Penebar Swadaya. 

Depok. 

Rahmatika, W.  2015.  Respon macam varietas tanaman jagung (Zea mays L.) 

terhadap beberapa dosis pupuk petroganik.  Jurnal Cendekia. 13(2): 1-6. 

Raissa, D. 2017.  Pengaruh Aplikasi Beberapa Jenis Fungisida Melalui Teknik 

Perlakuan Benih Terhadap Insiden Penyakit Bulai Jagung 

(Peronosclerospora spp.).  Fakultas Pertanian.  (Skripsi). Universitas 

Lampung. Bandar Lampung.  39 hlm. 

Rukmana, R. 1997.Usaha Tani Jagung. Penerbit Kanisius. Jogjakarta. 

Rustiani, U., Sinaga, M., Hidayat, S., dan Wiyono, S. 2015. Tiga 

spesiesPeronosclerospora penyebab penyakit bulai jagung di Indonesia 

(Three species of Peronosclerospora as a cause downy mildew on maize 

inindonesia).  Jurnal Berita Biologi. 14(1): 29–37. 

Sastroutomo, S. S.  1992.  Pestisida: Dasar-Dasar dan Dampak Penggunaannya. 

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

http://mkdgroup.com/mkd/%20fungisida.produk-folirfos-400-sl-88.html
http://mkdgroup.com/mkd/%20fungisida.produk-folirfos-400-sl-88.html
http://teknis-budidaya.blogspot.co.id/


44 

 

Scribd.  2013.  Jagung Pioneer P27 -Benih Jagung Gajah. https://id.scribd.com/ 

doc/154805169/Jagung-Pioneer-Versi-Resmi.  Diakses pada 16 Maret 

2017 pada pukul 20:26. 

Semangun, H.  2008.  Penyakit-Penyakit Tanaman Pangan di Indonesia.  Gadjah 

Mada University Press. Yogyakarta. 

Semangun, H., 1993. Penyakit- Penyakit Tanaman Pangan di Indonesia. 

Universitas Gadjah Mada Press.  Yoyakarta. 

Sembiring, K. W. 2008. Efektifitas Mancozeb dan Metalaxyl dalam Menghambat 

Pertumbuhan Cylindrocladium scoparium. Hawley Boedijn et Reitsma 

Penyebab Penyakit Busuk Daun Teh (Camelia sinensis. L) di 

Laboratorium. (Skripsi).  Universitas Sumatera Utara.  Medan.  53 hlm. 

Sirappa, M.P dan Razak, N.  2010. Peningkatan produktivitas jagung melalui 

pemberian pupuk N, P, K dan pupuk kandang pada lahan kering di 

maluku. Prosiding Pekan Serealia Nasional.  Maros.  27–28 Juni 2010. 

227–286. 

Sudarmo, S.  1991.  Pestisida.  Kanisius.  Yogyakarta. 

Surtikanti. 2012. Penyakit Bulai Pada Tanaman Jagung.  Jurnal Perlindungan 

Tanaman. 2 (1) : 41–48. 

Susmawati dan Muda, W. 2014. Hama dan Penyakit pada Tanaman Jagung dan 

Cara Pengendaliannya. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang. 

Terralia.-. Dimetomorf. http://www.terralia.com/vademecum_de_productos_ 

fitosanitarios_y_nutricionales. html.  Diakses pada 20 Januari 2017 pada 

pukul 19:38 WIB. 

Utomo, S. D., Islamika,N., Ratih, S., dan  Ginting, C. 2010. Pengaruh metalaksil-

mterhadap keterjadian penyakit bulai dan produksi jagung. Jurnal 

Agrotropika.  15 (2): 56–59. 

Wakman, W., Asikin, S., Bustan, A. dan Thamrin, M.  2006.  Identifikasi spesies 

cendawan penyebab penyakit bulai pada tanaman jagung di Kabupaten 

Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan. Seminar Mingguan. Balitsereal. 

Jumat, 30 Juni 2006. 

 

https://id.scribd.com/%20doc/154805169/
https://id.scribd.com/%20doc/154805169/
http://www.terralia.com/vademecum_de_productos_%20fitosanitarios_y_nutricionales
http://www.terralia.com/vademecum_de_productos_%20fitosanitarios_y_nutricionales

	COVER.pdf (p.1)
	ABSTRAK.pdf (p.2-3)
	Judul dalam skripsi.pdf (p.4-11)
	SANWACANA.pdf (p.12-14)
	DAFTAR ISI.pdf (p.15-16)
	DAFTAR TABEL.pdf (p.17-19)
	DAFTAR GAMBAR.pdf (p.20-21)
	BAB I .pdf (p.22-26)
	BAB II.pdf (p.27-41)
	BAB III.pdf (p.42-48)
	BAB V.pdf (p.61)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.62-65)

