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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu tanaman 

hortikultura yang mempunyai peranan penting bagi petani dataran tinggi atau 

daerah pegunungan. 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). Kentang Granola Kembang 

sebagai kultivar unggul, 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. 

Produktivitas  kentang tertinggi  terjadi pada  tahun 2012 yaitu mencapai 

165,82  ton/ha dengan  total luas panen sebesar 65.989 ha dan produksinya 

mencapai 10.942.320 ton. Pada tahun 2013 mengalami penurunan hingga 

mencapai 16,27 ton/ha (Badan Pusat Statistik, 2013). Produksi kentang di 

Indonesia, dari tahun ke tahun terus menurun. Dikarenakan petani menggunakan 

bibit dari hasil panen sebelumnya, tanpa ada pergantian bibit yang baru. 

Kurangnya kesadaran petani akan hal ini yang menyebabkan produksinya 

menurun. Seharusnya petani mengganti bibit yang akan ditanam dengan bibit 

yang baru, agar hasil yang didapatkan lebih baik, dan produksinya lebih tinggi. 
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Faktor lain yang menyebabkan produksi kentang menurun setiap tahunnya, 

adalah bibit yang kurang baik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bibit kentang 

yang lebih baik, dan bermutu dapat dilakukan dengan perbanyakan kultur in vitro. 

Kultur in vitro dapat menghasilkan bibit kentang (G0) perbanyakan lebih cepat 

sehingga mempunyai ketersediaan bibit yang cukup, tetapi masih didapatkan 

beberapa kendala seperti rendahnya vigor tanaman pada saat aklimatisasi.    

Salah satu faktor untuk meningkatkan vigor adalah pengaturan media dan 

ZPT (Zat Pengatur Tumbuh). Paklobutrazol merupakan zat penghambat 

pertumbuhan yang dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan 

pengkerdilan serta meningkatkan  kandungan  klorofil  daun  sehingga aktifitas 

fotosintesis dapat berjalan dengan baik dan serta  meningkatkan  produksi  dan  

menghambat sintesis giberellin (Salisbury and Ross, 2002). Paklobutrazol 

merupakan zat pengatur tumbuh yang digunakan untuk memodifikasi struktur 

fisik dari tanaman pada tanaman. Paklobutrazol merupakan retardan yang 

menghambat pemanjangan sel serta pemanjangan ruas batang. Pemberian 

paclobutrazol diharapkan tanaman kentang lebih pendek, tetapi kokoh batangnya 

dan memiliki lebih banyak ruas daun. 

Didalam media MS terdapat sukrosa, konsentrasi sukrosa ini berpengaruh 

terhadap pertumbuhan plantlet kentang dalam teknik kultur in vitro. Semakin 

tinggi konsentrasi sukrosa pada taraf tertentu semakin besar bobot kering dan 

pertumbuhan bibit kentang akan semakin tegar di masa aklimatisasi (Kailola, 

2011). 
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Oleh karena itu, perlu diketahui penambahan konsentrasi sukrosa dan 

konsentrasi paklobutrazol yang tepat dalam media MS untuk mendapatkan 

eksplan yang dibutuhkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana respon pertumbuhan tanaman kentang dalam kultur in vitro 

yang ditanam dalam media MS dengan kombinasi sukrosa dan ZPT paklobutrazol 

dengan konsentrasi yang berbeda – beda? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan sukrosa dan paklobutrazol 

terhadap pertumbuhan kentang secara in vitro 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi dengan penambahan sukrosa dan paclobutrazol

pada media MS terhadap pertumbuhan kentang in vitro.

2. Diduga Sukrosaberpengaruh terhadap pertumbuhan kentang in vitro.

3. Diduga Paclobutrazol berpengaruh terhadap pertumbuhan kentang in vitro.


