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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) berasal dari daerah subtropis, tepatnya di 

pegunungan Andes, Amerika Selatan, perbatasan antara Peru dan Bolivia (Setiadi, 

2009). Kentang termasuk salah satu komoditas tanaman hortikultura terpenting di 

dunia setelah padi, gandum, dan jagung. Selain itu, kentang merupakan salah satu 

komoditas yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai sumber 

karbohidrat dalam rangka menunjang program diversifikasi pangan, 

meningkatkan pendapatan petani, komoditas ekspor non migas dan bahan baku 

industri olahan (Hartuti dan Sinaga, 1998).  Di Indonesia umumnya kentang dapat 

diolah menjadi pergedel kentang, kripik kentang, sup kentang, kroket kentang, 

kentang goreng/ rebus/ kukus, dan lain-lain.  

Kandungan gizi kentang menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan 

(1989) diantaranya adalah kalori 83 kal; protein 2 g; lemak 0,1 g; karbohidrat 19,1 

g; fosfor 56 mg; kalsium 11 mg; Besi 0,7 mg; Vit. B1 0,11 mg; Vit. C 17 mg. 

Selanjutnya Sunarjono (2007) menambahkan bahwa kandungan kalium pada 

kentang cukup tinggi yaitu 449 mg/100 g yang berkhasiat untuk mencegah 

hipertensi. Sedangkan kandungan natrium pada kentang rendah yaitu 0,4 mg/100 

g sehingga dapat mencegah  penyakit tekanan darah tinggi, karena jika 

mengkonsumsi natrium (sodium) berlebih dapat mengundang hipertensi. 
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Dari segi ekonomi, kentang merupakan salah satu tanaman budidaya yang 

dapat memberikan keuntungan yang cukup tinggi, baik dilakukan dalam skala 

kecil maupun besar. Hal tersebut disebabkan karena stabilnya harga kentang jika 

dibandingkan dengan harga komoditas sayuran lainnya. Selain itu ketersediaan 

lahan di Indonesia cukup luas untuk dimanfaatkan sebagai budidaya tanaman 

kentang. Dari analisis tersebut, kentang memiliki prospek yang cukup baik bagi 

perkembangan pertanian maupun ekonomi di Indonesia (Gunarto, 2003).  

Berdasarkan data Direktorat Jendral Hortikultura (2014), produksi kentang 

di Indonesia mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2012 

produksi kentang di Indonesia sebesar 1.094.232 ton/ha. Di tahun 2013 produksi 

meningkat menjadi 1.124.282 ton/ha. Dan di tahun 2014 produksi kentang 

semakin meningkat hingga mencapai 1.347.815 ton/ha. Sedangkan permintaan 

kentang di Indonesia berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 

(2015), tiga tahun terakhir kurang stabil. Pada tahun 2012 permintaan sebanyak 

1.460 kg/tahun, tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 1.564 kg/tahun, dan 

pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 1.476 kg/tahun.  

Berdasarkan data perbandingan permintaan kentang tersebut, produksi 

kentang masih dapat memenuhi permintaan pasar di Indonesia. Namun, 

peningkatan dan pengembangan produksi kentang masih berjalan lambat. 

Menurut Pitojo (2004) penyebab rendahnya produktivitas suatu varietas kentang 

yang dibudidayakan dapat disebabkan oleh beberapa varietas kentang yang tidak 

tahan terhadap serangan penyakit sehingga dapat mempengaruhi produksi 

kentang.  Selanjutnya menurut Warnita (2003), rendahnya produksi kentang di 
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Indonesia disebabkan belum terpenuhinya pengadaan dan distribusi benih kentang 

yang berkualitas, karena pada umumnya petani Indonesia menggunakan bahan 

tanam kentang yang berasal dari umbi, dimana pemeliharaannya justru akan 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pemecahan dormansi sehingga 

ketersediaan bibit kentang masih sedikit. 

Menurut Setiadi (2009) salah satu varietas unggul tanaman kentang yang 

baik untuk dibudidayakan adalah varietas granola, karena varietas ini merupakan 

varietas yang paling banyak diminati oleh konsumen. Selanjutnya pitojo (2004) 

menambahkan bahwa varietas Granola dapat beradaptasi dengan lingkungan dan 

tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus seperti Potato Virus X dan 

Potato Virus Y. Varietas granola juga merupakan varietas yang paling banyak 

digemari dan dicari oleh masyarakat, karena hasil varietas ini dapat digunakan 

untuk sayuran sebagai bahan makanan manusia. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, upaya untuk meningkatkan hasil dan 

kualitas produksi kentang yang bermutu tinggi dan bebas patogen yaitu dengan 

pengadaan bibit unggul melalui teknik perbanyakan bibit secara kultur jaringan 

(in vitro) untuk memperoleh bibit dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang 

cepat (Karjadi dan Buchori, 2008). Perbanyakan bibit kentang menggunakan 

teknik konvensional terkadang hasilnya kurang baik, tidak stabil dan tidak 

seragam. Sedangkan jika perbanyakan bibit melalui teknik kultur jaringan tidak 

memerlukan waktu yang lama, memperoleh bibit dalam jumlah yang lebih 

banyak, bebas penyakit, berkualitas tinggi, seragam, serta serupa dengan induknya 

(Pertamawati, 2010).  
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Media kultur dan asal eksplan yang dipergunakan merupakan dua hal yang 

sangat penting untuk diperhatikan dalam menentukan keberhasilan kultur jaringan 

tanaman. Perbanyakan secara in vitro dan pertumbuhan tanaman selanjutnya 

dipengaruhi oleh suplemen pertumbuhan pada media. Sehingga keberhasilan 

teknologi dan aplikasi metode kultur jaringan erat kaitannya dengan penyediaan 

nutrisi di dalam media yang mencukupi dan sesuai dengan kultur sel atau jaringan 

tersebut (Mangesha et al, 2013).  

Nutrisi AB mix merupakan nutrisi yang umumnya digunakan untuk 

budidaya tanaman dengan teknik hidroponik dengan formulasi yang berasal dari 

garam-garam mineral sehingga mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan 

tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selain digunakan untuk 

budidaya tanaman secara hidroponik, nutrisi ini dapat digunakan untuk 

perbanyakan tanaman melalui teknik kultur jaringan karena nutrisi AB Mix 

memiliki beberapa kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Menurut Agustina (2004) Nutrisi AB Mix memiliki 16 

kandungan unsur hara yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu unsur hara makro 

adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, terdiri dari 6 unsur 

diantaranya adalah N, P, K, Ca, Mg, dan S. Selanjutnya unsur hara mikro yaitu 

unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, terdiri dari 10 unsur 

diantaranya adalah Fe, Mn, Bo, Cu, Zn, Mo, Cl, Si, Na, Co. 

SP-36 adalah pupuk tunggal yang mengandung 36% Fosfor (P) dalam 

bentuk P2O5. Umumnya pupuk ini berwarna abu-abu kehitaman, berbentuk granul 

(butiran), bersifat tidak higroskopis (tidak mudah menghisap air) sehingga dapat 
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disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun pupuk SP-36 mudah 

diserap oleh tanaman karena hampir semua bagian pupuk tersebut dapat larut 

dalam air (Azzamy, 2015). Menurut Lingga dan Marsono (2013) Fosfor adalah 

salah satu unsur hara makro yang sangat dibutuhkan tanaman yang berperan 

dalam merangsang pertumbuhan akar, terutama akar benih serta tanaman muda. 

KNO3 adalah pupuk majemuk yang memiliki kandungan K2O antara 45-

46% serta kandungan N sebesar 13%. Unsur Kalium dan Nitrogen merupakan 

salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan kentang (Marschner, 

2012). Bagi pertumbuhan tanaman kentang, unsur kalium sangat berperan penting 

untuk mengurangi serangan penyakit tanaman tertentu serta dapat memperbaiki 

kualitas hasil tanaman kentang (Van der Zaag, 1981; Imas 1999; Mckenzie, 2001; 

IIED, 2002).  

Berdasarkan uraian diatas, konsentrasi dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan 

pada tanaman kentang sangat penting untuk diketahui. Karena jenis pupuk yang 

berbeda pasti memiliki kandungan nutrisi yang berbeda pula, sehingga 

pertumbuhan tanaman akan memberikan respon yang berbeda tergantung pada 

jenis pupuk yang diberikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh pemberian jenis pupuk dengan konsentrasi yang 

berbeda terhadap pertumbuhan kultur tunas nodus kentang varietas granola pada 

media AB Mix agar mendapatkan hasil bibit tanaman kentang yang unggul.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pupuk SP-36 terhadap pertumbuhan kultur tunas nodus 

kentang varietas granola pada media AB Mix. 

2. Bagaimana pengaruh pupuk KNO3 terhadap pertumbuhan kultur tunas nodus 

kentang varietas granola pada media AB Mix. 

3. Bagaimana pengaruh interaksi dari pupuk SP-36 dan atau pupuk KNO3 

terhadap pertumbuhan kultur tunas nodus kentang varietas granola pada media 

AB Mix. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh pupuk SP-36 terhadap pertumbuhan kultur tunas nodus 

kentang varietas granola pada media AB Mix. 

2. Mengetahui pengaruh pupuk KNO3 terhadap pertumbuhan kultur tunas nodus 

kentang varietas granola pada media AB Mix. 

3. Mengetahui pengaruh interaksi dari pupuk SP-36 dan atau pupuk KNO3 

terhadap pertumbuhan kultur tunas nodus kentang varietas granola pada media 

AB Mix. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi yang digunakan 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan masih berkaitan dengan media 

kultur jaringan kentang yang ekonomis. 

1.5 Hipotesis  

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah disebutkan, maka hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini adalah pemberian pupuk SP-36 100 ppm dan pupuk 

KNO3 200 ppm akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan 

kultur tunas nodus kentang varietas granola pada media AB Mix. 
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