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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman kentang 

Kentang merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur 

pendek. Tumbuhnya bersifat menyemak dan menjalar dan memiliki batang berbentuk 

segi empat. Batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan atau berwarna ungu. 

Umbinya berawal dari cabang samping yang masuk ke dalam tanah, yang berfungsi 

sebagai tempat menyimpan karbohidrat sehingga bentuknya membengkak. Umbi ini 

dapat mengeluarkan tunas dan nantinya akan membentuk cabang yang baru (Samadi, 

1997). 

Kentang terdiri dari beberapa jenis dan beragam kultivar. Jenis-jenis tersebut 

memiliki perbedaan bentuk, ukuran, warna kulit, daya simpan, komposisi kimia, sifat 

pengolahan dan umur panen. Berdasarkan warna kulit dan daging umbi, kentang 

terdiri dari tiga golongan yaitu kentang kuning, kentang putih, dan kentang merah. 

Kentang kuning memiliki beberapa varietas yaitu varietas Pattrones, Katella, Cosima, 

Cipanas, dan Granola. Kentang putih memiliki varietas Donata, Radosa, dan Sebago. 

Varietas kentang merah yaitu Red Pontiac, Arka dan Desiree. Jenis kentang yang 

paling digemari adalah kentang kuning yang memiliki rasa yang enak, gurih, empuk, 

dan sedikit berair (Samadi, 1997). 

Daerah yang cocok untuk menanam kentang adalah dataran tinggi atau  daerah 

pegunungan dengan ketinggian 1000 – 3000 m dpl.  Pada dataran  medium, tanaman 

kentang dap at di tanam p ada ketinggian 300-700 m dp l. (Samadi, 1997).  Keadaan 

iklim yang ideal untuk tanaman kentang adalah suhu rendah  (dingin) dengan suhu rata 

– rata harian antara 15 – 20
o
C. Kelembaban udara 80-90% cukup mendapat sinar 

matahari (moderat) dan curah hujan antara 200–300 mm perbulan 
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atau rata –rata 1000 mm selama pertumbuhan (Rukmana, 1997). Suhu tanah op timum 

untuk pembentukan umbi yang normal berkisar antara 15 – 18
o
C. Pertumbuhan umbi 

akan sangat terhambat apabila suhu tanah kurang dari 10
o
C dan lebih dari 30

o
C 

(Samadi,1997). 

Tanaman kentang membutuhkan tanah yang subur, gembur, banyak 

mengandung bahan organik, bersolum dalam, aerasi dan drainasenya baik dengan  

reaksi tanah (pH ) 5 – 6,5. Jenis tanah yang paling baik adalah Andosol  dengan ciri – 

ciri solum tanah agak tebal antara 1 – 2 m, berwarna hitam atau kelabu sampai coklat 

tua, bertekstur debu atau lempung berdebu sampai lemp ung dan bertekstur remah. 

Jenis tanah Andosol memiliki kandungan unsur hara sedang samp ai tinggi, 

produktivitas sedang sampai tinggi dan reaksi tanah masam samp ai netral (Rukmana, 

1997). Daerah yang berangin kencang harus dilakukan p engairan yang cukup dan 

sering dilakukan pengontrolan keadaan tanah karena angin kencang yang 

berkelanjutan berpengaruh secara langsung maupun tidaklangsung terhadap 

pertumbuhan tanaman dan penularan bibit penyakit ke tanaman dan ke areal 

pertanaman yang lain 

o Kultivar Granola Lembang 

Kultivar Granola Lembang Adalah hasil introduksi dari Jerman Barat. Tanaman 

kentang Kultivar Garnola Lembang, berumur antara 100 – 115 hari Tanaman ini 

memliki karakteristik morfologi sebagi berikut; tinggi tanaman 65 cm, batang 

berwarana hijau, berpenampang segilima,dan bersayap rata, daun berwarna hijau 

dengan urat utama hijau muda, berbentuk oval dan permukaan daun bagian bawah 
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berkerut, jumlah tandan bunga berkisar antara 2 – 5 buah, putik berwarna putih, dan 

memiliki 5 buah benang sari berwarna kuning. 

Potensi hasil rata-rata 26.5 ton/ha. Umbi berbentuk oval, berkulit kuning sampai 

putih, dan bermata dangkal. Daging umbi berwarna kuning. Kultivar Granola 

Lembang tahan terhadap PVA dan PVY, namun agak peka terhadap layu bakteri 

Pseudomonas solanacearum dan busuk daun Pytophythora infestans. 

Kentang Granola Lembang merupakan jenis kentang sayur yang paling banyak 

dipakai dalam masakan Indonesia. Kentang memiliki bentuk lonjong dan daging 

kuning. Kandungan pati dalam kentang granola termasuk rendah dan kandungan 

airnya tinggi. Kentang ini cocok untuk dibuat sup, kentang kukus dan perkedel 

(Diepen, 2011). 

o Kultivar Desiree Merah 

Kultivar desiree murapakan hasil persilangan antara Kultivar Urgenta dengan 

Depesche. Batanag tanaman ini besar dan kuat, berwarna kemerah-merahan. Daun 

agak rimbun. Kultivar desiree ini memilki bentuk umbi yang bualat sampai oval. Kulit 

umbi berwarna merah, sementara dagingnya berwarana kuning kemerah-merahan. 

Mata umbi atau tunas dangkal. Produktivitas tanaman tinggi, dengan umur panen 100 

hari. 

Kultivar Desire Merah ini peka terhadap serangan penyakit busuk daun yang 

disebabkan oleh cendawan Phytophthora infestans, penyakit layu, dan penyikit PLRV 

(daun menggulung). Namun, tanaman ini tahan terhadap serangan penyakit kulit. 

Kentang desiree ini merupakan kentang sayur yang bisa digunakan sebagai 

masakan seperti salad, Kentang goreng dan kentang kukus (Diepen, 2011) 
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2.2 Multiplikasi Tunas Kentang secara in vitro 

Kultur in vitro merupakan suatu teknik penumbuhan bagian tanaman (sejaringan 

dan organ) di dalam media buatan secara aseptik. Sel, jaringan dan organ yang akan 

ditumbuhkan itu memiliki kemampuan totipotensi (total genetik potensial) untu 

berkembang menjadi tanaman baru yang lengkap. Tanaman baru yang dihasilkan 

tersebut dapat ditanam pada media non aseptik (Hussey dan Stacey, 1981). Beberapa 

tahap dalam kultur in vitro untuk memperoleh bibit siap tanam yaitu persiapan bahan 

tanam, perbanyakan bahan tanaman, persiapan tanaman untuk media non aseptik 

(tahap perakaran) dan persemaian (Wattimena, 2005). 

Perbanyakan kentang dengan teknik kultur in vitro telah banyak dilakukan 

diberbagai Negara di Dunia. Teknik kultur in vitro pada tanaman dapat menghasilkan 

bibit dalam jumlah banyak, seragam dengan waktu yang singkat, bebas penyakit dan 

virus serta tidak terbatas pada iklim dan musim (Hussey dan Stacey, 1981).  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi multiplikasi tunas kentang 

secara in vitro . Salah satunya yakni zat pengatur tumbuh dan media tanam. Banyak 

penelitian yang menggunakan media MS tanpa zat pengatur tumbuh selama 

perkembangbiakan kentang secara in vitro (Ahsan, 2003). Namun, pertumbuhan 

eksplan sangat lambat pada media tanpa zat pengatur tumbuh. Sebaliknya, penelitian 

lain telah menunjukkan bahwa pertumbuhan eksplan kentang dapat ditingkatkan 

menggunakan media yang ditambah dengan zat pengatur tumbuh (Yousef et al., 2011; 

Hoque, 2010; Chaudhari & Pallavi, 2014).  
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2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tunas Kentang Secara 

In Ivtro 

Keberhasilan dalam kultur in vitro sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan  

faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor dari dalam tanaman yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman dalam perbanyakan in vitro. Sedangkan faktor 

eksternal adala faktor diluar tanaman yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman. Menurut Karjadi (2007) perkembangan dari eksplan tergantung dari dua hal 

yakni (1) poensi genetik dari tanaman yang dibiakan (2) lingkungan fisik dan dimana 

bagian tanaman dibiakkan.  

Potensi genetik dari tanaman merupakan salah satu faktor internal yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan dari perbanyakan secara kultur in vitro. Setiap tanaman 

memiliki genetik yang berbeda untuk memunculkan sifat dari tanaman yang berbeda 

pula. Genotip tanaman ditemukan dapat merusak pengaruh zat pengatur tumbuh 

terhadap pertumbuhan tanaman dalam perbanyakan in vitro. Genoti memberikan 

mengaruh yang berbeda terhadap kemampuan tanaman dalam pertumbuhan akar juga 

telah dilaporkan oleh beberapa peneliti (Yousef et al., 2011; Pereira et al., 2003; 

Chaudhari & Pallavi, 2014).  

Faktor eksternal adala faktor diluar tanaman yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman. Berikut ini adalah faktor-faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tunas kentang secara in vitro: 

Beberapa media kultur in vitro telah dikembangkan oleh beberapa peneliti. 

Media yang dipakai secara umum untuk kultur in vitro tanaman adalah media 

Murashige dan Skoog, terutama untuk morfo-genesis, kultur meristem dan regenerasi 

tanaman. Media MS ini mengandung garam-garam mineral dalam konsentrasi tinggi 
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(Gamborg dan Shyluk, 1981). Selain Media MS, dikenal juga media lainnya seperti 

media White yang mengandung nitrat tetapi tidak mengandung ammonium dan media 

B-5 yang mengandung garam mineral dalam jumlah yang lebih rendah. Pada 

prinsipnya media kultur jaringan terdiri dari sumber karbon dan energi, vitamin dan 

zat pengatur tumbuh (Gamborg dan Shyluk, 1981).  

Komponen-komponen lain yang dapat ditambahkan adalah asam-asam amino, 

senyawa-senyawa nitrogen lainnya dan senyawa organik kompleks (George dan 

Sherrington, 1984). Murashige (1977) menekankan perlunya pertimbangan tertentu 

dalam campuran garam-garam anorganik, gula, vitamin dan zat pengatur tumbuh. 

Penambahan gula sebagai sumber karbon atau sumber energi dalam media kultur 

mutlak diperlukan, karena umumnya bagian tanaman atau eksplan yang dikulturkan 

tidak autotrof dan mempunyai laju fotosintesis sangat rendah.  

Gula yang paling sering digunakan adalah sukrosa. Untuk itu, gula pasir yang 

digunakan sehari-hari dapat digunakan karena mengandung 99,9% sukrosa. Glukosa 

dan fruktosa dapat digunakan, tetapi harganya lebih mahal dan hasilnya tidak selalu 

lebih baik daripada sukrosa. Konsentrasi sukrosa yang digunakan berkisar 1-5% (10-

50 g/l), tetapi untuk kebanyak-an pengkulturan, 2-3% sukrosa umumnya merupakan 

konsentrasi yang optimum. Sedang untuk pemben-tukan umbi mikro dibutuhkan 

konsentrasi sukrosa yang lebih tinggi antara 8-10% (Hendaryono dan Ari, 2007).  

Garam-garam anorganik yang dibutuhkan pada media kultur terdiri dari unsur 

hara makro seperti N, P, K, S, Ca, Mg dan unsur hara mikro seperti Fe, Mn, Zn, Cu, 

Cl, B, dan Mo. Vitamin yang sering ditambahkan ke dalam media kultur in vitro 

tanaman adalah tiamin (vit. B1) merupakan satu-satunya vitamin yang esensial dan 
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biasanya ditambahkan dengan konsentrasi 0,1 - 0,4 mg L-1; sedang pemberian asam 

nikotinat (niacin), piridoksin (vit. B6), dapat meningkatkan pertumbuhan kultur 

(Zulkarnain, 2009). Biotin, asam pantotenat dan riboflavin jarang digunakan 

(Murashige, 1977). Myo-inositol paling efektif pada konsentrasi 100 mg L-1, sedang 

Glisin dalam jumlah kecil (2 mg L-1) juga sering digunakan untuk melengkapi bahan 

vitamin (Yusnita, 2003). 

2.3 Media Pupuk Daun 

Pupuk daun adalah nutrisi tumbuh yang diberikan melalui daun dengan cara 

penyemprotan atau menyiramkan ke daun, yang terdiri atas unsur makro dan mikro 

(Khasanah, 2011), Keuntungan dari pupuk daun adalah di dalamnya terkandung unsur 

hara mikro.  Pupuk yang digunakan adalah pupuk Growmore dan Gandasil. Pupuk 

daun termasuk pupuk majemuk dan terdapat unsur nitrogen (N), kalium (K), phosfat 

(P) yang bermanfaat untuk pertumbuhan pada tumbuhan sebagai unsur makro, 

golongan kedua yaitu unsur mikro antara lain Ca, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo, B. 

Penggunaan pupuk daun dapat menjadi alternatif pengganti media dasar 

berbahan kimia agar mengurangi biaya produksi, dengan tetap menyediakan 

kebutuhan hara makro dan mikro.  Beberapa penelitian yang menggunakan pupuk 

daun telah  memberikan hasil yang cukup baik.  Menurut Gunawan (2004), media 

Knudson C dapat diganti dengan media yang lebih sederhana yaitu media pupuk daun.  

Hasil penelitian Bety (2004) melaporkan bahwa dengan menggunakan media pupuk 

daun Hyponex dapat memberikan jumlah daun yang terbanyak pada anggrek Vanda 

Tricolor, disbanding dengan menggunakan media Vacint dan Went. 
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Growmore adalah pupuk daun lengkap dalam bentuk kristal berwarna biru, 

memiliki kandungan nitrogen 10 %, mudah larut dalam air. Dapat diserap dengan 

mudah oleh tanaman baik itu melalui penyemprotan daun maupun disiram ke dalam 

tanah, mengandung hara lengkap dengan konsentrasi yang berbeda sesuai dengan 

kebutuhan. Penggunaan media Growmor dengan penambahan 6-BAP 8,88μl dapat 

dimanfaatkan untuk multiplikasi kultur jaringan alokasia. Berdasarkan penelitian 

Khasanah (2011) merk dan konsentrasi pupuk daun berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah daun, luas daun, jumlah planlet anggrek serta pada pupuk Hyponex dengan 

konsentrasi 2 g/l berpengaruh pada pertumbuhan planlet. 

2.4 Peran  Zat Pengantur Tumbuh 

Zat Pengatur Tumbuh memegang peran penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan kultur, atau mengatur proses fisiologis di dalam tanaman. Pada kadar 

yang lebih tinggi akan menghambat pertumbuhan bahkan mematikan tanaman. Zat 

pengatur tumbuh yang sangat penting dalam kultur jaringan ada dua golongan yaitu 

auksin dan sitokinin. Auksin digunakan untuk merangsang pertumbuhan kalus, 

suspensi sel dan akar. 

Zat pengatur tumbuh yang sudah biasa digunakan adalah dari golongan auksin. 

Auksin berperan pada berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Beberapa aspek tersebut diantaranya untuk pembesaran sel, penghambat mata tunas 

samping, absisi atau pengguguran daun, merangsang aktivitas dari cambium dan 

pertumbuhan akar (wattimena, 2005). 

Auxin merupakan hormon pertumbuhan yang paling sering digunakan pada 

perbanyakan kultur in vitro. Pada tingkat seluler, auxin mengontrol proses dasar pada 
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sel seperti pembelahan dan pemanjangan sel. Auksin juga mampu menginisiasi 

deferensiasi sel untuk meningkatkan formasi dari sel meristem ke bentuk jaringan 

maupun organ tanaman. Menurut George et al., (2008) pemilihan jenis dan konsentrasi 

dari auxin didasarkan pada faktor-faktor berikut ini yakni:  

a. Jenis pertumbuhan tanaman yang akan dicapai 

b. Inaktifasi (Oksidasi dan konjugasi) auxin pada media dan eksplan 

tanaman 

c. Tingkat hormon auxin endogen pada  tanaman atau eksplan. 

d. Sensitifitas dari jaringan tanaman terhadap hormon auxin yang diberikan 

(dan hormon yang lain) 

e. Interaksi antara auxin eksogen yang diaplikasikan dengan hormon alami 

(endogen) pada eksplan tanaman. 

f. Rata-rata kecepatan transport auxin ke jaringan tanaman yang 

ditargetkan 

Auxin hampir selalu diperlukan untuk mendorong pertumbuhan meristem dan 

pertumbuhan tunas pada eksplan. Auxin dengan konsentrasi yang rendah sering 

berpeluang mengalami proses konjugasi dengan konsentrasi sitokinin yang tinggi 

ketika perbanyakan tunas diperlukan. Meskipun pada beberapa kasus sitokinin cukup 

diaplikasi sendiri tanpa ditambah dengan auxin. Hal tersebut sangat penting untuk 

memilih jenis dan pada konsentrasi berapa auxin dapat mendorong pertumbuhan tunas 

tanpa menginduksi kalus. Induksi rhizogenesis juga diperlukan dengan menyesuaikan 

konsentrasi auxin dan sitokinin. Rhizogenesis biasanya dapat dicapai dengan 

perlakuan auxin sendiri tanpa penambahan hormon yang lain. Perkembangan akar 
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lateral juga distimulasi oleh auxin pada kultur panax ginseng, dimana IBA lebih 

menunjukkan efektifitasnya yang tinggi dari pada NAA (George et al., 2008). 

Sitokonin adalah turunan dari adenin. Golongan ini sangat penting dalam 

pengaturan  pembelahan sel dan  morfogenesis. Pierik (1997) memperkuat gagasan 

tersebut dengan menyatakan bahwa pembelahan mitosis tidak akan terjadi tanpa 

sitokinin.  Sitokinin digunakan untuk merangsang  pembentukan tunas dan memecah 

dormansi sel (Pierik., 1997). Sitokinin yang biasa digunakan dalam kultur jaringan 

yaitu: kinetin (6- furfuryl amino purine), zeatin, 2iP, BAP, BA, PBA, 2C 1-4 PU, 2.6-

C1-4 dan thidiazuron (TDZ). Penggunaan sitokinin dalam konsentrasi yang melebihi 

auksin dapat mempercepat inisiasi tunas, sedangkan jika keduanya digunakan dalam 

konsentrasi yang berimbang cenderung membentuk kalus. 

Golongan Sitokinin termasuk dalam turunan adenin. Sitokinin memiliki peran 

untuk menstimulasi sintesis protein dan berpartisipasi mengatur siklus sel. Fungsi 

tersebut memungkinkan sitokinin untuk mendorong kematangan kloropast dan 

menunda penuaan daun. Peran sitokinin yang paling terlihat dalam aplikasi ke kultur 

in vitro bersama dengan auksin yakni menstimulasi pembelahan sel dan mengatur 

morfogenesis. Sitokinin yang ditambahkan ke dalam media kultur tunas dapat 

menghentikan dormansi tunas apical dan tunas lateral (George et al., 2008). 

Sitokinin yang pertama ditemukan adalah adalah kinetin yang diisolasi oleh 

Prof. Skoog dalam laboratorium botani di Universitas Wisconsin. Kinetin diperoleh 

dari DNA ikan Herring yang diautoklaf dalam larutan asam. Persenyawaan dari DNA 

tersebut ketika ditambahkan ke dalam media untuk tembakau ternyata merangsang 
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pembelahan sel dan deferensiasi sel. Persenyawaan tersebut kemudian dinamakan 

kinetin. Kinetin diidentifikasi sebagai 6-furfuryl aminopurine (George et al., 2008). 

Sitokinin memiliki banyak peran dalam mengontrol perkembangan tanaman 

akan tetapi peran mereka dalam tingkat molekuler masih belum jelas. Sitokinin 

mengaktifkan sintesis RNA, menstimulasi sintesis protein dan mengaktifkan beberapa 

enzim (George et al., 2008). Sitokinin juga dilaporkan dapat meningkatkan kandungan 

poliribosom dalam kultur sel kedelai (George et al., 2008).  

Gambar 1. Rumus bangun kinetin 

Kinetin termasuk dalam sitokinin sintesis yang tidak dapat diproduksi secara 

alami oleh tanaman. Sitokinin sintesis yang diaplikasikan ke tanaman dapat 

meningkatkan tingkat senyawa endogen alami tanaman. Pada beberapa penelitian 

melaporkan bahwa sitokinin sintesis yang diaplikasikan ke tanaman kultur 

menyebabkan tingkat zeatin alami dan zeatin ribosa dalam tanaman meningkat 

(George et al., 2008). 

Sitokinin berperan dalam pengaturan pembelahan sel dan morfogenesis. 

Aktivitas utama sitokinin adalah mendorong pembelahan sel, menginduksi 

pertumbuhan tunas adventif dan dalam konsentrasi tinggi menghambat inisiasi akar 

(Pierik, 1997).  Sitokinin sangat efektif dalam mendorong inisiasi tunas baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Namun, fungsi sitokinin untuk inisiasi tunas 
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biasanya dikombinasikan dengan auksin. Keseimbangan antara auksin dan sitokinin 

normalnya akan memberikan efek yang baik bagi proses organogenesis tanaman 

(George et al., 2008). 

Satu atau lebih jenis sitokinin biasanya dimasukkan ke dalam media kultur tunas 

untuk mendorong pertumbuhan tunas ketiak dan mengurangi dormansi apikal. Sebuah 

penelitian berhasil menginduksi pertumbuhan beberapa tunas kecil dari masing-

masing eksplan pada periode 4-6 minggu. Namun, tingkat sitokinin yang terlalu tinggi 

menyebabkan banyak tunas kecil yang diproduksi dan menggagalkan proses elongasi 

atau proses pemanjangan tunas. Sitokinin dengan konsentrasi yang tinggi juga 

menyebabkan daun beberapa spesies tanaman memiliki bentuk yang tidak biasa dan 

menyebabkan tunas menjadi hyperhydric (George et al., 2008). 

Pengaruh sitokinin pada kultur jaringan atau kultur organ sangat bervariasi 

sesuai dengan jenis sitokinin yang digunakan, jenis kultur, varietas tanaman, sumber 

eksplan baik berasal dari jaringan muda atau dewasa. Kinetin dengan konsentrasi 0,5 – 

5 mg/l dilaporkan dapat menginduksi perbanyakan tunas kentang daripada BA dan 

Pada penelitian lain BA memberikan rata-rata terbaik untuk perbanyakan tunas pada 

Gerbera namun kualitas tunas terbaik diperoleh dengan menggunkan 0,5 – 5 mg/l. 

 


