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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 
 

4.1.  Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cawas 
 

a. VISI 

“ Menjadikan Pusat Penyuluhan Pertanian andal untuk mewujudkan 

pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, kreatif, inovatif, dan 

berwawasan global ". 

b. MISI 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pusat Penyuluhan 

Pertanian menetapkan misi sebagai berikut. 

1. Mengembangkan program dan informasi penyuluhan pertanian 

sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.  

2. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal, 

dan ketenagaan penyuluhan pertanian yang profesional. 

3. Memberdayakan kelembagaan petani dan usaha tani yang kuat 

mandiri dan berdaya saing. 

4.2.  Aturan Basis Konsultasi Penyakit Tanaman 
 

Dalam melakukan proses konsultasi petani ke pihak penyuluhan 

memiliki aturan sebagai berikut : 

1. Petani ingin berkonsultasi harus ke tempat penyuluhan. 
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2. Setelah petani ke tempat penyuluhan petani harus menunggu terlebih 

dahulu samapai pihak penyuluhan datang. 

3. Pada saat konsultasi petani ditanya terlebih dahulu tentang gejala 

yang sedang dialami sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut. 

4.3.  Data Penyakit Tanaman Kedelai 
 

Sumber yang didapat dari pakar, buku dan jurnal – jurnal ilmiah yang 

berkaitan dengan penelitian ini didapatkan sembilan penyakit sebagai 

berikut : 

a.   Penyakit Target spot / Corynespora cassicola 
 

Target spot (Corynespora cassiicola) adalah salah satu 

organisme pengganggu tanaman (OPT) dari kelompok penyakit dan 

masuk dalam golongan jamur yang dalam pengendaliannya juga 

memerlukan keterpaduan. Gejala dari penyakit Target spot adalah : 

1. Ada bercak kemerahan pada akar. 

2. Ada bercak kemerahan pada batang. 

3. Kadang-kadang mengalami sonasi, yaitu membentuk lingkaran 

seperti pada papan tembak (target). 

4. Bercak coklat kemerahan timbul pada daun, batang, polong, 

biji, HIPOkotil dan akar, dengan diameter 10-15. 

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/ tungau/ kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdiri dari golongan jamur, 

bakteri dan virus. 



 

 

 

 

 

 

Siklus Penyakit dan 

akar, biji, dan mampu bertahan dalam tanah yang tidak diusahakan 

selama lebih dari 2 tahun. Infeksi hanya terjadi bila kelembaban udara 

relatif 80% atau lebih atau terjadi air bebas di atas daun

menghambat pertumbuhan jamur pada daun dan akar. Infeksi pada 

batang dan akar terjadi pada awal fase pertumbuhan tanaman. Gejala 

terlihat pada 3 minggu setelah tanaman tumbuh. Suhu tanah optimal 

untuk menginfeksi dan perkembangan penyakit se

18ºC. Pada suhu 20ºC gejala penyakit tidak terlalu parah dan akar 

terbentuk normal. 

macam tumbuhan (

sangat melimpah.

b.   Penyakit Rebah Kecamb
Solani. 

 

 Rhizoctania solani 

tanaman (OPT) dari kelompok penyebab penyakit dan masuk dalam 

golongan jamur yang mengakibatkan panyakit rebah kecambah, busuk 

 

Gambar 4.1 Penyakit Target Spot

Siklus Penyakit dan EpidemiologiPatogen bertahan pada batang, 

akar, biji, dan mampu bertahan dalam tanah yang tidak diusahakan 

selama lebih dari 2 tahun. Infeksi hanya terjadi bila kelembaban udara 

relatif 80% atau lebih atau terjadi air bebas di atas daun

menghambat pertumbuhan jamur pada daun dan akar. Infeksi pada 

batang dan akar terjadi pada awal fase pertumbuhan tanaman. Gejala 

terlihat pada 3 minggu setelah tanaman tumbuh. Suhu tanah optimal 

untuk menginfeksi dan perkembangan penyakit selanjutnya adalah 15

18ºC. Pada suhu 20ºC gejala penyakit tidak terlalu parah dan akar 

terbentuk normal. Patogen dapat hidup dan menyerang bermacam

macam tumbuhan (cosmopolitan), dan di negara tropis keberadaannya 

sangat melimpah. 

b.   Penyakit Rebah Kecambah, Busuk Daun, Batang dan Polong / 

Rhizoctania solani adalah salah satu organisme pengganggu 

tanaman (OPT) dari kelompok penyebab penyakit dan masuk dalam 

golongan jamur yang mengakibatkan panyakit rebah kecambah, busuk 
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Target Spot 

bertahan pada batang, 

akar, biji, dan mampu bertahan dalam tanah yang tidak diusahakan 

selama lebih dari 2 tahun. Infeksi hanya terjadi bila kelembaban udara 

relatif 80% atau lebih atau terjadi air bebas di atas daun. Cuaca kering 

menghambat pertumbuhan jamur pada daun dan akar. Infeksi pada 

batang dan akar terjadi pada awal fase pertumbuhan tanaman. Gejala 

terlihat pada 3 minggu setelah tanaman tumbuh. Suhu tanah optimal 

lanjutnya adalah 15-

18ºC. Pada suhu 20ºC gejala penyakit tidak terlalu parah dan akar 

dapat hidup dan menyerang bermacam-

), dan di negara tropis keberadaannya 

ah, Busuk Daun, Batang dan Polong / Rhizoctania 

adalah salah satu organisme pengganggu 

tanaman (OPT) dari kelompok penyebab penyakit dan masuk dalam 

golongan jamur yang mengakibatkan panyakit rebah kecambah, busuk 
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daun, batang dan polong, Gejala Serangan penyakit rebah kecambah , 

busuk daun dan polong adalah : 

1. Pada kondisi sangat lembab timbul miselium yang menyebabkan 

daun-daun akan lengket satu sama lain, menyerupai sarang laba-

laba (web blight). 

2. Pada daun, batang dan polong timbul hawar dengan arah yang 

serangan dari bawah ke atas. 

3. Pada tanaman yang baru tumbuh terjadi busuk (hawar) di dekat 

akar. 

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/tungau/kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdiri dari golongan 

jamur, bakteri dan virus. 

 

 

 

 

Gambar. 4.2  Rhizoctania solani 

Siklus Penyakit dan EpidemiologiJamur Rhizoctania solani 

membentuk sklerotia warna coklat hingga hitam, bentuk tidak 

beraturan dengan ukuran sampai 0,5 mm. Jamur ini mempunyai 
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banyak tanaman inang dari tanaman pangan, sayuran, buah, dan 

tanaman hias sehingga sulit dikendalikan. 

Rhizoctania solani tinggal di tanah, mempunyai kemampuan 

saprofit tinggi, mampu hidup 3 bulan pada kultur kering dan 4 bulan 

pada kultur cair. Rhizoctania solani bertahan hidup tanpa tanaman 

inang, serta hidup saprofit pada semua jenis sisa tanaman. Rhizoctania 

solani dapat menimbulkan epidemi pada daerah dengan kelembaban 

tinggi dan cuaca hangat jamur dapat bertahan lama hidup di dalam 

tanah yang merupakan sumber inokulum yang penting. 

c.   Penyakit Antraknose / Colletotrichum dematium var truncatum 
 

Antraknose adalah salah satu organisme pengganggu tanaman 

(OPT) dari kelompok penyebab penyakit dan masuk dalam golongan 

jamur yang dalam pengendaliannya juga memerlukan keterpaduan. 

Gejala serangan penyakit antraknose adalah : 

1. Pada batang timbul bintik bintik hitam berupa duri duri jamur. 

2. Ada tulang daun yang menebal dan warnanya kecoklatan. 

3. berupa bercak atau bidang kecil nekrotik yang gelap, agak 

terbenam kadang dengan pinggir yang terangkat. 

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu / tungau / kumbang, 

ulat dan kepik. Organisme penyebab penyakit terdiri dari golongan 

jamur, bakteri dan virus. 

 



 

 

 

 

 

 

Siklus Penyakit dan Epidemiologi

bentuk miselium

Miselium 

perkembangan gejala sampai tanaman menjelang masak. Infeksi 

batang dan polong terjadi selama fase reproduksi apabila cuaca 

lembab dan hangat.

d.   Penyakit Hawar Batang / 
 

Sclerotium

tanaman (OPT) dari kelompok penyebab penyakit dan masuk dalam 

golongan jamur yang dalam pengendaliannya juga memerlukan 

keterpaduan, 

1. Infeksi terjadi pada pangka

permukaan tanah berupa bercak coklat muda yang cepat berubah 

menjadi coklat tua/warna gelap, meluas sampai ke 

Gambar 4.3 Penyakit Antraknose 

Siklus Penyakit dan EpidemiologiPatogen 

miselium pada residu tanaman atau pada biji terinfeksi. 

 menjadi penyebab tanaman terinfeksi tanpa menimbulkan 

perkembangan gejala sampai tanaman menjelang masak. Infeksi 

batang dan polong terjadi selama fase reproduksi apabila cuaca 

lembab dan hangat. 

d.   Penyakit Hawar Batang / Sclerotium Rolfsii 

Sclerotium Rolfsii adalah salah satu organisme pengganggu 

tanaman (OPT) dari kelompok penyebab penyakit dan masuk dalam 

golongan jamur yang dalam pengendaliannya juga memerlukan 

keterpaduan, Gejala serangan penyakit hawar batang  adalah :

Infeksi terjadi pada pangkal batang atau sedikit di bawah 

permukaan tanah berupa bercak coklat muda yang cepat berubah 

menjadi coklat tua/warna gelap, meluas sampai ke HIPO
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bertahan dalam 

pada residu tanaman atau pada biji terinfeksi. 

menjadi penyebab tanaman terinfeksi tanpa menimbulkan 

perkembangan gejala sampai tanaman menjelang masak. Infeksi 

batang dan polong terjadi selama fase reproduksi apabila cuaca 

adalah salah satu organisme pengganggu 

tanaman (OPT) dari kelompok penyebab penyakit dan masuk dalam 

golongan jamur yang dalam pengendaliannya juga memerlukan 

Gejala serangan penyakit hawar batang  adalah : 

l batang atau sedikit di bawah 

permukaan tanah berupa bercak coklat muda yang cepat berubah 

HIPOkotil. 



 

 

2. Gejala layu mendadak merupakan gejala pertama yang timbul. 

Daun-daun yang terinfeksi mula

berwarna merah sampai coklat dengan pinggir berwarna coklat tua, 

kemudian mengering dan sering menempel pada batang mati.

3. miselium

pada tanah di sekeliling tanaman sakit. 

ke atas batang sampai beberapa sentimeter.

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/ tungau/ kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdiri dari golongan 

jamur, bakteri dan virus.

 

 

 

 

 

Siklus Penyakit dan EpidemiologiTanaman kedelai peka 

terhadap jamur ini sejak mulai tumbuh sampai pengisian polong. 

Kondisi lembab dan panas memacu perkembangan 

kemudian hilang bila keadaan berubah menjadi kering. Pada keadaan 

lembab sekali a

 

Gejala layu mendadak merupakan gejala pertama yang timbul. 

daun yang terinfeksi mula-mula berupa be

berwarna merah sampai coklat dengan pinggir berwarna coklat tua, 

kemudian mengering dan sering menempel pada batang mati.

miselium putih yang terbentuk pada panggal batang, sisa daun, dan 

pada tanah di sekeliling tanaman sakit. Miselium tersebut

ke atas batang sampai beberapa sentimeter. 

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/ tungau/ kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdiri dari golongan 

jamur, bakteri dan virus. 

Gambar 4.4 Penyakit Sclerotium Rolfsii

Siklus Penyakit dan EpidemiologiTanaman kedelai peka 

terhadap jamur ini sejak mulai tumbuh sampai pengisian polong. 

Kondisi lembab dan panas memacu perkembangan 

kemudian hilang bila keadaan berubah menjadi kering. Pada keadaan 

lembab sekali akan terbentuk sklerotia yang berbentuk bulat seperti 
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Gejala layu mendadak merupakan gejala pertama yang timbul. 

mula berupa bercak bulat 

berwarna merah sampai coklat dengan pinggir berwarna coklat tua, 

kemudian mengering dan sering menempel pada batang mati. 

putih yang terbentuk pada panggal batang, sisa daun, dan 

tersebut menjalar 

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/ tungau/ kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdiri dari golongan 

Sclerotium Rolfsii 

Siklus Penyakit dan EpidemiologiTanaman kedelai peka 

terhadap jamur ini sejak mulai tumbuh sampai pengisian polong. 

Kondisi lembab dan panas memacu perkembangan miselium yang 

kemudian hilang bila keadaan berubah menjadi kering. Pada keadaan 

yang berbentuk bulat seperti 
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biji sawi dengan diameter 1-1,5 mm. Karena mempunyai lapisan 

dinding yang keras, sklerotium dapat dipakai untuk mempertahankan 

diri terhadap kekeringan, suhu tinggi dan hal-hal yang merugikan. 

Penyakit banyak terjadi tetapi jarang berakibat serius, namun pernah 

mengakibatkan penuruna hasil cukup tinggi pada kedelai yang 

ditanam secara monokultur atau rotasi pendek dengan tanaman yang 

peka. 

e.   Penyakit Karat / Phakopsora pachyrhizi 
 

Phakopspora pachyrhizi merupakan penyakit penting pada 

kedelai. Penyakit karat dapat menurunkan hasil karena daun-daun 

yang terserang akan mengalami defoliasi lebih awal sehingga akan 

mengakibatkan berkurangnya berat biji dan jumlah polong yang 

bervariasi antara 10 - 90%, tergantung pada fase perkembangan 

tanaman, lingkungan dan varietas kedelai. Gejala serangan penyakit 

karat adalah : 

1. munculnya bercak klorotik kecil yang tidak beraturan pada 

permukaan daun. 

2. terdapatnya bintik-bintik kecil yang kemudian berubah menjadi 

bercak-bercak berwarna coklat pada bagian bawah daun. 

3. Ada bercak merah karat  pada bagian daun, batang dan tangkai. 

4. Bentuk bercak menyudut berukuran sampai 1 mm. 
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Gambar 4.5 Penyakit Karat 

f.    Penyakit Virus Mosaik / Soybean Mosaic Virus 

  
Soybean Mosaic Virus adalah salah satu organisme pengganggu 

tanaman (OPT) dari kelompok penyebab penyakit dan masuk dalam 

golongan jamur yang dalam pengendaliannya juga memerlukan 

keterpaduan, Gejala serangan penyakit virus mosaik adalah : 

1. Bijinya mengecil. 

2. Tulang daun pada batang berwarna kurang jernih. 

3. Daun mengkerut dan mempunyai gambar mozaik berwarna hijau 

gelap. 

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/tungau/kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdiri dari golongan 

jamur, bakteri dan virus. 
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Gambar. 4.6 Penyakit Virus Mosaik / Soybean Mosaic Virus 

g.   Penyakit Hawar, Bercak Daun, dan Bercak Biji Ungu / Cercospora kikuchii 
 

Cercospora kikuchii adalah salah satu organisme pengganggu 

tanaman (OPT) dari kelompok penyebab penyakit dan masuk dalam 

golongan jamur yang dalam pengendaliannya juga memerlukan 

keterpaduan, Gejala serangan penyakit cercospora kikuchii adalah : 

1. Awal pada daun timbul saat pengisian biji dengan kenampakan 

warna ungu muda yang selanjutnya menjadi kasar, kaku, dan 

berwarna ungu kemerahan. 

2. Bercak berbentuk menyudut sampai tidak beraturan dengan ukuran 

yang beragam dari sebuah titik sebesar jarum sampai 10 mm dan 

menyatu menjadi bercak yang lebih besar. 

3. Biji mengalami diskolorasi dengan warna yang bervariasi dari 

merah muda atau ungu pucat sampai ungu tua dan berbentuk titik 

sampai tidak beraturan dan membesar. 

4. Diamati pada biji yang terserang yaitu timbul bercak berwarna 

ungu.  
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Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/tungau/kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdiri dari golongan 

jamur, bakteri dan virus. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Penyakit Cercospora kikuchii 

Siklus Penyakit dan Epidemiologi Cercospora kikuchii 

bersporulasi melimpah pada suhu 23-27 ºC dalam waktu 3-5 hari pada 

jaringan terinfeksi, termasuk biji. Penyakit ini tidak menurunkan hasil 

secara langsung akan tetapi mampu menurunkan kualitas biji dengan 

adanya bercak ungu yang kadang-kadang mencapai 50% permukaan 

biji.Inokulum pertama dari biji atau jaringan tanaman terinfeksi yang 

berasal dari pertanaman sebelumnya. Di lapangan dengan temperatur 

28-30 ºC disertai kelembaban tinggi cukup lama akan memacu 

perkembangan penyakit bercak dan hawar daun. Di ruangan dengan 

kelembaban tinggi, infeksi penyakit maksimum terjadi dalam kondisi 

bergantian antara 12 jam terang dan gelap pada suhu 20-24 ºC. Infeksi 

penyakit meningkat dengan bertambah panjangnya periode embun dan 

pada varietas yang berumur pendek penyakit akan lebih parah. 

 



 

h.   Penyakit Pustul Bakteri / Xanthomonas axonopodis pv glycines
 

Xanthomonas axonopodis pv glycines

organisme pengganggu tanaman (OPT) dari kelompok penyakit dan 

masuk dalam golongan jamur yang dalam pengendaliannya juga 

memerlukan keterpaduan, Gejala serangan 

adalah : 

1. Gejala awal berupa bercak berwarna 

kedua permukaan daun, menonjol pada bagian tengah lalau 

menjadi bisul warna coklat muda atau putih pada permukaan daun.

2. Bercak bervariasi dari bintik kecil sampai besar dan tidak 

beraturan, berwarna kecoklatan, bercak kecil bersatu

daerah nekrotik yang nudah robek oleh angin sehingga berlubang

lubang: pada infeksi berat menyebabkan daun gugur.

3. Ada daun yang berlobang

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/tungau/kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdi

jamur, bakteri dan virus.

 

 

 

 

 

Gambar. 4.8 Penyakit Pustul Bakteri / 

h.   Penyakit Pustul Bakteri / Xanthomonas axonopodis pv glycines

Xanthomonas axonopodis pv glycines adalah yang salah satu 

organisme pengganggu tanaman (OPT) dari kelompok penyakit dan 

masuk dalam golongan jamur yang dalam pengendaliannya juga 

memerlukan keterpaduan, Gejala serangan penyakit pustul bakteri

Gejala awal berupa bercak berwarna hijau pucat, tampak pada 

kedua permukaan daun, menonjol pada bagian tengah lalau 

menjadi bisul warna coklat muda atau putih pada permukaan daun.

Bercak bervariasi dari bintik kecil sampai besar dan tidak 

beraturan, berwarna kecoklatan, bercak kecil bersatu

daerah nekrotik yang nudah robek oleh angin sehingga berlubang

lubang: pada infeksi berat menyebabkan daun gugur.

Ada daun yang berlobang 

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/tungau/kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdiri dari golongan 

jamur, bakteri dan virus. 

Gambar. 4.8 Penyakit Pustul Bakteri / Xanthomonas axonopodis pv glycines
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h.   Penyakit Pustul Bakteri / Xanthomonas axonopodis pv glycines 

adalah yang salah satu 

organisme pengganggu tanaman (OPT) dari kelompok penyakit dan 

masuk dalam golongan jamur yang dalam pengendaliannya juga 

penyakit pustul bakteri 

hijau pucat, tampak pada 

kedua permukaan daun, menonjol pada bagian tengah lalau 

menjadi bisul warna coklat muda atau putih pada permukaan daun. 

Bercak bervariasi dari bintik kecil sampai besar dan tidak 

beraturan, berwarna kecoklatan, bercak kecil bersatu membentuk 

daerah nekrotik yang nudah robek oleh angin sehingga berlubang-

lubang: pada infeksi berat menyebabkan daun gugur. 

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/tungau/kumbang, 

ri dari golongan 

Xanthomonas axonopodis pv glycines 



 

 

i.    Penyakit Downey Mildew 
 

Downey Mildew 

tanaman (OPT) dari kelompok penyakit dan masuk dalam golongan 

jamur yang dalam pengendaliannya juga memerlukan keterpaduan, 

Gejala serangan Penyakit 

1. Pada permukaan bawah daun timbul bercak

kekuningan, umumnya bulat dengan batas yang jelas, ukuran 1 

mm. 

2. Kadang

yang selanjutnya dapat menyebabkan bentuk daun abnormal,dan 

kaku. 

3. Pada permukaan bawah daun terutama di pagi hari yan

timbul 

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/tungau/kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdiri dari golongan 

jamur, bakteri dan virus.

 

 

 

 

 

Downey Mildew / Peronospora manshurica 

Downey Mildew adalah yang salah satu organisme pengganggu 

tanaman (OPT) dari kelompok penyakit dan masuk dalam golongan 

jamur yang dalam pengendaliannya juga memerlukan keterpaduan, 

Gejala serangan Penyakit Downey Mildew  adalah : 

Pada permukaan bawah daun timbul bercak

kekuningan, umumnya bulat dengan batas yang jelas, ukuran 1 

Kadang-kadang bercak menyatu membentuk bercak lebih lebar 

yang selanjutnya dapat menyebabkan bentuk daun abnormal,dan 

 

Pada permukaan bawah daun terutama di pagi hari yan

timbul miselium dan konidium. 

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/tungau/kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdiri dari golongan 

jamur, bakteri dan virus.  

Gambar. 4.9 Penyakit Downey Mildew
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adalah yang salah satu organisme pengganggu 

tanaman (OPT) dari kelompok penyakit dan masuk dalam golongan 

jamur yang dalam pengendaliannya juga memerlukan keterpaduan, 

Pada permukaan bawah daun timbul bercak warna putih 

kekuningan, umumnya bulat dengan batas yang jelas, ukuran 1 - 2 

kadang bercak menyatu membentuk bercak lebih lebar 

yang selanjutnya dapat menyebabkan bentuk daun abnormal,dan 

Pada permukaan bawah daun terutama di pagi hari yang dingin 

Organisme hama dapat berbentuk lalat, kutu/tungau/kumbang, 

ulat dan kepik. Orginsme penyebab penyakit terdiri dari golongan 

Downey Mildew 
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Siklus Penyakit dan EpidemiologiJamur Downey Mildew 

mampu bertahan sampai beberapa musim dalam bentuk oospora pada 

daun atau biji, menginfeksi tanaman dalam kondisi dingin dengan 

gejala klorotik pada daun. Apabila terjadi embun maka sporangium 

akan terbentuk, dan selanjutnya tersebar pada daun baru dengan 

perantara udara. Perkembangan penyakit didukung oleh kelembaban 

tinggi dan suhu 20-22ºC. Sporulasi terjadi pada suhu 10-25ºC. Pada 

suhu di atas 30ºC atau di bawah 10ºC sporulasi tidak terjadi. Daun-

daun lebih tahan terhadap infeksi dengan bertambahnya umur tanaman 

dan pada suhu tinggi. Apabila jumlah bercak kuning bertambah maka 

ukuran daun makin menyusut. 

4.4.  Kasus Penyakit  
 

Data kasus penyakit yang di dapat dari pakar Dodit Eka Prasetya S.P. 

sebagai berikut : 

1. Tanaman Kedelai 1 mendapatkan gejala penyakit Ada bercak kemerahan 

pada akar, Bercak daun membentuk lingkaran seperti papan tembak, 

Pakar mendiagnosa penyakit Penyakit Target Spot / Corynespora 

cassicola. 

2. Tanaman Kedelai 2 mendapatkan gejala penyakit Ada batang dekat akar 

busuk, Batang tanaman menjadi kering, Daun yang timbul miselium dan 

daun lengket seperti terkena sarang laba laba, Pakar mendiagnosa 

penyakit Penyakit Rebah Kecambah, Busuk Daun, Batang dan Polong / 

R. Solani. 
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3. Tanaman Kedelai 3 mendapatkan gejala penyakit Pada batang timbul 

bintik bintik hitam berupa duri duri jamur, Ada tulang daun yang 

menebal dan warnanya kecoklatan, Pakar mendiagnosa penyakit 

Penyakit Antraknose / Colletotrichum dematium var truncatum. 

4. Tanaman Kedelai 4 mendapatkan gejala penyakit Ada bercak merah 

karat  pada bagian daun, batang dan tangkai, Bentuk bercak menyudut 

berukuran sampai 1 mm, Pakar mendiagnosa Penyakit Karat / 

Phakopsora pachyrhiz. 

5. Tanaman Kedelai 5 mendapatkan gejala penyakit Bijinya mengecil, 

Tulang daun pada batang berwarna kurang jernih, Daun mengkerut dan 

mempunyai gambar mozaik berwarna hijau gelap, Pakar mendiagnosa 

Penyakit Karat / Phakopsora pachyrhiz. 

 

4.5.  Data gejala Penyakit Tanaman Kedelai 
 

Daftar Relasi Penyakit Kedelai Dan Gejala. 

Tabel 4.1 Hubungan Penyakit Dan Gejala. 

Gejala 
Penyakit 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 

G01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

G02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

G03 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

G04 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

G05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Gejala 
Penyakit 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 

G06 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

G07 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

G08 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

G09 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

G10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

G11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

G12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

G13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

G14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

G15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

G16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

G17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

G19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

G20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

G21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

G22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

G25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

G27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

G28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Gejala 
Penyakit 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 

G29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

G30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  

Keterangan Penyakit 

P01 Penyakit Target Spot / Corynespora cassicola. 

P02 Penyakit Rebah Kecambah, Busuk Daun, Batang dan Polong / R. Solani. 

P03 Penyakit Antraknose / Colletotrichum dematium var truncatum. 

P04 Penyakit Hawar Batang / Sclerotium rolfsii. 

P05 Penyakit Karat / Phakopsora pachyrhizi. 

P06 Penyakit Virus Mosaik / Soybean Mosaic Virus.  

P07 Penyakit Hawar, Bercak Daun, dan Bercak Biji Ungu / Cercospora 

kikuchii. 

P08 Penyakit Pustul Bakteri / Xanthomonas axonopodis pv glycines. 

P09 Penyakit Downy Mildew / Peronospora manshurica. 

Keterangan Gejala 

G1 Gejala 

G01 Ada bercak kemerahan pada akar. 

G02 Ada bercak kemerahan pada batang. 

G03 Ada batang dekat akar busuk. 

G04 Pada batang timbul bintik bintik hitam berupa duri duri jamur. 

G05 Batang tanaman menjadi kering. 

G06 Ada bercak coklat tua pada batang bawah dekat permukaan tanah. 
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G07 Ada miselium putih pada pangkal batang. 

G08 Ada bercak merah karat  pada bagian daun, batang dan tangkai. 

G09 Bijinya mengecil. 

G10 Biji berwarna ungu. 

G11 Ada biji yang rusak. 

G12 Tulang daun pada batang berwarna kurang jernih. 

G13 Bercak daun membentuk lingkaran seperti papan tembak. 

G14 Daun mengkerut dan mempunyai gambar mozaik berwarna hijau gelap. 

G15 Daun yang timbul miselium dan daun lengket seperti terkena sarang laba 

laba. 

G16 Daun mengering dan menempel pada batang. 

G17 Bentuk bercak menyudut berukuran sampai 1 mm. 

G18 Ada bercak berwarna coklat muda atau putih pada bawah daun. 

G19 Bentuk bercak bervariasi dari bintik kecil sampai bintik besar berwarna 

kecoklatan. 

G20 Ada daun yang berlubang. 

G21 Ada tulang daun yang menebal dan warnanya kecoklatan. 

G22 Ada bercak berwarna putih kekuning kuningan pada permukaan bawah 

daun. 

G23 Ada daun yang kaku. 

G24 Ada bercak coklat kemerahan timbul pada daun, batang, polong, biji, 

HIPOkotil dan akar, dengan diameter 10-15. 

G25 Ada bercak atau bidang kecil nekrotik yang gelap, agak terbenam kadang 

dengan pinggir yang terangkat. 
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G26 Munculnya bercak klorotik kecil yang tidak beraturan pada permukaan 

daun. 

G27 Terdapatnya bintik-bintik kecil yang kemudian berubah menjadi bercak-

bercak berwarna coklat pada bagian bawah daun. 

G28 Biji mengalami diskolorasi dengan warna yang bervariasi dari merah muda. 

atau ungu pucat sampai ungu tua dan berbentuk titik sampai tidak beraturan 

dan membesar. 

G29 Bercak berbentuk menyudut sampai tidak beraturan dengan ukuran yang 

beragam dari sebuah titik sebesar jarum sampai 10 mm dan menyatu 

menjadi bercak yang lebih besar. 

G30 Pada permukaan bawah daun terutama di pagi hari yang dingin timbul 

miselium dan konidium. 

4.6.  Penghitungan dengan Certainty Factor 
Contoh Kasus 

Pak andi mengunjungi website sistem pakar diagnosa penyakit 

tanaman kedelai, kemudian ia melakukan diagnosa dengan memilih gejala 

sesuai yang pak andi lihat yaitu ada batang deket akar busuk, batang 

tanaman menjadi kering, daun yang timbul miselium dan daun lengket 

seperti terkena laba-laba, ada bercak kemerahan pada batang, pada batang 

timbul bintik bintik hitam berupa duri duri jamur. Berdasarkan data sempel 

diatas dapat dilakukan penghitungan untuk menentukan penyakit yang 

diderita tanaman kedelai seperti berikut : 

Aplikasi akan secara otomatis mencari penyakit yang mempunyai 

gejala seperti yang dialami oleh user  dan didapatkan dari gejala tanaman 
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kedelai ada batang deket akar busuk, batang tanaman menjadi kering, daun 

yang timbul miselium dan daun lengket seperti terkena laba-laba, ada 

bercak kemerahan pada batang, pada batang timbul bintik bintik hitam 

berupa duri duri jamur adalah penyakit dengan perhitungan sebagai berikut 

: 

Tabel MB dan MD di lampiran 

A. Target Spot (Corynespora cassicola) 

MB  dan MD (Ada bercak kemerahan pada batang ). 

MB = 0.5 MD= 0.3 

CF ( Target Spot (Corynespora cassicola) | Ada bercak kemerahan pada 

batang ) 

CF = 0.5 – 0.3 = 0.2 

B. Rebah Kecambah, Busuk Daun, Batang dan Polong 

MB (Ada batang dekat akar busuk, Batang tanaman menjadi kering, Daun 

yang timbul miselium dan daun lengket seperti terkena sarang laba laba ) 

MB = 0.8 + ( 0.8 x (1 – 0.8 )) = 0.96 

MB = 0.96 + ( 0.6 x (1 – 0.96 )) = 0.984 

MD ( Ada batang dekat akar busuk, Batang tanaman menjadi kering, Daun 

yang timbul miselium dan daun lengket seperti terkena sarang laba laba ) 

MD = 0.2 + ( 0.32 x (1 – 0.2 )) = 0.456 
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MD = 0.456 + ( 0.02 x (1 – 0.456 )) = 0.46688 

CF (Rebah Kecambah, Busuk Daun, Batang dan Polong | Ada batang 

dekat akar busuk, Batang tanaman menjadi kering, Daun yang timbul 

miselium dan daun lengket seperti terkena sarang laba laba ) 

CF= ( 0.984 – 0.46688 ) = 0.51712 

C. Antraknose (Colletotrichum dematium var truncatum) 

MB dan MD (Pada batang timbul bintik bintik hitam berupa duri duri 

jamur). 

MB = 0.8 MD= 0.3 

CF (Antraknose (Colletotrichum dematium var truncatum) | Pada batang 

timbul bintik bintik hitam berupa duri duri jamur) 

CF = 0.8 – 0.3 = 0.5 

Berdasarkan nilai CF diata, nilai CF yang terbesar adalah nilai CF penyakit 

Rebah Kecambah, Busuk Daun, Batang dan Polong dengan nilai 0.51712 

sehingga dugaan terbesar pada penyakit tanaman kedelai pak andi 

menderita penyakit Rebah Kecambah, Busuk Daun, Batang dan Polong. 

 


