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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tanaman Kentang 

Tanaman  ini  berasal dari daerah  subtropis di Eropa yang masuk ke 

Indonesia  pada  saat  bangsa  Eropa  memasuki  Indonesia  di  sekitar  abad  ke  

17  atau  18.  Kentang merupakan tanaman herba dikotil dan bersifat semusim 

atau annual (Nonnecke 1989). Tanaman kentang termasuk dalam famili 

Solanaceae dengan genus Solanum dan spesies  Solanum tuberosum L. Tanaman 

kentang berasal dari benua Amerika Selatan. Beberapa spesies kentang liar 

terdapat di wilayah pegunungan Andes mulai dari Kolombia sampai Chilli, 

tanaman ini menyebar ke seluruh dunia melalui Eropa dan menjadi salah satu 

bahan pangan penting dunia (Smith 1986).   

 Nonnecke (1989) mengemukakan bahwa pada fase perkembangan, bentuk 

batang tegak lurus tetapi dengan bertambahnya umur tanaman, batang menjadi 

tergeletak dan terlentang. Pada mulanya batang lunak dan padat, tetapi kemudian 

berkembang menjadi bersegi (angular) dan berongga. Permadi  et al. (1989) 

menyatakan bahwa batang tanaman kentang berongga dan tidak berkayu kecuali 

pada tanaman yang sudah tua, bagian  bawah batang dapat  berkayu. Daun-

daunpertama tanaman kentang berupa daun tunggal, kemudian daun-daun 

berikutnya muncul berupa daun-daun majemuk dengan anak daun primer dan 

anak daun sekunder. Daun menyirip majemuk dengan lembar daun bertangkai 

memiliki ukuran, bentuk dan tekstur yang beragam (Rubatzky & Yamaguchi 

1998). 
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2.2  Kentang  Varietas Granola Kembang  

Kentang  (Solanum  tuberosum  .L.)  varietas  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  varietas  

granola  kembang memiliki  keunggulan  dibandingkan  dengan  varietas  lain  

yakni  produktivitas tinggi,  bentuk  umbi  bulat  lonjong,  warna  daging  umbi  

kuning  dan  mata  umbi dangkal. dan agak tahan terhadap penyakit hawar  daun  

(Phytophthora infestans)  (Susiyati & Prahardini 2004).  

Nama    :  Granola 

Umur    :  ±  90 hari 

Tinggi Tanaman                :  60 cm – 70 cm 

Bentuk Daun              :  Oval 

Bentuk Umbi                        :  Oval 

Mata Umbi     :  Dangkal 

Permukaan Kulit Umbi   : Halus 

Warna Batang     :  Hijau 

Warna Daun    :  Hijau 

Warna Bunga   :  Putih 

Warna Kulit Umbi    :  Kuning – Putih 

Warna Daging Umbi              : Kuning 

Kualitas Umbi    :  Baik 

Rekomendasi             :Baik di tanam di musim kemarau dan hujan. 
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2.3  Produksi  Benih sumber dan Pengembangan Varietas 

Area produksi kentang yang menyebar di berbagai kepulauan di Indonesia 

menyebabkan distribusi benih sumber dalam bentuk planlet menghadapi beberapa 

kendala, antara lain memerlukan proses penanganan yang sangat hati-hati dan 

cepat, karena dapat merusak fisik planlet. Hal ini dapat menyebabkan planlet tidak 

layak untuk ditanam. Kendala lainnya ialah biaya pengiriman yang relatif tinggi, 

terutama untuk pengiriman benih sumber dalam bentuk umbi G0. 

Benih penjenis (G0) yang dihasilkan oleh Pusat Perbenihan Kentang 

Tosari Pasuruan dan Diperta Provinsi Jatim didistribusikan ke empat kabupaten 

yang telah memiliki fasilitas screen house B untuk memperbanyak G0 tersebut 

menjadi benih dasar (G1).  

Pendistribusian bertujuan untuk mendekatkan benih sumber ke lokasi 

sentra kentang yang terletak di Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, di samping 

itu juga untuk mendekatkan benih sumber ke lokasi pengembangan kentang di 

kabupaten Lumajang dan Magetan. Jumlah pendistribusian benih penjenis (G0) 

pada tahun 2006 dan tahun 2007–2009. Tahapan selanjutnya adalah 

memperbanyak benih (G1) dan benih dasar 2 (G2) oleh Balai Benih Induk (BBI) 

dengan pengawasan dari UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur, sedangkan 

perbanyakan benih pokok (G3) dan benih sebar (G4) dilakukan oleh petani 

penangkar benih di setiap kabupaten. Mengingat kebutuhan Benih Penjenis di 

Jawa Timur masih kurang dengan sedangkan permintaan benih tersebut oleh 

penangkar benih dan petani, maka sejak tahun 2012 beberapa penangkar baru 

mulai memproduksi Benih Penjenis (G0). 
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Planlet kentang bebas penyakit dihasilkan oleh BPTP Jawa Timur 

      

 

G0      (Diproduksi di Pusat perbenihan kentang Tosari Pasuruan: : 

                          BPTP,dan Diperta Propinsi Jatim (BBI) dan BPSBTPH Jatim) 

 

 

G1  (Diproduksi di Pusat perbenihan kentang Tosari Pasuruan, 

oleh: Diperta Propinsi Jatim, BBI, Diperta Kab. Pasuruan dan 

BPSBTPH Jatim 
 

G2 (Diproduksi di Pusat perbenihan kentang Tosari Pasuruan, 

oleh: Diperta Propinsi Jatim, BBI, Diperta Kab. Pasuruan dan 

BPSBTPH Jatim 

 

G3 (Penangkar benih): Masing-masing Dinas Pertanian Kabupaten 

dengan pengawasan BPSBTPH Propinsi Jawa Timur 

 

 

G4   (Penangkar benih/ petani - konsumsi) Masing-masing Dinas 

Pertanian Kabupaten dengan pengawasan BPSBTPH Propinsi Jawa 

Timur Petani (menghasilkan umbi konsumsi) 

 

        Gambar 4. Skema konsep perbenihan kentang 2005-2010 

 

 

   Gambar 5. Skema perbenihan kentang saat ini 
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2.4  Pengaruh Berat Umbi Bibit 

Pada dasarnya semua berat umbi kentang dapat di pakai untuk dijadikan 

sebagi bibit. Ukuran umbi dijadikan bibit mempunyai berat per umbi 30 -60 gr 

.Namun demikian, dengan seleksi yang ketat maka ukuran umbi antara 20-30g 

juga dapat dibagai sebagai bibit. Demikian pula umbi yang berukuran lebih besar 

dari 60gr juga dapat di pakai sebagai bibit untuk perbanyakan bibit juga untuk 

pertanaman komersial. (Sumarjono, 1978) 

Apabila ukuran umbi yang digunakan kecil atau lebih kecil dari 30 g, 

pertumbuhan kentang tidak sempurna atau batang – batang utama tumbuhnya 

lebih kecil. Hal ini disebabkan cadangan makanan sedikit dan mata tunas yang 

tumbuh juga kecil – kecil sehingga produksi menjadi rendah, begitu juga bibit 

yang besar atau lebih dari 60 g, pertumbuhan akan lebih rimbun. Hal ini 

disebabkan cadangan makanan banyak dan mata tunas yang tumbuh juga banyak 

yang berakibat pada unsur hara dan air yang diserap lebih cenderung pula untuk 

pertumbuhan batang dan daun. Dan pembentukan umbi lebih sedikit (Soelarso, 

1997). 

Pertumbuhan umbi karena pembelahan dan pembesaran sel yang terus 

menerus karena karbohidrat kepangkal daun – daun disini terjadi penghambatan 

meristem – meristem apical dan akar, umumnya bersama – sama dengan 

penghentian pembelahan sel dan penggelembungan ke akar lateral dipangkal daun 

– daun (Thomson and Kelly, 1957). 
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2.5  Arang Sekam 

   Arang  sekam  memiliki  peranan  penting  sebagai  media tanam 

pengganti tanah. Arang sekam bersifat porous, ringan, tidak kotor dan cukup 

dapat menahan air. Penggunaan arang sekam cukup meluas dalam  budidaya 

tanaman hias  maaupun  sayuran. Arang sekam dapat dengan mudah diperoleh di 

toko-toko pertanian. Pada  lahan  pertanian  arang  sekam  sangat baik untuk 

membantu  menyuburkan  tanah.  Arang  sekam  bisa berfungsi sebagai 

penyimpan  sementara  unsur  hara  dalam tanah sehingga tidak mudah tercuci 

oleh air, dan akan sangat mudah  dilepaskan  ketika  dibutuhkan atau diambil oleh 

akar tanaman. Bisa dikatakan arang sekam  akan  berfungsi  seperti zeolit. Arang 

sekam  mampu  memperbaiki struktur tanah sehingga sistem irigasi dan drainase 

menjadi lebih baik. (Supriyati,2009). 

Arang sekam mengandung  N 0,32 % , PO 15 % , KO 31 % , Ca 0,95% , 

dan  Fe 180  ppm,  Mn  80 ppm  , Zn 14,1  ppm  dan PH 6,8. Karakteristik  lain 

dari arang sekam adalah ringan (berat jenis 0,2 kg/l). Sirkulasi udara tinggi, 

kapasitas  menahan  air  tinggi, berwarna  kehitaman, sehingga dapat 

mengabsorbsi  sinar  matahari  dengan efektif (Wuryaningsih, 1996). Arang 

sekam  mempunyai  sifat  yang  mudah  mengikat air, tidak mudah menggumpal, 

harganya  relatif  murah, bahannya  mudah  didapat, ringan, steril dan mempunyai 

porositas yang baik (Prihmantoro dan Indriani, 2003).  

2.6 Cocopeat 

Sabut   kelapa   atau   cocopeat  ini  menjadi  salah  satu  media tanam 

yang   popular   karena  cocopeat  mengandung  kegunaan yang sangat di 

butuhkan  dan  sangat  bermanfaat  karena   cocopeat  ini  dapat  menyerap  air 
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dan  unsur  hara  lebih  banyak  sehingga  pertumbuhan  tanaman akan lebih baik. 

Cocopeat  diolah dari sabut kelapa. Sebelum diolah, sabut kelapa direndam 

selama  beberapa  hari  minimal  6  hari  dengan  pengatian  air  rendaman  selama 

2  hari sekali ( lebih lama lebih baik)  untuk  menghilangkan  senyawa - senyawa 

kimia yang dapat merugikan tanaman seperti tanin.  Senyawa   itu  dapat  

menghambat  pertumbuhan  tanaman. Penggunaan  media  cocopeat  sebaiknya  

digunakan di daerah yang bercurah hujan rendah. Air  hujan yang berlebihan  

dapat  menyebabkan  media  ini  menjadi  mudah  lapuk dan tanaman menjadi 

cepat membusuk sehingga menjadi sumber penyakit.  (Supriyati, 2009). 

Cocopeat  adalah  serbuk  halus  sabut  kelapa  yang dihasilkan  dari  

proses  penghancuran  sabut  kelapa. Dalam  proses penghancuran sabut 

dihasilkan  serat  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  fiber, serta serbuk halus 

yang  dikenal  dengan  cocopeat. Serbuk  tersebut  sangat bagus digunakan 

sebagai media tanam karena dapat menyerap air dan menggemburkan tanah 

(Anonimous, 2013).  

Ihsan   (2013)   menyatakan  bahwa kandungan hara yang terkandung 

dalam cocopeat yaitu  unsur  hara  makro  dan mikro yang  dibutuhkan  tanaman 

diantaranya  adalah  kalium,  fosfor,  kalsium,  magnesium  dan  natrium. 

Cocopeat  dapat  menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk serta 

menetralkan  kemasaman  tanah. Karena  sifat  tersebut,  sehingga  cocopeat 

dapat digunakan  sebagai  media yang baik untuk pertumbuhan  tanaman  dan 

media  tanaman  rumah kaca (Anonimous, 2013). 


