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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman 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).    

Kentang merupakan salah satu tanaman dikotil yang bersifat semusim dan 

berbentuk semak/herba. Susunan tubuh utama kentang terdiri dari batang, daun, 

umbi, akar, bunga, buah, dan biji. Batang kentang berada di atas permukaan tanah. 

Panjang batang sekitar 30 - 100 cm diatas permukaan tanah (Otroshy 2006). 

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 (Aini, 2012).  Bagian utama tanaman kentang yang menjadi bahan makanan 

adalah umbi.  Umbi kentang merupakan sumber karbohidrat yang mengandung 

vitamin mineral yang cukup tinggi (Minarno, 2008)  

Kentang kultivar Madisu Ap-4 merupakan hasil dari persilangan berbagai jenis 

kentang, yang tahan terhadap penyakit hawar daun dan layu bakteri saat musim 
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hujan. Batu dikenal sebagai penghasil kentang terbesar di Jawa Timur. Selama ini 

produktivitas kentang di Batu rata-rata 20 ton/Ha. Dengan madisu AP-4, petani 

dapat menghasilkan 25ton/Ha sampai 35ton/Ha. Madisu AP-4 juga lebih resistan 

atau tidak mudah terserang hama dan penyakit. Tunas dari kentang Kutivar Madisu 

AP-4 ini yaitu berukuran besar, bentuknya seperti bulat telur, ukuran ujung tunas 

sedang, tipe ujung tunas tertutup, bulu ujung tunas lemah, panjang tunas lateral 

sedang (1,5 – 2 cm). Tinggi tanaman kentang mencapai 95 cm, umur panen 130 

hari.  

2.2. Perbanyakan Stek Tunas  

Stek merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif 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. Tanaman yang 

dihasilkan dari stek biasanya mempunyai sifat persamaan dalam umur, ukuran 

tinggi, ketahanan terhadap penyakit dan sifat-sifat lainnya. Selain itu kita juga 

memperoleh tanaman yang sempurna yaitu tanaman yang mempunyai akar, batang, 

dan daun yang relatif singkat (Huik, 2004). 

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). 
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2.3. Pengaruh Bioroot Pada Pertumbuhan Tanaman Kentang 

Zat pengatur tumbuh pada tanaman adalah senyawa organik yang bukan hara 

(nutrien) yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat, dan dapat 

merubah proses fisiologi tanaman. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pemakaian. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemakaian ZPT 

antara lain adalah dosis, kedewasaan tanaman, dan lingkungan. Pemberian ZPT 

pada tanaman yang belum dewasa justru akan memperburuk pertumbuhannya, 

karena secara fisiologis tanaman tersebut belum mampu berbunga. Faktor 

lingkungan yaitu suhu, kelembaban, curah hujan, cuaca, dan cahaya sangat 

berpengaruh terhadap aplikasi ZPT. Bila kondisi lingkungan sesuai dengan 

kebutuhan tanaman, ZPT yang diberikan akan dapat segera diserap tanaman. 

Penggunaan dosis ZPT yang tepat dapat mempengaruhi proses pembungaan 

tanaman. Dosis yang kurang atau berlebihan menyebabkan pengaruh ZPT menjadi 

hilang, sedangkan dosis yang tinggi akan menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman (Endah, 2001).  

Auksin merupakan istilah umum untuk substansi pertumbuhan yang 

khususnya merangsang perpanjangan sel , tetapi auksin juga menyebabkan suatu 

kisaran respon pertumbuhan yang agak berbeda-beda. Sejumlah substansi alami 

menunjukkan aktivitas auksin, tetapi yang dominan yang pertama kali ditemukan 

dan diidentifikasi ialah Asam Indole Asetat (IAA). IAA terdapat diakar, pada 

konsentrasi yang hampir sama dengan dibagian tumbuhan lainnya. Sejak pertama 

kali dikemukakan pada tahun 1930-an, pemberian auksin memacu pemanjangan 

potongan akar atau bahkan akar utuh pada banyak spesies tapi hanya pada 

konsentrasi yang sangat rendah tergantung spesies dan umur tanaman. Pada 
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konsentrasi yang tinggi, pemberian auksin dapat menghambat pertumbuhan akar 

(Gardner et al. , 1991). 

Sitokinin adalah salah satu zat pengatur tumbuh yang ditemukan pada 

tanaman. Sitokinin berfungsi untuk memacu pembelahan sel dan pembentukan 

organ. Salah satu jenisnya adalah BAP ( 6 benzylaminopurine) (Parnata,2004). 

Peran fisiologis sitokinin adalah mendorong pembelahan sel, morfogenesis, 

pertunasan, pembentukan kloroplas, pembentukan umbi pada kentang, pemecahan 

dormansi, pembukaan stomata, pembungaan dan pembentukan buah partenokarpi, 

serta menghambat senesen dan absisi. Pengaruh sitokinin di dalam kultur jaringan 

tanaman antara lain berhubungan dengan proses pembelahan sel, proliferasi tunas 

ketiak, penghambatan pertumbuhan akar, dan induksi umbi mikro (Armini et al., 

1991). 

Giberelin berfungsi dalam memacu pertumbuhan batang, meningkatkan 

pembesaran dan perbanyakan sel pada tanaman, sehingga tanaman dapat mencapai 

tinggi yang maksimal. Sedangkan pengaruh Giberelin terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman yang paling terkenal adalah perangsangan pertumbuhan 

antar buku. (Prawiranata, et al., 1989). Gibberelin mempunyai peranan dalam 

aktivitas kambium dan pengembangan xylem. GA3 termasuk dalam kelompok 

Giberelin.  

Pengaruh konsentrasi IAA dan BAP terhadap pertumbuhan stek mikro kentang 

secara invitro yang terdiri dari dua faktor yaitu faktor pertama IAA terdiri dari tiga 

taraf yaitu 0 ppm (I0), 0.10 ppm (I1) dan 0.30 ppm (I2). Faktor kedua BAP terdiri 

dari tiga taraf yaitu : 0 ppm (B0), 0.25 ppm (B1) dan 0.50 ppm (B2). Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa inisiasi tunas dan akar paling cepat pada perlakuan IAA 
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0.10 ppm dan BAP 0.25 ppm. Pemberian IAA dalam media kultur berpengaruh 

nyata terhadap inisiasi tunas, sedangkan BAP dan interaksinya berpengaruh tidak 

nyata terhadap inisiasi tunas (Munarti, 2014).  Konsentrasi IAA yang diberikan 

mampu mengiduksi tunas hal ini disebabkan konsentrasi IAA yang digunakan 

sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap 

inisiasi tunas. Pemberian BAP dan interaksi antara IAA dan BAP tidak memberikan 

pengaruh terhadap inisiasi tunas, hal ini kemungkinan disebabkan konsentrasi BAP 

dan perbandingan konsentrasi antara IAA dan BAP yang diberikan belum tepat 

sehingga tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap inisiasi tunas. Ini sesuai 

dengan pendapat Santoso dan Nursandi. (2003) bahwa proliferasi tunas aksilar 

hanya memerlukan sitokinin dalam konsentrasi tinggi. 

Penelitian terkait Pengaruh Hormon IAA dan BAP Terhadap Perbanyakan 

Tanaman Kentang (Solanum Tuberosum L.) Secara In Vitro yang terdiri dari dua 

faktor yaitu Faktor pertama adalah konsentrasi IAA yang terdiri dari 4 taraf yaitu 

I0 = IAA 0 ppm; I1 = IAA 0,1 ppm; I2 = IAA 0,2 ppm; I3 = IAA 0,3 ppm. Faktor 

kedua konsentrasi BAP yang terdiri dari 4 taraf yaitu B0 = BAP 0 ppm; B1 = BAP 

1 ppm; B2 = BAP 2 ppm; B3 = BAP 3 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah tunas, tinggi tunas dan jumlah akar mampu ditingkatkan melalui pemberian 

IAA 0,1 ppm yang dikombinasi dengan BAP 3 ppm, sementara akar akan cepat 

muncul dengan penambahan IAA 0,1 ppm yang dikombinasi dengan BAP 1 ppm. 

Tidak ada interaksi antara IAA dan BAP terhadap waktu muncul tunas. Konsentrasi 

IAA yang tinggi menghambat kerja BAP sehingga jumlah tunas yang diperoleh 

tidak mampu menjadi banyak. Sitokonin berfungsi dalam menginduksi tunas, 

namun terhambat oleh auksin yang memiliki konsentrasi tinggi (Septiana dan 
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Anisaul. 2014). Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Gardner et al. (1991), 

penambahan auksin dengan konsentrasi tinggi mempunyai efek menghambat 

pertumbuhan jaringan yang disebabkan terdapat persaingan dengan auksin endogen 

untuk mendapatkan tempat kedudukan penerima sinyal membran sel sehingga 

penambahan auksin dari luar tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan sel. 

 


