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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kentang (Solanum tuberosum. L) merupakan sumber makanan terbesar 

keempat di dunia setelah padi, gandum dan jagung, di Indonesia kentang salah satu 

jenis sayuran yang memiliki kandungan karbohidrat dan gizi tinggi. Selain itu, 

kentang juga dapat dijadikan alternatif pangan karbohidrat disamping beras 

(Gunarto, 2003).  Kentang ini banyak digemari dalam bentuk olahan, misalnya 

kentang goreng atau chip bahkan, ada gejala baru di mana kentang dijadikan 

makanan pengganti nasi karena kentang mengandung karbohidrat yang rendah (19 

g/100 g bahan) namun dapat menyumbang 80% energi yang berasal dari patinya. 

Selain mengandung karbohidrat, kentang juga mengandung mineral seperti fosfor, 

besi, kalsium, vitamin B, C, dan sedikit vitamin A. 

Kebutuhan akan kentang terus meningkat setiap tahun sejalan dengan 

meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri yang membutuhkan 

bahan baku kentang. Menurut Badan Pusat Statistika produktivitas kentang di 

Indonesia pada tahun 2014, yaitu 17.67ton/ha dengan total produksi 1.347.815 ton 

dari luas areal pertanaman 76.291 Ha (BPS, 2015).  Hasil tersebut masih tergolong 

rendah jika dibandingkan dengan produksi di negara-negara produsen kentang 

(Kementrian Pertanian, 2014). Rendahnya produktivitas kentang di Indonesia 

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu rendahnya tingkat pemenuhan 

benih kentang yang berkualitas ditingkat petani (Pitojo, 2003).  Benih kentang dari 

generasi ke generasi berikutnya akan mengalami penurunan kualitas kentang. 
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Produksi kentang dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai diperlukan untuk 

memenuhi permintaan pasar.  

Solusi untuk mengatasi masalah rendahnya produktivitas kentang tersebut 

yaitu dengan meningkatkan produksi benih kentang yang berkualitas. Salah satu 

teknik pengadaan benih kentang yang unggul melalui penggunaan teknik stek tunas 

yang merupakan suatu perlakuan pemotongan bagian tunas tanaman untuk 

meningkatkan jumlah benih tanaman selain penggunaan umbi.  Stek merupakan 

cara perbanyakan tanaman secara vegetativ  buatan dengan menggunakan sebagian 

batang, akar, atau daun 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.  Keberhasilan stek tanaman sebagai sumber 

bibit di lapang dapat dipengaruhi oleh media yang digunakan.  Media tanam yang 

umum digunakan untuk menghasilkan umbi G1 yaitu media tanah yang dicampur 

arang sekam yang berfungsi untuk mempermudah drainase dan media tanah yang 

dicampur pupuk kandang yang memiliki fungsi untuk memperbaiki struktur fisik 

dan biologi tanah, meningkatkan daya serap tanah terhadap air (Simanungkalit dkk., 

2006). Pada penelitian ini mengaplikasikan berbagai macam konsentrasi bioroot 

yaitu bioroot dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20% dan 25% yang akan diuji 

sebagai perangsang akar, pengujian ini akan dilakukan pada stek pucuk tanaman 

kentang yang memiliki jumlah ruas yang berbeda yaitu jumlah  ruas 1, jumlah ruas 

2 dan jumlah ruas 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh 

berbagai konsentrasi pemberian bioroot terhadap pertumbuhan stek pucuk kentang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah dengan penentuan berbagai konsentrasi bioroot dapat meningkatkan 

pertumbuhan stek pucuk kentang. 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh berbagai konsentrasi bioroot 

terhadap pertumbuhan stek pucuk kentang kultivar madisu AP-4. 

1.4. Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga terdapat interaksi antara dosis bioroot terhadap pertumbuhan stek pucuk 

kentang kultivar madisu AP-4. 

2. Diduga berbagai macam konsentrasi bioroot berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan stek pucuk kentang. 

3. Diduga jumlah ruas pada stek pucuk kentang berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan stek pucuk kentang. 

 


