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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan sumber makanan terbesar 

keempat di dunia setelah padi, gandum dan jagung (Wattimena 2005). Kentang 

merupakan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi yang dapat mendatangkan 

keuntungan  bagi pengusaha industri makanan olahan, pedagang, dan petani yang 

membudidayakannya, sehingga kentang dianggap sebagai komoditas di dalam negeri 

dan diekspor. Menurut Buletin Konsumsi Pangan Indonesia (2013) penggunaan 

kentang di Indonesia meningkat pada tahun 2014 sebesar 1,480 juta ton dan 

diprediksi akan terus meningkat sebesar 1,40 % setiap tahun. Peningkatan konsumsi 

kentang tersebut disebabkan dari pola perubahan konsumen yang cenderung 

melakukan diversifikasi menu makanan dari dominasi serelia ke komposisi pangan 

yang mengandung lebih banyak sayuran, termasuk kentang. Peningkatan konsumsi 

tersebut tidak didukung dengan produksi kentang nasional yang masih mencapai 

1,316 juta ton/tahun.   

Kendala utama dalam peningkatan produksi kentang adalah pengadaan benih 

kentang bermutu yang belum memadai. Ketersediaan benih kentang bermutu di 

Indonesia hanya mencapai 7,4 %  jauh dari kebutuhan 140.000 ton/tahun (termasuk 

import), sehingga berdampak pada rata-rata produksi  nasional yang hanya  mencapai 

12 ton/ha dari potensi hasil 40 ton/ha (Deptan, 2012). Faktor yang menyebabkan 

rendahnya produksi kentang di Indonesia adalah mutu benih yang kurang baik. Benih 

kentang dari generasi yang sudah lanjut akan menghasilkan umbi kentang yang 

kurang bagus. Hal ini terutama disebabkan oleh infeksi virus yang  
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semakin lanjut generasinya semakin menumpuk virusnya di dalam umbi bibit 

(Deptan,  2012).  

Salah satu cara memperoleh benih kentang yang bermutu tinggi dapat 

dilakukan dengan perbanyakan tanaman secara in vitro atau kultur jaringan. 

Penggunaan teknik kultur jaringan dapat menghasilkan benih dalam jumlah yang 

banyak dalam waktu yang relatif singkat, selain itu tidak tergantung pada iklim dan 

musim serta kebutuhan bahan tanaman yang sedikit. Usaha untuk meningkatkan 

produksi benih kentang yang berkualitas dapat dilakukan melalui multiplikasi tunas 

yang dilakukan secara invitro. Hasil perbanyakan  ini  mempunyai kelebihan yaitu 

benih kentang mudah diangkut saat pengiriman, tidak membutuhkan tempat yang 

luas dalam penyimpanan dan bebas virus  (Deptan,  2012).  

Menurut Zulkarnaen (2009) Kultur jaringan adalah suatu teknik isolasi bagian-

bagian tanaman seperti jaringan, organ, embrio yang dipelihara dan ditumbuhkan 

pada medium buatan yang steril agar mampu beregenerasi dan diferensiasi menjadi 

tanaman lengkap.  

Teknik kultur jaringan mampu menyediakan bibit kentang yang lebih efesien. 

Keberhasilan kultur jaringan ini sangat tergantung oleh medium.. Penggunaan 

medium yang paling sering digunakan dalam kultur jaringan adalah Murashige dan 

Skoog (MS). Akan tetapi penggunaan media MS  ini sulit dilakukan dalam skala 

industri rumah tangga. Hal ini dikarenakan harga medium MS  relatif mahal. Oleh 

karena itu perlu dicari alternatif lain yang dapat mengganti  media  MS tersebut 

dengan harga yang lebih murah antara lain dengan menggunakan  pupuk dan air 

kelapa. Pada beberapa merk pupuk seperti Growmore dan Gandasil mampu menjadi 
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pengganti dari unsur hara dan makro pada MS. Menurut Khasana (2011)  

penggunaan media alternatif pada tanaman menggunakan pupuk pelengkap cair atau 

pupuk daun efektif terhadap perbanyakan kentang dan jahe secara in vitro. 

Berdasarkan penelitian Waluyo (2005) media pupuk Hyponek 3 mg/l dan Vitabloom 

6 mg/l menghasilkan pertumbuhan stek mikro kentang (Solanum tuberosum L ) yang 

lebih baik dengan menunjukan rata-rata jumlah tunas dan jumlah daun yang lebih 

besar dari kombinasi perlakuan lainnya. Mengacu pada penggunaan media pupuk 

daun sebagai media alternatif pengganti media dalam kultul in vitro, maka dilakukan 

penelitian ini untuk melihat pengaruh macam  media terhadap multiplikasi tanaman 

kentang (Solanum tuberosum L.)  

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh kultivar kentang  dan 

komposisi media terhadap multiplikasi tunas tanaman kentang (Solanum tuberosum 

L.) secara in vitro. 

1.3 Hipotesis 

1. Diduga terdapat interaksi antara kultivar kentang (Solanum tuberosum L.)  

dan media terhadap multiplikasi tunas secara in vitro. 

2. Diduga kultivar memiliki respon yang berbeda pada multiplikasi tunas 

kentang. 

3. Diduga komposisi media MS dengan  dosis zat pengatur tumbuh BAP 1 

ppm/l memberikan hasil potensi multiplikasi tunas yang lebih baik. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari dilaksanakan penelitian ini adalah mendapatkan komposisi media yang 

baik dan mudah didapat terhadap perbanyakan benih kentang (Solanum tuberosum 
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L.) secara in Vitro yang memiliki kualitas dan kuantitas tinggi dengan biaya relatif 

murah. 


