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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Kentang Kultivar Madisu AP-4 

Tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu jenis 

sayuran yang terdapat di Indonesia. Kentang memiliki kandungan karbohidrat dan 

gizi tinggi. Di Indonesia, kentang juga dapat dijadikan alternatif pangan 

karbohidrat disamping beras (Gunarto, 2003). Kentang memiliki umbi manfaat 

yang sama dengan jenis-jenis sayuran lainnya. Zat-zat gizi yang terkandung dalam 

100 gram bahan adalah kalori 347 kal, protein 0,3 gram, lemak 0,1 gram, 

karbohidrat 85,6 gram, calsium (Ca) 20 mg, fosfor (P) 30 mg, besi (Fe) 0,5 mg, 

dan vitamin B 0,04 mg (Samadi, 2000). 

Kentang kultivar Madisu AP-4 merupakan kultivar hasil persilangan antara 

kentang arinsa dan kentang putih. Jenis-jenis kentang ini yang tahan terhadap 

penyakit hawar daun dan layu bakteri saat musim hujan. Keunggulan kultivar 

Madisu AP-4 adalah tahan terhadap penyakit hawar daun dan layu bakteri 

sehingga musim penanaman kultivar ini tidak mempengaruhi hasil produktivitas 

kentang karena cocok dibudidayakan pada musim panas maupun musim hujan. 

Pada umumnya pertumbuhan kentang dan hasil produksinya meningkat apabila 

kentang tersebut dapat ditanam pada musim panas saja, sedangkan bila 

dibudidayakan saat musim hujan penyakit berupa hawar daun dan layu bakteri 

akan sangat mudah menyerang tanaman kentang (Riana, 2015). 

Keunggulan lainnya dari kentang kultivar Madisu AP-4 yaitu, produksinya 

bisa mencapai 1,7 kg per batang sedangkan per batang sendiri menghasilkan umbi 

hingga 20 buah, sementara kentang pada umumnya hanya 0,8 kg. Penggunaan
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benih kentang kultivar Madisu AP-4, dapat meningkatkan produktivitas 25-35 ton 

/ha yang sebelumnya petani kentang hanya mampu mencapai produksi kentang 

sebesar 20 ton/ha. Kultivar ini sudah mendapat pengakuan perlindungan dari 

Kementrian Pertanian No. 2914/LB.250/A8/4/2012 (Riana, 2015). 

Kentang kultivar AP-4 dengan nama umum; kentang, nama genus; Solanum 

tuberosum L., nama varietas; Madisu AP-4. Tanaman kentang kultivar Madisu 

AP-4 memiliki tinggi tanaman 95 cm, tipe tanaman tipe antara, kebiasaan tumbuh  

 agak tegak, frekuensi buah sedikit, frekuensi buah sedikit, umur panen dalam 

(130 hari). Batang: ketebalan batang utama tebal (7), pewarnaan antosianin batang 

tidak ada (Sertifikat PVT, 2013). Ciri-ciri kentang AP-4 dapat dilihat pada 

(Gambar 1.). 

 
Gambar 1. Ciri-ciri kentang AP-4; a. Bentuk bulat, b. Warna bunga putih, dan  c. 

Tunas (Sumber: Sertifikat PVT, 2013) 

Daun: ukuran besar (41 cm), susunan daun tertutup, intensitas warna hijau 

daun gelap, pemunculan warna antosianin pada daun lemah, frekuensi daun 

sekunder tinggi: Anak daun: ukuran sangat besar, panjang daun panjang (15 cm), 

lebar daun lebar (9 cm), rasio panjang pendek daun sedang, frekuensi daun 

menyimpang jarang, pengombakan tepi daun lemah, kedalaman tulang dangkal, 

pewarna antosianin pada bagian pucuk daun ada, kemengkilapan pada bagian atas 

a b c 
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helain anak daun kasap, frekuensi daun sekunder tinggi, ukuran daun sekunder 

sedang (Sertifikat PVT, 2013). 

Karangan Bunga: ukuran sedang, warna antosianin pada tangkai lemah; 

Bunga: warna antosianin pada tunas lemah, mahkota sedang; Mahkota Bunga: 

warna bagian dalam putih, intensitas warna antosianin pada bagian dalam bunga 

yang berwarna kuat, itensitas warna antosianin bagian luar bunga yang warna 

putih ada, ukuran sedang. Umbi: bentuk oval, kedalam mata dangkal, kehalusan 

kulit halus, warna kulit kuning, warna pangkal mata tunas kuning, warna daging 

umbi kuning (Sertifikat PVT, 2013). 

2.2.   Perbanyakan Vegetatif  

Perbanyakan secara vegetatif merupakan salah satu cara perbanyakan, yang 

menjadi alternatif yang banyak dipilih orang karena caranya yang sederhana, tidak 

memerlukan teknik yang rumit sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Salah 

satu perbanyakan tanaman secara vegetative yang dipilih adalah stek. 

Perbanyakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan 

menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, ranting, pucuk, 

daun, umbi, dan akar, untuk menghasilkan tanaman yang baru, sama seperti 

induknya. Perbanyakan vegetatif dapat dilakukan dengan cara cangkok, rundukan, 

kultur jaringan dan stek. Perbanayakan vegetatif ini merupakan cara perbanyakan 

vegetatif buatan yaitu yang tidak terjadi secara alami, melainkan dibuat atau 

disengaja dengan campur tangan manusia dengan tujuan untuk mendapat tanaman 

baru dengan cepat (Redaksi Agro Media, 2007). 
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Persyaratan perbanyakan dengan stek yaitu cabang untuk bahan tanam harus 

memiliki kandungan hormon pertumbuhan (auxin), nitrogen, dan karbohidrat 

tinggi sehingga akan cepat menumbuhkan akar (Redaksi AgroMedia, 2009). 

Kelebihan dengan metode stek dapat menghasilkan tanaman yang sempurna 

dengan akar, daun, dan batang dalam waktu relatif singkat, serta bersifat serupa 

dengan induknya (Rochiman dan Harjadi, 1973). Selain itu, tanaman yang berasal 

dari perbanyakan secara vegetatif lebih cepat berbunga dan berbuah (BPTH, 

2009).   

Kekurangan yang dihadapi dalam perbanyakan vegetatif yaitu, kesulitan 

dalam selang waktu penyimpanan relatif pendek antara pengambilan dan 

penanaman (Wudianto, 1988). Kekurangan lain dari perbanyakan tanaman secara 

vegetatif, adalah membutuhkan pohon induk yang lebih besar dan banyak bila 

produksi pembibitan dalam jumlah/skala besar (BPTH, 2009). 

2.2.1.  Stek Pucuk 

Stek merupakan teknik pembiakan vegetatif dengan cara perlakuan 

pemotongan pada bagian vegetatif untuk ditumbuhkan menjadi tanaman dewasa 

secara mandiri dan terlepas dari induknya. Penggolongan stek berdasarkan bahan 

tanaman terdiri dari: stek pucuk, stek batang dan stek akar (Danu, Pramono, 

2006). Stek adalah salah satu cara pembiakan vegetatif yang paling umum 

digunakan. Stek merupakan suatu perlakuan pemisahan atau pelepasan dengan 

cara memotong bagian-bagian tanaman seperti akar, batang, daun, dan tunas 

dengan maksut agar bagian-bagian tersebut membentuk akar (Rochiman dan 

Harjadi, 1973). 
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Stek berasal dari kata stuk (bahasa Belanda) dan cottage (bahasa Inggris) 

yang artinya potongan. Sesuai dengan namanya perbanyakan ini dilakukan dengan 

menanam potongan pohon induk kedalam media agar tumbuh menjadi tanaman 

baru. Bagian tanaman yang dapat ditanam berupa akar, batang, daun, atau tunas. 

Stek pucuk adalah memotong bagian tunas tanaman untuk dijadikan individu baru 

dengan cara disemaikan. Bahan yang digunakan berupa tunas tanaman yang 

diperoleh dari tanaman yang sengaja dijadikan tanaman induk. Sementara stek 

batang merupakan salah satu cara yang umum digunakan untuk memperbanyak 

tanaman secara vegetatif. Teknik perbanyakan ini menggunakan bahan tanam 

berupa batang dari tanaman induk. Stek batang dikelompokkan menjadi tiga 

macam berdasarkan jenis batang tanaman, yakni berkayu keras, semi berkayu 

lunak, dan herbaceous (Manula, 2015). 

2.2.2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Stek 

 Terbentuknya akar pada stek merupakan indikasi keberhasilan dari stek. 

Adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan stek adalah faktor 

lingkungan dan faktor dari dalam tanaman (Huik, 2004). 

A. Faktor Luar / Lingkungan 

1. Suhu, Kelembaban, dan Intensitas Cahaya 

Faktor lingkungan tumbuh stek yang cocok sangat berpengaruh pada 

terjadinya regenerasi akar dan pucuk. Lingkungan tumbuh atau media 

pengakaran seharusnya kondusif untuk regenerasi akar yaitu cukup 

lembab, evapotranspirasi rendah, drainase dan aerasi baik, suhu tidak 

terlalu dingin atau panas (12-27
0
C), tidak terkena cahaya penuh (200-100 
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W/m2) dan bebas dari hama atau penyakit (Widiarsih dkk., 2008). 

Kelembaban di dalam media stek harus tinggi dan dipertahankan 

mendekati 90%, agar tidak terjadi transpirasi yang besar pada stek 

(Irwanto, 2003). Pada umumnya suhu yang optimum digunakan adalah 

29
0
C, sedangkan suhu media sekitar 24

0
C, karena pada kisaran suhu 

tersebut terjadi pembagian sel dalam daerah perakaran yang distimulir. 

2. Media Perakaran 

Media tanam merupakan tempat bagi tanaman beradaptasi 

menyesuaikan diri pada lingkungannya sehingga akan mendukung 

pertumbuhan bagi tanaman tersebut. Media tanam yang sesuai perlu 

diperhatikan untuk mendukung sistem perakaran stek yaitu, mampu 

menjaga kelembapan di daerah perakaran, menyediakan udara, serta 

kandungan hara dalam media yang dibutuhkan. Tanaman akan tumbuh 

subur apabila nutrisi yang terkandung pada media dapat mendukung 

pertumbuhan tanaman (Ardan, 2009). Menurut Murbandono (2005) 

menyatakan bahwa media campuran antara arang sekam dapat 

bermanfaat untuk menggemburkan, meningkatkan porositas, aerasi, dan 

memudahkan pertumbuhan akar tanaman. Arang sekam mempunyai sifat 

yang mudah mengikat air, tidak mudah menggumpal dan mempunyai 

porositas yang baik (Prihmantoro dan Indriani, 2003). Kandungan hara 

yang terkandung dalam cocopeat yairu unsur hara makro dan mikro yang 

dibutuhkan tanaman diantaranya adalah kalium, fosfor, kalsium, 

magnesium, dan natrium (Ihsan, 2013). 
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B. Faktor Dalam Tanaman 

1. Adanya Tunas dan Daun Pada Stek 

Adanya tunas dan daun pada stek berperan penting bagi perakaran. 

Bila seluruh tunas dihilangkan maka pembentukan akar tidak terjadi 

sebab tunas berfungsi sebagai auksin. Selain itu, tunas menghasilkan 

suatu zat berupa auksin yang berperan dalam mendorong pembentukan 

akar yang dinamakan Rhizokalin (Huik, 2004). Selain itu, jenis bahan 

stek juga mempengaruhi pembentukkan akar sebaiknya menggunakan 

jaringan tanaman yang masih muda karena lebih mudah diperbanyak dan 

lebih cepat terbentuk akar bila dibandingkan dengan jaringan tanaman 

yang sudah tua. Semakin tua jaringan tanaman, maka semakin menurun 

kemampuan untuk berakar pada banyak jenis tanaman (Moko, 2004). 

2. Persediaan Cadangan Makanan Stek 

Pertumbuhan akar pada stek dipengaruhi oleh adanya karbohidrat 

dalam stek, dimana karbohidrat merupakan sumber energi dan sumber 

karbon (C) terbesar selama proses perakaran. Akumulasi karbohidrat 

banyak terdapat dibagian pangkal stek, sehingga akan lebih cepat dan 

lebih mudah membentuk akar (Pamungkas dkk., 2009). 

3. Zat pengatur Tumbuh 

Faktor dalam yang mempengaruhi regenerasi akar dan pucuk adalah 

fitohormon yang berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh (Widiarsih, 

2008). Pemberian zat pengatur tumbuh (auksin) pada stek bertujuan 

untuk mempertinggi presentase stek dalam membentuk akar dan 
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mempercepat proses inisiasi akar sedangkan untuk merangsang 

pembentukan akar, biasanya konsentrasi zat pengatur tumbuh yang 

digunakan relatif rendah, karena pemakaian dengan konsentrasi tinggi 

akan menghambat pemanjangan akar.  Pembentukan akar sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan stek. Perakaran pada stek dapat 

dipercepat dengan perlakuan khusus, yaitu dengan penambahan zat 

pengatur tumbuh (ZPT) golongan auksin. Auksin merupakan ZPT yang 

berperan dalam proses pemanjangan sel, pembelahan sel, diferensiasi 

jaringan pembuluh dan inisiasi akar (Heddy, 1996). 

2.3. Zat Pengatur Tumbuh  

Berkembangnya penegetahuan diikuti dengan industri dibidang kimia yang 

semakin maju pula, membuat banyak senyawa-senyawa yang ditemukan yang 

memiliki pengaruh terhadap fisiologi tanaman serupa dengan hormon tanaman. 

Pada umumnya senyawa-senyawa sintetik ini dikenal dengan nama zat pengatur 

tumbuh tanaman (Plant Growth Regulator). Zat pengatur tumbuh adalah senyawa 

organik bukan nutrisi yang dalam jumlah rendah dapat mendorong, menghambat, 

atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

(Widyastuti, 2006). 

Zat pengatur tumbuh adalah hormon sintetis yang ditambahkan dari luar 

tubuh tanaman. Zat pengatur tumbuh tanaman digunakan secara luas di dunia 

pertanian untuk berbagai tujuan, di antaranya: penundaan atau percepatan 

pematangan buah, perangsangan pengakaran, peningkatan peluruhan daun atau 
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pentil buah, pemberantasan gulma, pengendalian ukuran organ dan lain 

sebagainya (Harjadi, 2009).  

ZPT pada tanaman adalah senyawa organik bukan hara yang dalam jumlah 

sedikit dapat mendukung, menghambat, dan mengubah proses fisiologis. Auksin 

adalah salah satu hormon tumbuh yang tidak lepas dari proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Auksin mempunyai beberapa peran dalam mendukung 

kehidupan tanaman diantaranya adalah menstimulasi terjadinya perpanjangan sel 

pada pucuk dan mendorong akar primordial (Artanti, 2007). Zat pengatur 

merupakan substansi organik yang secara alami diproduksi oleh tanaman, bekerja 

mempengaruhi proses fisiologi tanaman dalam konsentrasi rendah.  

Ada lima jenis zat pengatur tumbuh menurut Zulkarnaen, (2009) yang 

mempengaruhi pertumbuhan yaitu: 

1. Auksin yang berfungsi untuk mempercepat pembentukan akar pada stek 

batang 

2. Giberlin meningkatkan pembesaran dan perpanjangan sel 

3. Sitokinin meningkatkan pembentukan dan perkembangan daun 

4. Asam Absistat (ABA) diduga berfungsi suatu zat penghambat tumbuh 

5. Etilen strukturnya sederhana dan berbentuk gas yang mempunyai respon 

terhadap kelebihan air 

Sitokinin adalah zat pengatur tumbuh yang ditemukan pada tanaman. 

Sitokinin berfungsi untuk memacu pembelahan sel dan pembentukan organ. 

Sitokinin yang diberikan bersamaan dengan auksin berperan penting dalam 

pembentukan akar dan tunas. Sitokinin merupakan jenis fitohormon yang 
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berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti pembelahan sel, 

pembentukan akar meristem, induksi gen dalam fotosintesis, mobilisasi nutrisi, 

perkecambahan biji, dan pertumbuhan akar (Warner, Motyka, dan Schmulling, 

2001). Hasil penelitian Hadiati (2011) menunjukkan bahwa perendaman stek 

batang terhadap pertumbuhan batang nenas (Ananas comosus. L) dalam larutan 

BAP berpengaruh nyata terhadap saat pecah tunas, tinggi tunas, jumlah daun, dan 

jumlah tunas, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah akar utama pada 

umur 17 minggu setelah tanam. Perendaman stek batang ke dalam 600 ppm BAP 

memberikan pengaruh yang terbaik, yaitu saat muncul tunas (36,60 hst), tinggi 

tanaman (17.55 cm), jumlah daun (28.76 helai), dan jumlah tunas (1.87 tunas) 

dibandingkan perlakuan lainnya yaitu, dengan konsentrasi BAP yang terdiri dari; 

0 ppm BAP,  200 ppm BAP, dan 400 ppm BAP.  

Giberelin adalah jenis fitohormon yang dapat memicu perkecambahan, 

perpanjangan sel, pertumbuhan daun dan bunga. Giberelin dapat memicu 

perpanjangan tunas dan pertumbuhan batang pada tanaman kerdil. Giberelin 

bersama dengan auksin mampu menstimulasi pembesaran xylem dan floem pada 

tanaman berkayu (Ge, Yong, Tan, Hua, & Ong, 2008). Hasil penelitian Swestiani 

Dila dan Aditya Hani (2008) menunjukkan bahwa GA3 dengan konsentrasi 20 

ppm (1g dalam 5 liter air) dengan menggunakan empat jenis zat pengatur tumbuh 

pada stek cabang sungkai (Peronema canescens jack), hasil analisis menunjukan 

nilai berat kering total tertinggi dicapai oleh stek cabang sungkai yang diberi zat 

pengatur tumbuh GA3 dengan berat kering stek 5,433 g.  



14 

 

 

 

Penggunaan auksin dalam perbanyakan vegetatif secara stek digunakan 

untuk pembelahan sel dan diferensiasi akar. NAA secara luas digunakan untuk 

perakaran dan interaksi antara sitokinin untuk poliferai tunas. Auksin sangat 

berpengaruh terhadap ekspresi gen di berbagai jaringan dan menyebabkan 

perubahan fisiologi juga morfologi pada tanaman. Auksin juga menyebabkan 

perpanjangan batang, internode, tropism, apikal dominan, absisi, dan perakaran 

(Abbas, 2011). Hasil penelitian Prastyo (2016) dengan pemberian beberapa jenis 

auksin (NAA, IAA, dan IBA) pada pertumbuhan tanaman zaitun (Olea europaea 

L.) dengan perlakuan NAA 0,1 ppm mampu memberikan pengaruh terhadap 

semua variabel pengamatan yang diujikan. Perlakuan NAA menunjukkan bahwa 

persentase stek hidup (%) sebesar 70% dari total ulangan (7 stek hidup dari 10 ste 

ulangan), persentase berakar (%) sebesar 40%, dan panjang akar dengan rata-rata 

1,296 cm. 

Air kelapa mengandung zat atau bahan-bahan seperti karbohidrat, vitamin, 

mineral, serta zat tumbuh auksin, sitokinin dan giberelin yang berfungsi sebagai 

penstimulir proliferasi jaringan, memperlancar metabolisme dan respirasi. 

Vitamin C yang terdapat di dalam air kelapa dapat membantu merangsang 

pertumbuhan batang tanaman (Widiastuti dkk., 2003). Zat pengatur tumbuh yang 

terdapat dalam air kelapa meliputi auksin, giberelin, piridoxin, asam nikotinat dan 

tiamin, namun ZPT yang paling utama adalah sitokinin (Kende & J., 1977). 

Berdasarkan hasil penelitian Aysa et al. (2013), perlakuan perendaman dengan 

konsentrasi air kelapa 60 % memberikan pengaruh yang nyata pada persentase 

tumbuh sebesar 100%. Hal ini dikarenakan, air kelapa mengandung sitokinin, 
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auksin, dan giberelin yang dapat memacu pembelahan sel tanaman, sehingga akan 

mendukung pertumbuhan tunas dan akar setek buah naga. Komposisi dalam air 

kelapa tua dan muda terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi vitamin, mineral, dan sukrosa dalam air kelapa muda dan tua 

Komposisi Air kelapa muda 

(mg/100 ml) 

Air kelapa tua 

(mg/100 ml) 

Vitamin   

Vitamin C 8,59 4,50 

Riboflavin 0,26 0,25 

Vitamin B5 0,60 0,62 

Inositol  2,30 2,21 

Biotin 20,52 21,50 

Piri doksin 0,03 - 

Thiamin 0,02 - 

Mineral   

N 43,00 - 

P 13,17 12,50 

K 14,11 15,37 

Mg 9,11 7,52 

Fe 0,25 0,32 

Na 21,07 20,55 

Mn Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi 

Zn 1,05 3,18 

Ca 24,67 26,50 

Sukrosa 4,89 3,45 
Sumber : Kristina dan Syahid, 2012 

Hasil penelitian Lutfia (2016) pemberian air kelapa dengan konsentrasi 50 

% mampu meningkatkan bobot tunas sebesar 53,99 g dan jumlah akar primer 

sebanyak 0,58 helai pada setek batang buah naga merah. Hasil penelitian 

Djamhuri (2011) tentang pemberian air kelapa pada stek pucuk meranti tembaga 

mendapatkan hasil persentase stek bertunas senilai 80%. Air kelapa muda telah 

dilakukan analisa yang selanjutnya diketahui  didalamnya terdapat giberellin, 

sitokinin yang lebih tinggi dibandingkan auksin sehingga dapat memacu 

pertumbuhan tunas pada stek pucuk meranti tembaga.  
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Rootone F adalah salah satu hormon tumbuh akar yang banyak digunakan 

dalam bentuk tepung berwarna putih untuk mempercepat dan memperbanyak 

akar. Rootone F mengandung bahan aktif berupa campuran beberapa hormon 

tumbuh yaitu, IBA, NAA, dan IAA (Huik, 2004). Hormon tumbuh akar Rootone 

F mengandung bahan aktif seperti; 1 – Naphthaleneacematide (0,067 %), 2 – 

Methyl – 1 – Naphthaleneceatic Acid (0,33 %), 2 - Methyl – 1 – 

Naphthaleneceatide (0,13 %), Indole – 1 – Butiryc Acid (0,057 %), dan Thiram 

(Tetramethly Thiram Disulfida) (4,000 %) (Huik, 2004). Tiga senyawa aktif pada 

Rootone-F yang mempunyai inti naphthalene berfungsi untuk memperbanyak atau 

memacu perakaran, sedangkan satu senyawa aktif yang mengandung indole 

berfungsi untuk memperbanyak atau mempercepat perakaran. Thiram berfungsi 

sebagai fungisida (Kusumo, 1984). 

Hasil penelitian Rifai (2010), dengan penggunaan zat pengatur tumbuh 

Rootone – F terhadap stek pucuk dan stek batang  Rasamala (Altingia excelsa). 

Pemberian Rootone-F pada stek pucuk menghasilkan persentase hidup sebesar 

95%-100% dan persentase berakar sebesar 90%-96,67%. Pembiakan vegetatif 

Rasamala (A. excelsa) dengan stek batang dapat dilakukan dengan menggunakan 

Rootone-F dosis 50 mg untuk memperoleh hasil yang maksimal yaitu persentase 

hidup sebesar 88.33% dengan persentase berakar sebesar 80%.  

 


