
1 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kebutuhan akan kentang tiap tahun terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya populasi manusia dan himbauan akan diversifikasi pangan. 

Semakin banyaknya kebutuhan akan kentang, semakin banyak pula penelitian di 

bidang hortikultura yang berfokus pada tanaman tersebut. Program pemulian 

merupakan salah satu program yang berfokus untuk menghasilkan tanaman 

kentang yang berkualitas dan bebas virus. Akan tetapi, faktor penting dalam 

produktifitas kentang adalah ketersediaan akan bibit kentang yang 

berkualitas.Kentang merupakan lima kelompok besar makanan pokok dunia selain 

gandum, jagung, beras, dan terigu. Banyak varietas kentang yang dibudidayakan 

oleh petani kentang di Indonesia, salah satunya adalah kentang varietas Granola 

Kembang. Granola Kembang merupakan salah satu varietas yang banyak 

dibudidayakan dan direkomendasikan oleh pemerintah Jawa Timur. Varietas ini 

merupakan hasil seleksi tipe simpang dari varietas Granola. Budidaya varietas 

Granola sendiri diperkirakan mencapai 85-90% dari total lahan kentang di 

Indonesia (Wibowo, 2006). Kentang ini banyak diminati oleh petani maupun 

konsumen karena keunggulanya dalam hal rasa dan produktivitasnya tinggi (38 – 

50 ton/ha). Granola Kembang memiliki umbi yang berwarna kuning keputihan 

dengan ukuran sedang (± 4,12 cm) dan sangat cocok dimanfaatkan sebagai 

kentang sayur. 
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Kendala utama dalam produksi kentang ialah masih sedikitnya penyediaan 

bibit kentang yang berkualitas dengan jumlah yang besar. Ketersediaan  benih  

kentang bermutu  di  Indonesia  hanya  mencapai  7,4  %  jauh  dari  kebutuhan  

140.000ton/tahun (termasuk import), sehingga berdampak pada rata-rata produksi 

nasionalyang hanya mencapai 12 ton/ha dari potensi hasil 40 ton/ha  (Deptan, 

2012).Upaya peningkatan produktivitas kentang selalu dikaitkan dengan 

ketersediaan benih kentang bermutu. Jumlah ketersediaan dan produktivitas 

kentang cenderung menurun dari tahun 2009 – 2011 dan mengalami kenaikan 

pada tahun 2012 – 2013 (BPS, 2014). Faisal (2016) dalam Poskotanews.com juga 

memperkuat pernyataan tersebut dengan menyebutkan bahwa rata-rata 

produktivitas petani kentang Indonesia sangat rendah, hanya 10-15 ton/ha, jika 

dibandingkan dengan negara lain seperti China (produktivitas mencapai 40 

ton/ha) dan di Eropa (produktivitas mencapai 50 ton/ha).  

Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan cara memproduksi umbi bibit 

kentang, langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan bibit kentang 

ialah dengan cara melakukan pemindahan planlet kentang ke lingkungan yang 

memungkinkan untuk terbentuknya umbi mikro (G0 dan G1). Pertumbuhan stek 

planlet perlu diperhatikan dengan baik, pemberian pupuk menjadi hal dasar yang 

harus dilakukan untuk membuat tanaman tumbuh dengan baik sehingga dapat 

menghasilkan umbi bibit yang berkualitas. Pupuk yang sering digunakan ialah 

pupuk daun, pemilihan akan pupuk ini karena pengaplikasiannya yang mudah 

serta cepat diserap oleh tanaman. Selain penggunaan pupuk, pemberian ZPT juga 

tidak kalah penting dalam meningkatkan produksi suatu tanaman. Zat pengatur 
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tumbuh (ZPT) adalah senyawa organik bukan nutrisi yang dalam konsentrasi 

rendah mampu mendorong, menghambat dan mengubah pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Salah satunya adalah giberelin, giberelin dapat 

mempengaruhi antara lain: panjang batangatau ruas batang, mendorong 

pembungaan,buah, tumbuhnya mata tunas yang dorman (Santoso dan Fatimah, 

2004). Pengaruh nyata dari peningkatan konsentrasi paclobutrazol mengakibatkan 

menurunnya tinggi tanaman, ukuran daun semakin kecil sehingga luas daun lebih 

kecil tetapi klorofil bertambah karena adanya pengurangan luas daun sehingga 

klorofil lebih rapat menyebabkan jumlah klorofil lebih banyak dan paclobutrazol 

dapat memacu biosintesis klorofil (Gianfagna, 1987). Davis et al.,(1988) 

menyatakan, bahwa cara kerja Triazol adalah mengurangi pemanjangan tajuk 

berdasarkan penghambatan biosintesis GA. Terhambatnya biosintesis GA 

menyebabkan terganggunya pemanjangan batang karena pembelahan sel pada 

bagian meristem sub apikal tunas terhambat sehingga terjadi pengkerdilan. 

Lengkong, et al., (2014) menyatakan, bahwa aplikasi  Paclobutrazol memberikan 

pengaruh terhadap tinggi tanaman kentang pada umur tanaman 6 dan 8 minggu  

setelah  tanam. Aplikasi Paclobutrazol  pada  pemberian   30  hari memberikan  

efek  penekanan  yang  nyata/ berpengaruh  terhadap  tinggi  tanaman. 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini yakni: 

1) Apakah ada interaksi antara pemberian jenis pupuk daun dan waktu 

pemberian paclobutrazol terhadap produksi tuberlet kentang varietas 

Granola Kembang? 
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2) Apakah pemberian jenis pupuk daun berpengaruh terhadap produksi

tuberlet kentang varietas Granola Kembang?

3) Apakah waktu pemberian paclobutrazol berpengaruh terhadap produksi

tuberlet kentang varietas Granola Kembang?

1.3.  Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui pengaruh pemberian berbagai jenis pupuk daun terhadap

produksi tuberlet kentang varietas Granola Kembang.

2) Mengetahui pengaruh waktu pemberian paclobutrazol terhadap produksi

tuberlet kentang varietas Granola Kembang.

3) Diperoleh jenis pupuk daun dan waktu pemberian paclobutrazol yang baik

untuk produksi tuberlet kentang varietas Granola Kembang.

1.4.  Hipotesis 

1) Diduga terjadi interaksi antara pemberian jenis pupuk daun dan waktu

pemberian paclobutrazol terhadap produksi tuberlet kentang varietas

Granola Kembang

2) Diduga ada pengaruh jenis pupuk daun terhadap produksi tuberlet kentang

varietas Granola Kembang

3) Diduga ada pengaruh waktu pemberian paclobutrazol terhadap produksi

tuberlet kentang varietas Granola Kembang.
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