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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L) merupakan komoditas sayuran bernilai 

ekonomi yang banyak diusahakan petani setelah cabai dan bawang merah. 

Kentang selain digunakan sebagai bahan makanan juga digunakan sebagai bahan 

industri dan berpotensi untuk biofarmaka yaitu tanaman yang bermanfaat untuk 

obat-obatan, kosmetik dan kesehatan. (Wattimena, 2000).  

Menurut BPS, (2011) penyediaan kentang pada tahun 2011 yakni sebesar 

955 ribu ton mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang pada tahun 2010 

sebesar 1,05 juta ton dan tahun 2009 sebesar 1,18 juta ton. Penggunaan kentang di 

Indonesia pada tahun 2011 mencapai 1,04 juta ton dan diprediksi akan terus 

meningkat sebesar 1,76% setiap tahunnya. 

Salah satu kultivar kentang yang banyak dibudidayakan di Indonesia ialah 

Granola. Budidaya kentang kultivar Granola diperkirakan 85-90% dari total lahan 

kentang di Indonesia (Wibowo, 2006). Menurut Apriyantono, (2005) tentang 

pelepasan kentang, Granola Kembang memiliki keunggulan produktivitas tinggi, 

bentuk umbi bulat lonjong, warna daging umbi kuning, mata umbi dangkal, baik 

untuk kentang sayur dan cocok untuk dikembangkan di Jawa Timur dengan hasil 

panen 38–50 ton/ha. Kentang ini juga merupakan kentang yang direkomendasikan 

oleh pemerintah Jawa Timur.  

Selain kultivar Granola Kembang, kultivar Madisu AP4 juga cocok untuk 

dibudidayakan di Indonesia. Kultivar Madisu AP4 memiliki bentuk umbi oval, 

warna daging buah kuning, memiliki tinggi lebih dari 60cm dengan jumlah 

cabang sedikit. Varietas ini mampu bertahan terhadap serangan hama dan 
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penyakit dibandingkan dengan varietas lainnya, jika umumnya kentang harus 

disemprot pestisida pada usia 40-45 hari, varietas Madisu AP4 tahan sampai 75 

hari.  

Ketersediaan bibit kentang bermutu merupakan salah satu kendala dalam 

peningkatan produksi kentang di negara ini. Penyediaan kentang bermutu sangat 

terbatas karena perbanyakannya yang sangat lambat dan adanya penyakit yang 

menyerang bibit sehingga menurunkan hasil panen. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menjawab tantangan dan kendala tersebut yakni melalui teknik 

in vitro. 

Media kultur merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

perbanyakan tanaman secara kultur in vitro. Komposisi media dan pengaturan zat 

pengatur tumbuh untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman yang dikulturkan. Penggunaan zat pengatur tumbuh pada konsentrasi 

yang tepat dapat memacu pertumbuhan eksplan, terutama pembentukan akar dan 

tunas. Menurut Sihotang, (2005), jika dosis auksin lebih tinggi dari sitokinin akan 

terbentuk akar, sebaliknya jika dosis sitokinin lebih tinggi dari auksin maka akan 

terbentuk tunas. 

Zat pengatur tumbuh dapat berfungsi sebagai pendorong proses fisiologis 

yang bergantung pada konsentrasi yang digunakan dan cara aplikasi dari zat 

pengatur tumbuh itu sendiri. Menurut Abidin, (1994), sitokinin termasuk hormon 

yang dapat memacu pembelahan sel dalam bagian ujung dari tunas samping dan 

mengubahnya menjadi meristem yang aktif.  
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Pemilihan varietas dan penambahan BAP konsentrasi tertentu diharapkan 

dapat mempercepat pertumbuhan dan menginduksi tunas tanaman Kentang 

sehingga kebutuhan akan bibit dapat terpenuhi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah macam varietas tanaman kentang dapat berpengaruh  terhadap

multiplikasi tunas tanaman kentang.

2. Pada konsentrasi berapa zat pengatur tumbuh Benzyl Amino Purine (BAP)

berpengaruh terhadap multiplikasi tunas kentang varietas madisu AP4 dan

Granola kembang.

1.3 Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan zat pengatur tumbuh BAP 

(Benzyl Amino Purine) terhadap pertumbuhan tanaman kentang varietas Granola 

Kembang dan Madisu AP4 secara In Vitro. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara varietas dengan konsentrasi BAP terhadap

multiplikasi tunas tanaman kentang (Solanum tuberosum L).

2. Diduga jenis varietas tanaman kentang berpengaruh terhadap multiplikasi

tunas tanaman kentang (Solanum tuberosum L).

3. Diduga pemberian konsentrasi BAP berpengaruh pada multiplikasi tunas

tanaman kentang (Solanum tuberosum L).
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