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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kentang  (Solanum tuberosum L.)  merupakan  salah  satu  jenis  sayuran 

subtropis  yang  terkenal  di  Indonesia. Daya  tarik  sayuran  ini  terletak pada 

umbi  kentang yang kaya karbohidrat dan bernilai gizi tinggi. Di Indonesia 

kentang sudah dijadikan bahan pangan alternatif  atau  bahan  karbohidrat  

substitusi,  terutama  dalam  pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat 

Indonesia di samping beras (Gunarto, 2003).  Untuk itu diperlukan  penyediaan  

umbi  kentang  yang  cukup untuk memenuhi kebutuhan  konsumsi  penduduk.  

Granola kembang merupakan kentang varietas unggul  yang  tergolong  

tipe simpangan dari  kentang varietas  Granola. Pelepasan  kentang  varietas  

granola  kembang  sebagai  varietas  unggul  diputuskan  pada  tahun  2005  oleh 

menteri  pertanian  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  produksi  kentang. 

Kentang  granola varietas  granola  kembang  memiliki  keunggulan  

dibandingkan  dengan  varietas  lain  yakni  produktivitas  tinggi, bentuk  umbi 

bulat  lonjong, warna daging  umbi  kuning  dan  mata umbi dangkal. Berdasarkan  

penelitian Purnamasari  (2012)  kentang  varietas  granola rentan terhadap  sista  

yang  menempel  pada  akarnya. Nematoda  sista kuning  atau  G. rostochiensis  

merupakan  organisme  berupa cacing  berukuran  kecil, dengan  panjang  kurang  

dari  1 mm, yang  tinggal di  dalam  tanah  dan  menyerang  akar tanaman  

(Knoxfield, 2006).  
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Produksi   umbi   kentang  di  Indonesia  masih  rendah  di banding 

produksi  di  negara  lain.  Astawan  (2004)  menyatakan   hasil  kentang   di 

Eropa  rata – rata  mencapai  25,5  ton / hektar, sedangkan   hasil  kentang  di  

Indonesia  masih  sangat  rendah  yaitu  rata – rata  9,4  ton  per hektar.  Menurut  

FAO  pada tahun 1998  produksi  kentang  di dunia  masih  didominasi oleh  

negara – negara  subtropis  seperti  Amerika  Serikat  yang   produktivitasnya  

sebesar  38,43 ton/ ha,  Belanda  sebesar  37,80  ton / ha, Selandia  Baru  sebesar  

35,21  ton/ha, dan  Jepang  sebesar  32,69  ton / ha,.  Sedangkan berdasarkan hasil 

penelitian potensi produks  kentang  di Indonesia dapat  mencapai  30  ton / ha 

(Gunarto, 2004). Rendahnya produksi  kentang  tersebut  disebabkan  berbagai  

faktor  seperti  faktor  lingkungan, teknik  budidaya dan faktor  bibit. 

Faktor  yang  penting  dalam  pertumbuhan  tanaman  adalah  media tanam,  

Pemanfaatan  bahan  organik  seperti  cocopeat  dan  arang  sekam  padi sangat  

potensial digunakan sebagai  komposit  media  tanaman alternatif untuk 

mengurangi  penggunaan  top soil. Salah satu  kelebihan  penggunaan  bahan 

organik sebagai media tanam adalah memiliki struktur yang dapat menjaga 

keseimbangan  aerasi. Bahan  - bahan organik  terutama yang bersifat limbah yang  

ketersediaannya  melimpah  dan  murah  dapat dimanfaatkan  untuk  alternatif   

media  tumbuh  yang  sulit tergantikan. Bahan  organik  mempunyai sifat  remah  

sehingga  udara,  air , dan  akar  mudah  masuk  dalam  fraksi tanah dan  dapat  

mengikat  air. Hal  ini  sangat  penting  bagi  akar  bibit  tanaman. karena  media  

tumbuh  sangat  berkaitan  dengan  pertumbuhan  akar  atau  sifat di perakaran 

tanaman  (Putri 2008). 
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Faktor  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  berat  umbi, untuk  berat  

umbi di  lakukan  proses  grading  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan  ukuran  

benih  yang  seragam. Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  akan dikaji 

pengaruh penggunaaan media tanam dan berat umbi. Penelitian  Khalafallah 

(2001)  diperoleh  hasil, ukuran  umbi  berpengaruh  nyata  terhadap hasil panen 

kentang. Semakin baik petumbuhan tanaman ada kecenderungan  akan  

menghasilkan  umbi  dengan  ukuran  yang  lebih  besar karena produksi tanaman  

sangat di tentukan pada fase pertumbuhan vegetatif.  

Penggunaan  umbi bibit  yang  terlalu  besar  tidak  akan  membantu 

meningkatkan produksi umbi dan justru  menimbulkan  banyak  permasalahan  

seperti  penggunaan  cadangan  makanan  dan  kompetisi  dengan  tanaman  lain  

(Karyadi, 1992).   Selain  itu,  penggunaan  umbi  bibit  yang berukuran besar  

akan  memboroskan  biaya  bibit  persatuan  luas  lahan. Penelitian yang di 

lakukan Sutapradja (2008)  menyatakan  penggunaan  umbi yang berukuran besar 

akan menghasilkan umbi yang berukuran kecil. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada interaksi antara berat umbi dan media tanam terhadap hasil 

umbi kentang 

2. Apakah berat umbi dapat mempengaruhi produksi /  hasil pada kentang G2 

3. Apakah media tanam dapat mempengaruhi produksi /  hasil pada kentang G2  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui interaksi antara berat umbi dan media tanam pada

kentang  G2

2. Untuk mengetahui ukuran umbi terhadap hasil benih kentang G2

3. Untuk mengetahui media tanam yang berpengaruh pada kentang G2

1.4 Hipotesis 

1. Diduga  terdapat  interaksi  antara  umbi  dengan  media  tanam

2. Diduga berat umbi  dapat  mempengaruhi  hasil  umbi  kentang  G2

3. Diduga  media  tanam  dapat  mempengaruhi  hasil  umbi  kentang  G2


