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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu tanaman pangan 

yang mengandung sumber karbohidrat. Umbi kentang dikenal sebagai bahan 

pangan yang dapat menggantikan bahan pangan penghasil karbohidrat lainnya 

(Tyas, 2010). Di Indonesia banyak kultivar kentang yang sudah dilepas beberapa 

diantaranya yaitu Cipanas, Granola, Atlantik Malang, Manohara, Merbabu-17, Dea, 

Margahayu, dan GM 08 (Laksana, 2010). Permintaan pasar terhadap kentang dalam 

beberapa tahun terakhir cenderung meningkat sejalan dengan berkembangnya 

jumlah penduduk yang menggunakan kentang sebagai sayuran sehari-hari dan 

banyaknya industri pengolahan makanan (Ratnasari, 2010). 

Konsumsi kentang di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2014 rata-rata mencapai 1.027.845 ton/tahun. Usaha yang dilakukan untuk 

mencukupi kebutuhan tersebut, Indonesia mengimpor 82.812 ton kentang pada 

tahun 2015 (Kementrian Pertanian, 2015), sementara produksi dalam negeri 

1.004.041 ton/tahun. Rendahnya produktivitas kentang di Indonesia disebabkan 

oleh beberapa hal, salah satunya yaitu rendahnya tingkat pemenuhan benih kentang 

yang berkualitas ditingkat petani (Pitojo, 2003). Para petani umumnya 

menyediakan benih kentang dengan cara memisahkan dari sebagian hasil panennya 

untuk dimanfaatkan sebagai benih dan ditanam kembali (Armini, Wattimena, dan 

Gunawan 1992). Benih kentang dari generasi ke generasi berikutnya akan 

mengalami penurunan kualitas kentang. Produksi kentang dengan kuantitas dan 

kualitas yang sesuai diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar.
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Solusi untuk mengatasi masalah rendahnya produktivitas kentang tersebut 

yaitu dengan meningkatkan produksi benih kentang yang berkualitas. 

Memproduksi benih yang berkualitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknologi sistem aeroponik. Produksi umbi mini kentang secara aeroponik 

dilakukan dengan cara pengkabutan hara pada akar tanaman. Menurut Suryono dan 

Dewi (2012) keunggulan dari sistem aeroponik yaitu dapat menghasilkan umbi 

kentang yang banyak dibandingkan dengan cara konvensional yang hanya sekitar 

3-5 umbi mini kentang pertanaman, mengurangi penggunaan pestisida, umbi sehat 

dan bersih, mudah dipanen dan diatur sesuai ukuran yang diinginkan, hemat tenaga 

kerja, bebas patogen, serta pemberian nutrisi dapat diatur sesuai perkembangan 

tanaman. Produksi umbi mini kentang secara aeroponik mampu menghasilkan 

sekitar 16-29 umbi pertanaman (Muhibuddin et al., 2009). 

Perbanyakan umbi mini kentang dengan sistem aeroponik dapat didukung 

dengan penambahan warna pencahayaan. Warna pencahayaan dapat dimanipulasi 

dengan menggunakan cahaya dari sumber lampu pijar atau lampu LED. Perbedaan 

warna cahaya tambahan yang diberikan akan mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman. Masing-masing warna cahaya memiliki rentang panjang gelombang 

tertentu yang mampu diserap oleh tanaman. Panjang gelombang cahaya yang 

diterima oleh tanaman dapat mempengaruhi membukanya lebar stomata pada 

proses fotosintesis (Ermawati et al., 2011). Penambahan lampu juga digunakan 

untuk memperoleh tinggi tanaman yang diharapkan (fase vegetatif) sebelum 

berbunga (Budiarto et al., 2006). Penambahan lama penyinaran juga ditujukan 

untuk mempercepat pertumbuhan dan perbanyakan umbi mini kentang. Semakin 

lama tanaman mendapatkan pencahayaan matahari maka semakin intensif proses 
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fotosintesisnya, sehingga hasil produksi akan semakin tinggi (Sutoyo, 2011). 

Pembelajaran tentang pengaruh pengaturan warna pencahayaan dan penambahan 

lama penyinaran pada tanaman kentang  masih belum banyak dilakukan, oleh 

karena itu dalam penelitian ini menguji pengaruh pengaturan warna pencahayaan 

dan penambahan lama penyinaran dengan sistem aeroponik untuk memproduksi 

umbi mini kentang (Solanum tuberosum L.) kultivar PPT4 Zebra. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada perbedaan produksi umbi mini kentang kultivar PPT4 Zebra 

pada pengaturan warna pencahayaan dan penambahan lama penyinaran 

dengan sistem aeroponik. 

2. Apakah ada interaksi antara pengaturan warna pencahayaan dan 

penambahan lama penyinaran pada produksi umbi mini kentang kultivar 

PPT4 Zebra dengan sistem aeroponik. 

3. Bagaimana pengaruh pengaturan warna pencahayaan pada produksi umbi 

mini kentang kultivar PPT4 Zebra dengan sistem aeroponik. 

4. Bagaimana pengaruh penambahan lama penyinaran pada produksi umbi 

mini kentang kultivar PPT4 Zebra dengan sistem aeroponik. 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari perbedaan produksi umbi 

mini kentang (Solanum tuberosum L.) kultivar PPT4 Zebra dengan sistem 

aeroponik melalui pengaturan warna pencahayaan dan penambahan lama 

penyinaran. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

manfaat penambahan warna pencahayaan dan lama penyinaran untuk memproduksi  

umbi mini kentang kultivar PPT4 Zebra. 

1.5. Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Terdapat interaksi antara pengaturan warna pencahayaan dan penambahan 

lama penyinaran pada produksi umbi mini kentang kultivar PPT4 Zebra. 

2. Diduga pengaturan warna pencahayaan berpengaruh terhadap produksi 

umbi mini kentang kultivar PPT4 Zebra dengan sistem aeroponik. 

3. Diduga penambahan lama penyinaran berpengaruh terhadap produksi umbi 

mini kentang kultivar PPT4 Zebra dengan sistem aeroponik. 

 


