
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Tomat (Solanum

lycopersicum)

Klasifikasi botani tanaman tomat

(Solanum lycopersicum) adalah sebagai berikut

divisi spermatophyta, class dicotyledonea,

ordo tubiflorae, familia solanaceae, genus

lycopersicum, spesies Lycopersicum

esculentumMill (Keng, 1978).

Tomat (Lycopersicon escelentum Mill) merupakan tumbuhan asli dari

Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Tanaman tomat tumbuh optimal pada suhu

berkisar antara 20-270 C dan kelembaban 65%-80%, pada curah hujan 750-1250 mg

pertahun. Tanaman tomat tumbuh pada dataran sekitar 1-1500 m dpl (Putra dkk,

2017). Tanaman tomat ini tidak tahan hujan, sinar matahari terik, serta menghendaki

tanah yang gembur dan subur. Terna setahun ini tumbuh tegak atau bersandar pada

tanaman lain, tinggi 0,5-2,5 m, bercabang banyak atau berambut kasar warnanya

hijau keputihan. Daun majemuk menyirip, letaknya berseling, bentuknya bulat telur

sampai memanjang, ujung runcing, pangkal membulat, helaian daun yang besar

tepinya berlekuk, helaian daun yang lebih kecil tepinya bergerigi, panjang 10-40 cm,

warna hijau muda. Bunga majemuk, berkumpul dalam rangkaian berupa tandan,

Gambar 1. Tanaman Tomat
(Sumber: Jones, 2008

Jones, 2008)
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bertangkai, mahkota berbentuk bintang, warnanya kuning buahnya berdaging dan

memiliki kulit yang tipis mengkilap dan licin (Fitriani, 2012).

2.1.1 Penyakit PadaTanamanTomat

Penyakit-penyakit pada tanaman tomat yang sering dijumpai oleh para petani

yang banyak menimbulkan kerugian besar akibat banyak faktor yang terjadi dilapang

yaitu seperti :

a. Penyakit Layu Fusarium

Jamur Fusarium oxysporum merupakan jamur saprofit yang umumnya

terdapat didalam tanah ada pula yang bersifat parasit. Fusarium sp. yang

menyebabkan penyakit pembuluh dikelompokkan kedalam Fusarium oxysporum

(Semangun, 2001).

Jamur F. oxysporum f.sp. lycopersici diketahui memiliki banyak ras fisiologi.

Menurut Suhardi dan Bustaman (1979, dalam Semangun, 2000) yang paling banyak

terdapat disini adalah ras 1, sedang meskipun agak sedikit ras 0 juga terdapat. Ras 1

terdiri atas 2 galur. Galur putih memiliki tingkat virulensi yang lebih tinggi daripada

galur ungu. Fusarium oxysporum adalah spesies patogen tanaman yang komplek dan

terdapat disegala macam jenis tanah serta terdiri dari banyak forma yang berbeda,

setiap karakter memiliki spesifikasi inang berbeda (Lievens et al., 2009 dalam Deo,

2013). Strain F. oxysporum yang bersifat patogen dapat menyebabkan layu jaringan

pembuluh atau busuk akar lebih dari 100 spesies tanaman, di antaranya adalah

beberapa tanaman yang memiliki nilai ekonomis termasuk tomat, pisang, bunga

lampu, mentimun, bunga potong, kurma, dan melon (Gordon dan Martyn, 1997
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dalam Deo, 2013). Fourie et al., (2011) Kebanyakan F. oxysporum patogenik pada

satu tanaman tertentu seperti FOC pada pisang, F. oxysporum dianthi pada anyelir,

dan F. Oxysporum vasinfectum pada kapas. Akan tetapi beberapa forma dapat

menyerang lebih dari satu tanaman seperti laporan Cafri et al., (2005) bahwa F.

oxysporum cucumerinum dapat mempengaruhi timun dan melon. Jamur ini dapat

bertahan lama dalam tanah dengan bentuk klamidiospora. Jamur melakukan infeksi

pada akar terutama melalui luka-luka atau melalui luka pada akar. Penyakit layu

dapat berkembang pada suhu tanah 21 - 33˚C, dengan suhu optimumnya adalah 28˚C.

Fusarium dapat hidup pada pH tanah yang luas. Penyakit akan berkembang lebih

pesat bila tanah mengandung banyak nitrogen tapi miskin kalium (Semangun, 2000).

Sastrahidayat (2013) menambahkan jamur Fusarium oxsporum sangat cocok pada

tanah-tanah asam dengan kisaran pH 4,8 – 6. Patogen tumbuh baik pada biakan murni

dengan kisaran pH 3,6 - 8,4. Sedangkan untuk sporulasi pH optimum sekitar 5,0.

Sporulasi terjadi pada tanah yang mempuyai pH dibawah 7 adalah lima sampai dua

puluh kali lebih besar dibandingkan ditanah yang memiliki pH diatas 7.

Jamur Fusarium oxysporum lycopersici memiliki dua fase daur hidup yaitu

fase patogenesitas dan saprogenesis. Pada fase patogenesitas, jamur Fusarium

oxysporum lycopersici sebagai parasit pada tanaman inang. Apabila tidak ada

tanaman inang maka jamur Fusarium oxysporum lycopersici akan hidup dalam tanah

sebagai saprofit. Pada fase saprogenesis, Fusarium oxysporum lycopersici menjadi

inokulum penyebab penyakit pada tanaman lain (Djaenuddin, 2011).

Jamur Fusarium oxysporum lycopersici menyerang berbagai jenis tanaman,

antara lain tomat, kentang, dan tanaman hias. Jamur Fusarium oxysporum lycopersici
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menyerang tanaman melalui ujung akar yang terluka kemudian menyebar secara

interseluler dalam jaingan parenkim (Lestari dkk, 2006). Di dalam pembuluh batang

miselium menghasilkan tiga macam toxin yaitu; fusaric acid, dehydrofusaric acid,

dan lycomarasmin, selain itu didalam pembuluh batang tersebut membebaskan

polyphenol yang akan dioksidasi oleh enzim polyphenol oksidase. Kegiatan

polyphenol oksidase tergantung pada jumlah miselium pada pembuluh batang mati,

maka patogen akan melakukan sporulasi luas pada jaringan yang mati tersebut dan ini

merupakan sumber inokulum yang kedua.

Gejala penyakit tersebut adalah pucatnya tulang-tulang daun, terutama daun

bagian atas, kemudian merunduknya tangkai daun dan akhirnya tanaman menjadi

layu. Kadang-kadang kelayuan didahului dengan menguningnya daun terutama daun

sebelah bawah sehingga tanaman menjadi kerdil. Jika tanaman yang sakit itu

dipotong dekat pangkal batang akan terlihat suatu cincin coklat pada berkas

pembuluh. Tanaman dengan gejala berat, gejala penyakit juga bisa terjadi pada

tanaman sebelah atas. Pada tanaman yang sangat muda penyakit dapat menyebabkan

matinya tanaman secara mendadak, karena pada pangkal batang terjadi kerusakan

atau kanker yang menggelang, sedangkan tanaman dewasa yang terinfeksi sering

dapat bertahan terus dan membentuk buah tetapi hasilnya sangat sedikit dan buahnya

kecil-kecil. Jamur Fusarium termasuk patogen tular-tanah. Jika tanah sudah

terkontaminasi patogen maka penyakit tersebut selalu ada hampir setiap musim tanam

(Agrios, 2005; Semangun, 2000).
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b. Penyakit Bercak Coklat (Alternaria Solani) pada Tanaman Tomat

Menurut Kemmit, (2002 dalam Kalay et al., 2015) menyimpulkan bahwa

perkembangan Alternaria solani pada suhu (24-29°C) merupakan kondisi lingkungan

yang kondusif untuk proses infeksi. Pada suhu optimum 28-30°C, konidia akan

berkecambah sekitar 40 menit dan akan dapat mempercepat proses infeksi pada

tanaman jika kondisi basah dan kondisi kering saling berganti dalam periode singkat.

Konidium A. solani dapat berkecambah pada suhu 6-34°C dan pada suhu optimum

28-30°C konidium ini berkecambah dalam waktu 35-45 menit (Semangun, 2000).

Jamur A. solani menginfeksi daun atau batang dengan langsung menembus kutikula.

Pembentukan konidium terjadi pada bercak yang bergaris tengah ±3 mm dan

diperlukan banyak embun atau hujan yang akan berpengaruh penting pada

pembentukan konidium ini. Menurut Rukmana & Saputra (1997) menyimpulkan

bahwa penyakit bercak coklat yang disebabkan oleh A. solani dapat berkembang

dengan pesat bila suhu tinggi 28-30C.

Gejala penyakit yang disebabkan oleh A. solani pada daun tomat yaitu terlihat

adanya bercak berwarna coklat sampai kehitaman. Bercak membentuk lingkaran

Gambar 2. Gejala serangan penyakit pada tanaman tomat. Keterangan:
A) Diskolorasi pada jaringan pembuluh oleh Fusarium oxysporum
dan B) Daun tomat bagian bawah menguning (Srinivasan, 2010).
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kosentris dengan jalur halo berwarna kuning. Pada tingkat serangan berat, bercak

membesar berwarna kecoklatan dan kemudian mengering (Kalay et al., 2015).

c. Penyakit Hawar Daun

Penyakit hawar daun sangat merusak dan sulit dikendalikan, karena P.

infestans merupakan jamur patogen yang memiliki patogenisitas beragam. Pada

umumnya, patogen ini berkembangbiak secara aseksual dengan zoospora, tetapi dapat

juga berkembangbiak secara seksual dengan oospora. Jamur ini bersifat heterotalik,

artinya perkembangbiakan secara seksual atau pembentukan oospora hanya terjadi

apabila terjadi mating (perkawin-an silang) antara dua isolat P. infestans yang

mempunyai mating type (tipe perkawinan) berbeda (H. Purwanti, 2002).

Gejala pada penyakit ini yaitu daun yang terserang akan timbul bercak

berwarna coklat hingga hitam. Awalnya pada sisi daun atau pada ujung daun hanya

tertampak beberapa millimeter saja. Namun akhirnya meluas keseluruh bagian daun

hingga tangkai daun. Penyakit hawar daun ini menyerang pangkal daun,

menimbulkan bercak berwarna hijau hingga coklat dan berair. Bercak dikelilingi oleh

massa spongaria yang berwarna putih dengan lalat belakang hijau kelabu. Pada

Gambar 3. Gejala serangan penyakit bercak coklat yang disebabkan
Alternania solani pada bagian daun tomat (Bob McGovern,
1999).
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serangan lebih lanjut, penyakit ini dapat menyebar ke bagian batang, tangkai

dan buah tomat.

c. Penyakit Crinivirus (Tomato chlorosis virus/ToCV dan Tomato infectious chlorosis

virus/TICV)

Infeksi Crinivirus pada tanaman tomat menyebabkan daun-daun tomat klorosis,

yaitu menguning di antara tulang daun (interveinal yellowing) yang berasosiasi

dengan berkurangnya kemampuan fotosintesisnya. Pada 6 perkembangan selanjutnya

daun-daun menjadi rapuh (leaf brittleness), mengalami nekrotik pada beberapa bagian

dan warna bagian yang nekrotik menjadi merah keunguan (bronzing), kebugaran

(vigor) tanaman menjadi sangat berkurang, dan apabila menghasilkan buah maka

ukurannya jauh lebih kecil dari normal dan proses pematangannya terganggu, serta

mudah gugur (early senescence) sehingga sangat menurunkan bahkan meniadakan

nilai ekonomi tanaman yang terinfeksi (Duffus et all., 1996; Dalmon et all., 2008).

Gejala terbatas pada jaringan floem dengan konsentrasi virus rendah dimana hal

tersebut salah satu kendala untuk diagnosis keberadaan virus.

Gambar 4. Gejala klorosis di lahan pertanaman tomat (Koleksi pribadi Institut
Pertanian Bogor).
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d. Penyakit Busuk Daun pada Tanaman Tomat

Penyakit busuk daun disebabkan oleh jamur Phytophthora infestans. Biasanya

menyerang pada tanaman tomat di dataran tinggi. Gejala serangan pada daun terjadi

bercak coklat hingga hitam. Awalnya menyerang ujung dan sisi daun, kemudian

meluas ke seluruh permukaan daun hingga ke tangkai daun. Tanaman yang terserang

penyakit ini harus segera dicabut dan dibakar, jangan di kubur. Gunakan varietas

unggul dan bebas jamur. Penyemprotan bisa menggunakan fungisida (Subandi, 2010).

2.2. Abu Sekam

Menurut Supriati et all,. (1994), penambahan abu sekam mampu meningkatkan

pH tanah di atas lima mampu menghambat perkembangan penyakit busuk pangkal

batang. Lambatnya gejala muncul dapat pula terjadi karena adanya pengerasan

jaringan tanaman, sehingga perkembangan patogen terhambat. Hal ini sesuai dengan

Huang (2001), yang menyatakan bahwa abu sekam mengandung silika yang tinggi

dan dapat memacu ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit melalui

pengerasan jaringan. Silika yang diaplikasikan satu sampai tiga hari sebelum

Gambar 5. Gejala tersserang busuk daun pada tanaman tomat (Wiguna G, dkk.,
2015 ).
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inokulasi patogen dapat secara efektif menghambat perkembangan patogen didalam

tembakau dan mentimun.

Penambahan menggunakan abu sekam akan meningkatkan serapan unsur K

oleh tanaman, sehingga dinding sel tanaman menjadi tebal, kadar fenol relatif tinggi,

serta cairan sel mengandung asam amino dan gula dengan berat molekul tinggi.

Keadaan tersebut kurang disukai oleh jamur (Zaubin, 1996). Hal ini sesuai dengan

pendapat menurut Mapegau (2001), kalium berperan dalam mengatur potensi air

dalam tanaman sehingga hal inilah yang menyebabkan keadaan fisik tanaman

menjadi lebih baik, dan tanaman menjadi tahan terhadap penyakit.

Kandungan silika pada abu sekam dapat memacu pertumbuhan beberapa

tanaman dengan penggunaan dosis dan konsentrasi yang tepat (Martanto, 2001).

Penggunaan abu sekam banyak dipilih karena limbah pertanian ini mudah didapat

serta memiliki manfaat yang besar khususnya bagi petani budidaya yang memiliki

masalah pada pengendalian penyakit. Abu sekam memiliki potensi sebagai penekan

serangan penyakit tanaman (Kiswondo, 2011).

2.3. Tembakau

Tembakau (Nicotiana tabacum L.) termasuk kedalam kelas Dycotiledoneae,

ordo Personatae, famili Solanaceae, dan genus Nicotiana. Menurut Sholeh dan

Machfudz (1997 dalam Hastuti 2003), tanaman tembakau merupakan tanaman tropis

dan dapat tumbuh dalam rentang iklim yang luas. Tembakau dapat tumbuh dari

dataran rendah sampai ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut.

Suhu optimum selama pertumbuhan 27 – 34 °C dan memerlukan intensitas cahaya
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matahari yang kuat. Tinggi tanaman pada kondisi pertumbuhan normal dapat

mencapai 2 meter atau lebih dengan batang yang tegak, kuat dan berkayu. Daun

bawah lebih kuat dibanding dengan daun diatasnya dan daun pucuk bentuknya lebih

runcing.

Keputusan Menteri Pertanian (2006) menyebutkan bahwa tanaman tembakau

mengandung zat alkaloid nikotin, sejenis neurotoksin yang sangat ampuh jika

digunakan pada serangga. Zat ini sering digunakan sebagi bahan utama insektisida.

Nikotin ialah sejenis senyawa organik yang dijumpai pada tanaman tembakau (daun

tembakau mempunyai kandungan nikotin paling tinggi). Rumus kimia nikotin ialah

3-(2-(N- metilpirolidinil)). Sebanyak 5% dari bobot tembakau ialah nikotin yang

merupakan racun saraf kuat (potent nerve poison) dan digunakan di dalam racun

serangga (Wikipedia, 2011). Nikotin dirumuskan untuk keperluan insektisida dalam

bebagai bentuk: senyawa murni, nikotin sulfat, dan serbuk tembakau. Nikotin murni

dianggap beracun bagi mamalia dengan dosis fetal sebesar 50 mg/kg. Oleh karena itu,

nikotin murni sebagai insektisida botani dibatasi penggunaannya (Cassanovaelal,

2002).

Nikotin murni merupakan hasil ekstraksi tembakau yang sangat beracun

bagi hewan berdarah panas. Insektisida biasanya dipasarkan dalam bentuk nikotin

sulfat dengan konsentrasi 40% cairan. Serbuknya dapat membuat iritasi kulit

sehingga tidak sesuai jika digunakan pada tanaman pangan. Nikotin lebih efektif

ketika digunakan selama cuaca panas dan dapat terdegradasi dengan cepat. Nikotin

digunakan untuk membasmi berbagai jenis serangga kecil seperti kutu daun

(afid), lalat, belalang, dan ulat (Cruces 2005).
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Tanaman tembakau pada bagian yang sering digunakan adalah bagian daun dan

batang karena terdapat kandungan nikotin yang cukup tinggi. Tanaman tembakau

juga efektif untuk memberantas hama diperairan (Munajat dan Budiana, 2003).

Limbah tembakau mengandung senyawa nikotin yang toksik terhadap beberapa

hama dan penyakit tanaman, sehingga mempunyai prospek sebagai bahan pestisida

(fungisida) nabati yang ramah lingkungan terutama dalam usaha pertanian organik.
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