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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kentang (Solanum tuberosum L.) 

 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 (Aini, 2012).  

Taksonomi tanaman kentang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Kelas   : Dicotyledonae  

Ordo   : Tubiflorae  

Famili   : Solanaceae  

Genus   : Solanum  

Spesies  : Solanum tuberosum L.  

(Sharma, 2002).  

Kentang terdiri dari beberapa jenis dan beragam varietas. 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 
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Pattrones, Katella, Cosima, Cipanas, dan Granola. Kentang putih memiliki 

varietas Donata, Radosa, dan Sebago. Varietas kentang merah yaitu Red Pontiac, 

Arka dan Desiree (Aini, 2012).  

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Kentang 

Daerah yang cocok untuk menanam kentang adalah dataran tinggi atau 

daerah pegunungan dengan ketinggian 1000–3000 mdpl. Pada dataran medium, 

tanaman kentang dapat di tanam pada ketinggian 300-700 mdpl (Putro, 2010). 

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

dengan suhu rata–rata harian antara 15–20°C. Kelembaban udara 80- 90% cukup 

mendapat sinar matahari (moderat) dan curah hujan antara 200–300 mm per bulan 

atau rata–rata 1000 mm selama pertumbuhan (Putro, 2010). Sedangkan Suhu 

tanah optimum untuk pembentukan umbi yang normal berkisar antara 15–18°C. 

Pertumbuhan umbi akan sangat terhambat apabila suhu tanah kurang dari 10°C 

dan lebih dari 30°C (Putro, 2010). 

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 lempung dan bertekstur 

remah. Jenis tanah Andosol memiliki kandungan unsur hara sedang sampai tinggi, 

produktivitas sedang sampai tinggi dan reaksi tanah masam sampai netral (Putro, 

2010). 
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2.3 Varietas Tanaman Kentang 

2.3.1 Varietas Granola Kembang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) varietas Granola kembang merupakan 

kentang varietas unggul yang tergolong tipe simpangan dari kentang varietas 

Granola. Pelepasan kentang varietas granola kembang sebagai varietas unggul 

diputuskan pada tahun 2005 oleh menteri pertanian dalam rangka untuk 

meningkatkan produksi kentang. Kentang granola varietas granola kembang 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan varietas lain yakni produktivitas 

tinggi, bentuk umbi bulat lonjong, warna daging umbi kuning dan mata umbi 

dangkal. Berikut ini merupakan deskripsi kentang varietas granola kembang, 

yakni sebagai berikut : 

Umur tanaman   : 130-135 HST  

Warna Kulit Umbi   : Kuning keputihan 

Warna Batang   : Hijau  

Warna daging Umbi   : Kuning 

Bentuk Penampangbatang : Segi Lima Kandungan 

Karbohidrat   :15,580 % 

Bentuk daun   : Oval  

Ukuran Daun Panjang  :  ± 9,2 cm ; 

lebar     : ± 5,9 cm 

Ujung Daun    : Runcing  

Panjang TangkaiDaun  : 6,3 – 7,8 cm 

Tepi Daun    : Bergerigi  

Bentuk Bunga   : Bulat bergelombang 
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(Apriyantono, 2005) 

2.3.2 Varietas Madisu AP4 

Kentang varietas Madisu AP4 merupakan kentang varietas bermutu yang 

di dapat dari hasil persilangan kentang Varietas Arinsa dengan Kentang Putih. 

Pelepasan kentang varietas Madisu AP4 sebagai varietas unggul diputuskan pada 

tahun 2013 oleh menteri pertanian dalam rangka untuk meningkatkan produksi 

kentang. Kentang varietas Madisu AP4 memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan varietas lain yakni produktivitas tinggi, bentuk umbi oval serta lebih tahan 

terhadap hama dan penyakit. Berikut ini merupakan deskripsi kentang varietas 

Madisu AP4, yakni sebagai berikut: 

Umur tanaman   : 130-135 HST  

Warna Kulit Umbi   : Kuning 

Warna Batang   : Hijau  

Warna daging Umbi   : Kuning 

Bentuk daun   : Oval  

Ukuran Daun Panjang  :  ± 15 cm  

Lebar     : ± 9 cm 

Tepi Daun    : Bergerigi  

Bentuk Bunga   : Bulat bergelombang 

Panjang Tunas Lateral : 1,5-2 cm 

 (Suharyono, 2013) 

2.4 Kultur In Vitro 

Kultur in vitro merupakan suatu teknik penumbuhan bagian tanaman 

(sejaringan dan organ) di dalam media buatan secara aseptik. Sel, jarigan dan 
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organ yang akan ditumbuhkan itu memiliki kemampuan totipotensi untuk 

berkembang menjadi tanaman baru yang lengkap. Tanaman baru yang dihasilkan 

tersebut dapat ditanam pada media non aseptik (Hussey dan Stacey, 1984). 

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,1986). 

Perbanyakan kentang dengan teknik kultur in vitro telah banyak dilakukan 

diberbagai Negara. 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, 1984). 

Eksplan dapat menghasilkan berbagai bentuk tanaman yang berbeda. 

Pemilihan bahan eksplan yang tepat merupakan hal yang penting untuk dapat 

mencapai kesuksesan dalam kultur in vitro (George, 2008). Ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi induksi tunas kentang secara in vitro . Salah satunya 

yakni zat pengatur tumbuh dan media tanam. 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tunas Kentang Secara 

In Vitro 

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 adalah faktor diluar tanaman yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman.  
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2.5.1 Faktor Internal 

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. 

Media dan kondisi fisik lingkungan tumbuh kultur seringkali berbeda satu genus 

dengan dengan genus yang lain. Tidak jarang antar varietas yang memiliki sifat 

dekat namun kebutuhannya akan lingkungan dan media berbeda. 

2.5.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor diluar tanaman yang dapat mempengaruhi 

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

mempengaruhi pertumbuhan tunas kentang secara in vitro : Media kultur In Vitro, 

faktor lingkungan tumbuh, dan zat pengatur tumbuh. 

2.5.2.1 Media Kultur in vitro 

Media kultur jaringan dibedakan menjadi media dasar dan media 

perlakuan. Media dasar adalah kombinasi zat yang mengandung hara esensial 

(makro dan mikro), sumber energi dan vitamin. Dalam teknik kultur jaringan 

dikenal puluhan macam media dasar. Penanamaan resep media dasar umumnya 

diambil dari nama penemunya atau peneliti yang menggunakan pertama kali 

dalam kultur khusus dan memperoleh suatu hasil yang memiliki arti penting. 

Media dasar yang paling sering dan banyak digunakan adalah komposisi media 

dari Murashige dan Skoog (Gunawan, 1992).  
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Selain faktor jenis eksplan dan genotip tanaman, regenerasi tanaman juga 

dipengaruhi oleh komposisi media yang digunakan. Masing-masing jenis 

eksplan/sel dan genotip tanaman memerlukan komposisi media yang berbeda-

beda. Menurut Wattimena, (1992), media untuk menumbuhkan sel/eksplan 

tanaman pada dasarnya berisi unsur hara makro, mikro, dan gula sebagai sumber 

karbon. Selain itu, media kultur juga dilengkapi dengan mineral, dan zat pengatur 

tumbuh. Hardjo (1994) menyatakan bahwa pada prinsipnya media untuk kultur 

jaringan terdiri dari campuran garam-garam anorganik, karbon sebagai sumber 

energi, vitamin, dan ZPT. Unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman 

terdapat dalam bentuk garam-garam anorganik. 

2.5.2.2 Faktor Lingkungan Tumbuh 

Faktor lingkungan tumbuh seperti suhu, intensitas cahaya, dan kelembaban 

juga mempengaruhi pertumbuhan tunas kentang secara kultur in vitro. Hoque, 

(2010) menjelaskan bahwa lingkungan tumbuh untuk kultur In Vitro meristem 

kentang adalah diinkubasi pada suhu 25±2°C dengan intensitas cahaya 

menggunakan lampu sinar putih 2500-3000 Lux. Menurut Chaudhari & Pallavi, 

(2014) lingkungan tumbuh untuk kultur in vitro kentang adalah diinkubasi pada 

suhu 22±2oC dengan fotoperiode selama 16 jam penyinaran menggunakan lampu 

sinar putih. 

2.5.2.3 Zat Pengatur Tumbuh 

Zat pengatur tumbuh adalah persenyawaan organik selain nutrien yang 

dalam jumlah sedikit (1 mM) dapat merangsang, menghambat, atau mengubah 

pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Gunawan, 1992). Zat pengatur 

tumbuh sangat berperan di dalam mengarahkan pertumbuhan sel tanaman. 
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Kombinasi zat pengatur tumbuh yang tepat akan menghasilkan pertumbuhan sel 

yang optimal (Wattimena, 1992).  

Penggunaan zat pengatur tumbuh di dalam kultur jaringan tergantung pada 

arah pertumbuhan jaringan tanaman yang diinginkan. Pembentukan tunas 

digunakan sitokinin sedangkan untuk pembentukan akar digunakan auksin. Jenis 

dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang tepat untuk setiap tanaman tidak sama, 

tergantung pada genotip serta kondisi fisiologi jaringan tanaman (Lestari, 2011).  

Menurut Gunawan, (1992), dua golongan zat pengatur tumbuh dalam 

kultur jaringan yang sangat penting adalah sitokinin dan auksin. Zat pengatur 

tumbuh ini mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur sel, 

jaringan, dan organ. Interaksi dan perimbangan antara zat pengatur tumbuh yang 

diberikan kedalam media dan yang diproduksi oleh sel secara endogen, 

menentukan arah perkembangan suatu kultur. Penambahan auksin atau sitokinin 

eksogen, mengubah level zat pengatur tumbuh endogen. Level zat pengatur 

tumbuh endogen ini kemudian merupakan faktor pemicu untuk proses 

pertumbuhan dan morfogenesis.  

Golongan sitokinin adalah turunan dari adenine. Golongan ini sangat 

penting dalam pengaturan pembelahan sel dan morfogenesis. Pengkulturan 

dengan media yang ditambah sitokinin bertujuan untuk merangsang pertumbuhan 

mata tunas samping dan mencegah dominansi apikal. Sitokinin dapat merangsang 

pembentukan tunas adventif, multiplikasi tunas aksilar dan melawan dominansi 

apikal (Yusnita, 2003).  

Sitokinin adalah salah satu zat pengatur tumbuh yang ditemukan pada 

tanaman. Zat pengatur tumbuh ini mempunyai peranan dalam proses pembelahan 
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sel (cell division). Apabila dalam perbandingan sitokinin lebih besar dari auksin, 

maka hal ini akan memperlihatkan stimulasi pertumbuhan tunas dan daun. 

Sebaliknya apabila sitokinin lebih rendah dari auksin, maka ini akan 

mengakibatkan stimulasi pada pertumbuhan akar. Sedangkan apabila 

perbandingan sitokinin dan auksin berimbang, maka pertumbuhan tunas, daun dan 

akar akan berimbang pula (Santoso dan Nursandi, 2004). 

Menurut Lestari, (2011), pembentukan tunas in vitro sangat menentukan 

keberhasilan produksi bibit yang cepat dan banyak. Semakin banyak tunas yang 

terbentuk akan berkorelasi positif dengan bibit yang dapat dihasilkan melalui 

kultur jaringan, untuk memacu faktor induksi tunas yang tinggi diperlukan 

penambahan zat pengatur tumbuh sitokinin. Tunas ganda (tunas majemuk) yang 

terbentuk secara langsung lebih stabil secara genetik dibandingkan dengan tunas 

tidak langsung. 

2.6 BAP (Benzyl Amino Purine)  

BAP (benzyl amino purine) merupakan zat pengatur tumbuh sitokinin 

yang bersifat sintetik. BAP mempunyai pengaruh terhadap tumbuhan adalah 

memacu pembentukan tunas aksilar dan tunas adventif. Keuntungan 

menggunakan zat pengatur tumbuh BAP ini adalah ketahanannya terhadap panas, 

sehingga bisa ditambahkan sebelum disterilkan dalam autoklaf (Abidin, 1994).  

 

 

 

 

Gambar 8. Struktur kimia BAP (Sumber: Taiz and Zeiger, 2002) 
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Pembentukan tunas disebabkan karena sitokinin memberikan sinyal ke 

sitokinin reseptor untuk ekspresi gen komplek IPT (Adenosine phosphate - 

Isopentenyl Transferase) (Howel et al., 2003). Gen tersebut berperan dalam 

pembentukan sitokinin dan mengatur biosintesis. Distribusi dari bioaktif sitokinin 

sangat menentukan perkembangan meristem untuk pembentukan tunas.  

Pembentukan tunas lateral juga ditentukan oleh adanya sitokinin dalam 

media in vitro. Tanaka et al., (2006) menyatakan bahwa gen IPT terekspresi pada 

mata tunas yang berada pada batang setelah tunas apikal dipotong. Penggunaan 

sitokinin dengan konsentrasi tinggi cenderung meningkatkan jumlah tunas akan 

tetapi tunas tersebut berukuran pendek.  

Sari et al., (2014) melaporkan pada penelitannya dengan judul Induksi 

Tunas Kentang (Solanum tuberosum L.) menggunakan BAP (Benzil Amino 

Purine) tahun 2014 bahwa pemberian BAP 0,5 ppm memberikan hasil terbaik 

terhadap jumlah tunas. parameter jumlah daun, tinggi tunas, jumlah akar, panjang 

akar yang terbaik diperoleh perlakuan BAP 1 ppm. 
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