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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan komoditas hortikultura yang 

sangat penting di Indonesia, karena kentang dapat digunakan sebagai sumber 

karbohidrat alternatif.  Kebutuhan masyarakat akan kentang dari tahun ke tahun 

semakin meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini juga 

turut berperan dalam memicu peningkatan kebutuhan kentang (Achrom dkk., 

2011). Kentang merupakan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi yang dapat 

mendatangkan keuntungan bagi pengusaha industri makanan olahan, pedagang, 

dan petani yang membudidayakannya. 

Di Indonesia produktivitas kentang pada tahun 2016 sebesar 18,23 ton/Ha 

dengan hasil produksi 1.213.038 ton/Ha dari luas lahan panen 66.450 Ha. 

Produksi kentang mengalami penurunan sebesar 6,232 ton/Ha dari tahun 2015 ke 

tahun 2016 yang sebelumnya produksi kentang 1.219.270 ton/Ha dengan luas 

lahan panen 66.983 Ha (BPS, 2016). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi kentang berdasarkan data 

Badan Pusat Statistika (BPS) yaitu, rendahnya produksi kentang di Indonesia 

disebabkan belum banyaknya petani penghasil (seed grower) bibit kentang 

bermutu, sehingga permintaan bibit kentang tidak dapat dipenuhi (Rainiyati dkk., 

2011). Benih umbi biasanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, sehingga 

diperlukannya upaya untuk mengatasi keterbatasan benih umbi dengan alternatif 

lain yaitu, dengan cara perbanyakan vegetatif secara stek. Stek adalah pemisahan, 

pemotongan beberapa bagian dari tanaman (akar, batang, dan tunas) dengan
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tujuan agar bagian-bagian tersebut membentuk akar. Pada irisan miring, stek akan 

mempunyai permukaan yang lebih luas bila dibandingkan dengan berpangkal 

datar sehingga jumlah akar yang tumbuh lebih banyak karena pada pangkal stek 

ini terakumulasi zat pengatur tumbuh (Artianti, 2007). Pemberian ZPT dari luar 

(eksogen) yang mengandung auksin dapat menunjang aktivitas auksin yang ada di 

dalam stek, sehingga membantu mempercepat proses differensiasi sel membentuk 

sel-sel baru. 

Pada penelitian ini bagian tanaman yang digunakan adalah tunas sebagai 

bahan stek pucuk. ZPT Bioroot digunakan sebagai ZPT eksogen yang diharapkan 

mampu memberikan hasil yang tepat bagi perakaran stek pucuk kentang dan 

diperoleh perbanyakan stek pucuk kentang yang berkualitas untuk kepentingan 

yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan bibit kentang sebagai alternatif 

dari perbanyakan benih umbi, serta membandingkan dengan Rootone F yang 

merupakan perangsang akar yang sudah komersial. Penelitian ini menguji 

pengaruh macam dan konsentrasi Bioroot terhadap pertumbuhan stek pucuk 

kentang untuk mempercepat pertumbuhan sistem perakaran sehingga dapat 

digunakan untuk perbanyakan bibit dari stek. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah dengan penentuan 

macam dan konsentrasi Bioroot dapat meningkatkan pertumbuhan terhadap stek 

pucuk kentang kultivar Madisu AP-4. 
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1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pertumbuhan stek pucuk kentang 

(Solanum tuberosum L.) kultivar Madisu AP-4   terhadap pemberian macam dan 

konsentrasi Bioroot. 

1.4. Hipotesis  

1. Diduga terdapat interaksi antara macam dan konsentrasi Bioroot terhadap 

pertumbuhan stek pucuk kentang kultivar Madisu AP-4. 

2. Diduga macam Bioroot berpengaruh terhadap pertumbuhan stek pucuk 

kentang kultivar Madisu AP-4. 

3. Diduga berbagai konsentrasi Bioroot berpengaruh terhadap pertumbuhan 

stek pucuk kentang kultivar Madisu AP-4. 

 


