
 

 

4 

 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kentang Kultivar Madisu AP-4 

 Kentang kultivar Madisu AP-4 adalah hasil persilangan kentang arinsa dengan 

kentang putih. Benih kentang Madisu AP-4 merupakan benih unggul yang memiliki 

sifat resistan terhadap patogen Phytophtora atau jamur yang menyebabkan busuk 

hitam pada daun. Selain itu benih ini dapat menghasilkan kentang dengan ukuran 

yang lebih besar dibandingkan dengan kultivar lain serta memiliki kulit yang lebih 

bersih dan  mengkilat sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.  

 Nama umum spesies : kentang, nama genus : Solanum tuberosum L., nama 

kultivar: Madisu AP-4. Tunas berukuran besar, berbentuk bulat telur, intesitas 

antosianin pada pangkal biru violet, bulan tunas pada pangkal sedang, ukuran ujung 

tunas sedang, tipe ujung tunas tertutup, intensitas pewarna antosianin ada ujung 

tunas sedang, bulu ujung tunas lemah, jumlah akar tunas kuat, pemunculan lentisel 

kuat, panjang tunas lateral sedang (1.5 – 2 cm ). Tinggi tanaman 95 cm, tumbuh 

agak tegak, frekuensi buah sedikit, umur panen umbi 130 hari (Sertifikat PVT, 

2013) 

 Batang utama tebal dan pewarna anatosianin batang tidak ada. Daun berukuran 

besar yaitu 14 cm, susunan daun tertutup, warna daun hijau gelap, warna antosianin 

pada daun lemah dan frekuensi daun sekunder tinggi. Anak daun berukuran sangat 

besar, panjang daun 15 cm, lebar daun 9 cm, frekuensi daun menyimpang panjang, 

pengombakan tepi daun lemah, kedalaman tulang dangkal, pewarna antosianin 

pada bagian pucuk daun ada, kemengkilapan pada bagian atas helaian anak daun 

kasap, frekuensi daun tinggi dan ukuran daun sekunder sedang. Karangan bunga   
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berukuran sedang dan warna antosianin pada tangaki lemah. Bunga: warna 

antosianin pada tunas lemah dan mahkota sedang. Mahkota bunga : warna bagian 

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

kuat, intensitas warna antosianin bagian luar bunga yang warna putih ada dan 

berkuran sedang. Umbi berbentuk oval, kadalaman mata dangkal, kehalusan kulit 

kuat, kulit berwarna kuning, pangkal mata tunas berwarna kuning dan dan daging 

umbi berwarna kuning. (Sertifikat PVT, 2013)  

2.2   Perbanyakan tanaman secara vegetatif  dengan Stek pucuk  

Stek merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan dengan 

menggunakan sebagian batang, akar, daun, atau pun pucuk tanaman untuk 

ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Sebagai alternarif perbanyakan vegetatif 

buatan, stek lebih ekonomis, lebih mudah, tidak memerlukan keterampilan khusus 

dan cepat dibandingkan dengan cara perbanyakan vegetatif buatan lainnya. 

Perbanyakan dengan metode stek akan kurang menguntungkan jika bertemu 

dengan kondisi tanaman yang sukar berakar, akar yang baru terbentuk tidak tahan 

stres lingkungan dan adanya sifat plagiotrop tanaman yang masih bertahan 

(Widiarsih, Minarsih, Dzurrahmah, Wirawan, & Suwarno, 2008). 

Perbanyakan secara vegetatif dengan stek pucuk merupakan salah satu cara 

untuk memperbanyakan tanaman. Bahan yang digunakan dalam stek pucuk ialah 

pucuk berupa tunas muda yang mempunyai daun minimal berjumlah dua pasang 

dan selanjutnya ditanam pada media tertentu (Salim & Na’iem, 2001).  (Mahfudz, 

Isnaini, & Moko, 2006) menjelaskan bahwa perbanyakan vegetatif memiliki 

banyak keuntungan diantaranya kinerja genotife dari tanaman induknya akan 
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diulang secara konsisten dan berkelanjutan yang tidak diperoleh pada perbanyakan 

secara generatif atau biji. 

Tanaman yang dihasilkan dari stek biasanya mempunyai sifat persamaan 

dalam umur, ukuran tinggi, ketahanan terhadap penyakit dan sifat-sifat lainnya. 

Selain itu juga dapat diperoleh tanaman yang sempurna yaitu tanaman yang 

mempunyai akar, batang, dan daun dalam yang relatif singkat (Wudianto, 1994). 

Keberhasilan perbanyakan dengan cara stek ditandai oleh terjadinya regenerasi akar 

dan pucuk pada bahan stek sehingga menjadi tanaman baru yang true to name dan 

true to type. Regenerasi akar dan pucuk dipengaruhi oleh faktor internal yaitu 

tanaman itu sendiri dan faktor eksternal atau lingkungan (Widiarsih dkk., 2008). 

Umur tanaman induk berpengaruh terhadap pengakaran pada stek. Stek yang 

berasal dari tanaman muda akan lebih mudah berakar dari pada yang berasal dari 

tanaman yang berumur lebih tua.  

Media perakaran berfungsi sebagai pendukung stek selama pembentukan 

akar, memberi kelembaban pada stek, dan memudahkan penetrasi udara pada 

pangkal stek. Media perakaran yang biasa di gunakan yaitu arang sekam dan 

cocopeat. Arang sekam mempunyai sifat yang mudah mengikat air, tidak mudah 

menggumpal, harganya relatif murah, bahannya mudah didapat, ringan, steril dan 

mempunyai porositas yang baik (Prihmantoro & Indriani, 2005). Sekam bakar 

merupakan salah satu media yang dapat menjaga kelembapan, (Tyas, 2000) 

mengatakan bahwa Cocopeat digunakan sebagai media karena daya serap air yang 

tinggi antara 6 – 8 kali bobot keringnya sehingga hemat air dan nutrisi, menunjang 

pertumbuhan akar dengan cepat sehingga baik untuk pembibitan. Menurut 

penelitian (Lailaty & normasiwi, 2016) penggunaan media cocopeat pada stek daun 
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belum dapat menghasilkan daun-daun anakan Violces, akan tetapi dapat 

membentuk akar pada tanaman induk. Kondisi tanaman dan persentase hidup 

Violces pada media cocopeat adalah yang tertinggi, yaitu 100% . Serbuk sabut 

kelapa (cocopeat) pada dasarnya memiliki kapasitas mengikat dan menyimpan air 

yang sangat kuat. Media cocopeat memiliki pori mikro yang mampu menghambat 

gerakan air lebih besar sehingga menyebabkan ketersediaan air lebih tinggi (Istomo 

& Valentino, 2012) 

Pertambahan zat pengatur tumbuh (ZPT) dimaksudkan untuk menstimulasi 

pembentukan akar dan tunas, atau daun baru. Pemberian ZPT yang sesuai 

merupakan salah satu alternatif teknologi baru yang dapat memperbaiki proses 

biologis tanaman. Peran ZPT dapat memacu pertumbuhan, mencegah gugurnya 

bunga dan buah, memperbaiki mutu dan meningkatkan hasil. 

2.3  Pengaruh Pemberian ZPT pada Perbanyakan Kentang  

  Bioroot merupakan zat perangsang pertumbuhan akar yang terdiri dari NAA, 

BAP,GA3, air kelapa, rebung, kecambah, dan lidah buaya. Zat pengatur tumbuh 

(ZPT) merupakan senyawa organik bukan hara yang mempengaruhi proses 

fisiologi suatu tanaman (Widyastuti & Tjokrokusumo, 2006). Seringkali ZPT yang 

secara alami ada dalam tanaman berada di bawah optimal, sehingga dibutuhkan 

sumber dari luar untuk menghasilkan respon yang maksimal. Pada fase pembibitan 

dengan metode stek, penggunaan ZPT secara langsung dapat meningkatkan kualitas 

bibit serta mengurangi jumlah bibit yang tumbuh abnormal (Salisbury & Ross, 

1995) 

Auksin adalah hormon tumbuhan yang berfungsi sebagai pengatur 

pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang emristem. Auksin 
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dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan tanaman. Hormon auksin secara 

alami ditemukan bagian akar, ujung batang dan bunga. Auksin sering digunakan 

untuk merangsang pertumbuhan akar dan sebagai bahan aktif sering yang 

digunakan dalam persiapan hortikultura komersial terutama untuk akar batang. 

Mereka juga dapat digunakan untuk merangsang pembungaan secara seragam, 

untuk mengatur pembuahan, dan untuk mencegah gugur buah.  

Golongan sitokinin sesuai namanya, merangsang atau terlibat 

dalam pembelahan sel (cytokinin berarti "terkait pembelahan sel"). Senyawa dari 

golongan ini yang pertama ditemukan adalah kinetin. Kinetin diekstrak pertama 

kali dari cairan sperma ikan hering, namun kemudian diketahui ditemukan pada 

tumbuhan dan manusia. Selanjutnya, orang menemukan pula zeatin, yang diekstrak 

dari bulir jagung yang belum masak. Zeatin juga diketahui merupakan komponen 

aktif utama pada air kelapa, yang dikenal memiliki kemampuan mendorong 

pembelahan sel.Salah satu sitokinin sintetik yang mempunyai aktivitas tinggi dalam 

memacu pembelahan sel dalam kultur jaringan tanaman adalah 6-Benzil Amino 

Purine (BAP). Menurut (Santoso, 2012) penggunaan BAP dengan konsentrasi 3 

mg/l memberikan hasil tunas eksplan tertinggi pada umur 7 hari setelah tanam. 

Gibberellin sebagai hormon tumbuh pada tanaman, sangat berpengaruh 

terhadap sifat genetik, pembungaan, penyinaran, partenocarpy, mobilisasi 

karbohidrat selama perkecambahan  dan asfek fisiologis lainnya. Gibberellin 

mempunyai peranan dalam mendukung perpanjangan sel, aktivitas kambium dan 

mendukung pembentukan RNA baru serta sintesis protein (Abidin, 1985). Menurut 

penelitian (Hradiyanti, sundahri, & sigit, 2014) tinggi tanaman pada perlakuan GA3 

100 ppm memiliki nilai tertinggi di bandingkan dengan perlakuan yang lain. Sama 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelahan_sel
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinetin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cairan_sperma&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hering
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeatin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulir
https://id.wikipedia.org/wiki/Jagung
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_kelapa
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halnya dengan jumlah daun konsentrasi gibbereline terbaik juga pada GA3 100 

ppm. Pada panjang akar konsentrasi GA3 100 ppm juga memberikan respon yang 

paling baik. Hasil yang sama didapat dari penelitian (Wahyudi & Setiawan, 2014). 

Perlakuan terbaik ditunjukkan oleh lada varietas petaling – 2 dengan aplikasi GA3 

100 ppm, sedangkan terendah ditunjukkan oleh interaksi lada varietas chunuk 

aplikasi 0 ppm. 

Zat pengatur tumbuh alami yang terdapat pada tanaman, salah satunya yaitu 

rebung, air kelapa,kecambah dan lidah buaya. Menurut (Yusnida, Wan, & Nur, 

2005) didalam air kelapa terdapat kandungan hormon sitokinin 5,8 mg/l, auksin 

0,07 mg/l, dan giberelin serta senyawa lain. Air kelapa dapat dimanfaatkan untuk 

memacu pertumbuhan baik pertunasan maupun perakaran pada berbagai jenis 

tanaman. ZPT giberreline alami terdapat pada rebung, gibbereline berfungsi 

sebagai pemacu pertumbuhan tanaman, karena dapat meningkatkan pembelahan 

dan pertumbuhan sel yang mengarah kepada pemanjangan batang dan 

perkembangan daun sehingga berlangsung lebih cepat, meningkatkan laju 

fotsintesis dan meningkatkan pertumbuhan, termasuk pada akar. Hasil penelitian 

(Dea, 2009) menunjukkan bahwa pemberian ekstrak rebung bambu betung dengan 

dosis 50 ml/bibit menunjukkan hasil yang tertinggi untuk pertumbuhan bibit semai 

sengon dibandingkan dengan kontrol. 

Rootone F Menurut (Wudianto, 1994) merupakan salah satu ZPT yang 

berbentuk tepung berwarna putih. Cara pemakaiannya yaitu dengan membasahi 

terlebih dahulu pangkal stek kurang lebih 2 cm, lalu dicelupkan kedalam ZPT. ZPT 

yang menempel berlebihan pada pangkal stek dapat dihilangkan dengan cara 

mengetuk-ngetukkan bahan stek. Adapun kandungan dari bahan aktif Hormon 
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tumbuh akar Rootone F yaitu  sebagai berikut : 1 – Naphthaleneacematide (0,06 

%),  2 – Methyl – 1 – Naphthaleneacetic Acid (0,033 %), 3 – Methyl – 1 – 

Naphthaleneacematide (0,013 %), Indole – 3 – Butiryc Acid (0,057 %), Thiram 

(Tetramethyl thiuram disulfida) (4,000 %) . 

Hasil penelitian (Rohandi, 2009) menyatakan bahwa pemberian Rootone F 

100 ppm memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap pertumbuhan stek, yaitu 

dengan persen hidup 88.89%,. (Budianto, Arsyadmunir, & Suhartono, 2013) juga 

mengatakan pengunaan Rootone F  mendapat hasil tertinggi dengan kombinasi 

perlakuan tebaik yaitu pemberian ZPT Rootone F 300 ppm dan menanam pada 

media tanah : pasir : kompos pada parameter panjang akar. 




