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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Deskripsi Kentang Varietas Granola Kembang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) varietas Granola kembang merupakan 

kentang varietas unggul yang tergolong tipe simpangan dari kentang varietas 

granola. Pelepasan kentang varietas granola kembang sebagai varietas unggul 

diputuskan pada tahun 2005 oleh menteri pertanian dalam rangka untuk 

meningkatkan produksi kentang. Kentang granola varietas granola kembang 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan varietas lain yakni produktivitas 

tinggi, bentuk umbi bulat lonjong, warna daging umbi kuning dan mata umbi 

dangkal. Berikut ini merupakan deskripsi kentang varietas granola kembang, 

yakni sebagai berikut: 

Tabel 1. Deskripsi Kentang Varietas Granola Kembang 

Karakteristik Keterangan Karakteristik Keteranngan 

Umur Tanaman 130-135 HST Warna kulit umbi Kuning keputihan 

Warna batang hijau Warna daging umbi kuning 

Bentuk penampang 

batang 

Segi lima Kandungan 

karbohidrat 

15,58% 

Bentuk daun oval Ukuran daun Panjang ± 9,2 cm 

Lebar ± 5,9 cm 

Ujung daun runcing Panjang tangkai  6,3-7,8 cm 

Tepi daun bergerigi Bentuk bunga Bulat 

bergelombang 

Permukaan daun berkerut Daerah tumbuh Jawa Timur 

 

(Menteri Pertanian, 2005) 
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2.2.  Syarat Tumbuh Tanaman Kentang Varietas Granola Kembang 

Daerah yang cocok untuk menanam kentang adalah dataran tinggi atau 

daerah pegunungan dengan ketinggian 1000–3000 mdpl. Pada dataran medium, 

tanaman kentang dapat di tanam pada ketinggian 300-700 mdpl (Samadi, 1997 

dalam Putro, 2010). Keadaan iklim yang ideal untuk tanaman kentang adalah 

suhu rendah (dingin) dengan suhu rata–rata harian antara 15–20o C. Kelembaban 

udara 80- 90% cukup mendapat sinar matahari (moderat) dan curah hujan antara 

200– 300 mm per bulan atau rata–rata 1000 mm selama pertumbuhan (Rukmana, 

1997 dalam Putro, 2010). Sedangkan Suhu tanah optimum untuk pembentukan 

umbi yang normal berkisar antara 15–18o C. Pertumbuhan umbi akan sangat 

terhambat apabila suhu tanah kurang dari 100 C dan lebih dari 30o C (Samadi, 

1997 dalam Putro, 2010).  

Tanaman kentang membutuhkan tanah yang subur, gembur, banyak 

mengandung bahan organik, bersolum dalam, aerasi dan drainasenya baik dengan 

reaksi tanah (pH) 5–6,5. Jenis tanah yang paling baik adalah Andosol dengan ciri–

ciri solum tanah agak tebal antara 1–2 m, berwarna hitam atau kelabu sampai 

coklat tua, bertekstur debu atau lempung berdebu sampai lempung dan bertekstur 

remah. Jenis tanah Andosol memiliki kandungan unsur hara sedang sampai tinggi, 

produktivitas sedang sampai tinggi dan reaksi tanah masam sampai netral 

(Rukmana, 1997 dalam Putro, 2010). 

2.3.  Aklimatisasi 

Proses aklimatisasi merupakan penyesuaian bibit kentang dari proses 

kultur in vitro ke kondisi lingkungan. Planlet dari dalam botol kultur dikeluarkan 
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dan dicuci akarnya untuk menghilangkan agar yang masih menempel. Planlet 

ditanam dalam media steril kemudian diletakkan di bak plastik yang ditutup 

dengan plastik untuk melindungi tanaman dari sinar matahari langsung. Planlet 

dipelihara sampai berumur 3 - 4 minggu (Rainiyati, 2011). 

Aklimatiasi merupakan kegiatan akhir teknik kultur jaringan. 

Aklimatisasi adalah proses pemindahan plantlet dari lingkungan yang terkontrol 

(aseptik dan heterotrof ) ke kondisi lingkungan tidak terkendali, baik suhu, cahaya 

dan kelembapan, serta tanaman harus dapat hidup dalam kondisi autotrof. 

Sehingga jika tanaman (plantlet) tidak diaklimatisasi terlebih dahulu tanaman 

(plantlet) tersebut tidak akan dapat bertahan di kondisi lapang. Aklimatisasi 

dilakukan untuk mengadaptasikan tanaman hasil perbanyakan secara in vitro 

terhadap lingkungan baru sebelum ditanam dan dijadikan tanaman induk untuk 

produksi dan untuk mengetahui kemampuan adaptasi tanaman dalam lingkungan 

tumbuh yang kurang aseptik. Aklimatisasi adalah suatu proses dimana suatu 

tanaman beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Torres, 1989). 

Media yang paling sering dipakai untuk aklimatisasi kentang adalah 

media arang sekam. Menurut Jumin (2002) menjelaskan bahwa penambahan 

bahan organik pada tanah dapat mendorong meningkatkan daya mengikat air dan 

mempertinggi jumlah air tersedia untuk kebutuhan tanaman. Penambahahan 

bahan organik pada media aklimatisasi perlu dilakukan selain berfungsi sebagai 

penambahan nutrisi tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan daya serap air pada 

media. Bahan Organik dalam tanah dapat menyerap air 2 – 4 kali lipat yang 

berperan dalam ketersediaan air tanah (Sarief, 1989). 
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2.4.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Produksi 
Kentang 

Pertumbuhan  dan  produktifitas tanaman  sangat  dipengaruhi  oleh  

faktor genetik  dan  kondisi  lingkungan  tempat dimana  tanaman  tersebut  

tumbuh.   Untuk mencapai  produksi  potensial  maksimal yang  mungkin  dicapai  

oleh  suatu  varietas diperlukan suatu kombinasi yang optimum antara  faktor-

faktor  lingkungan  dan genetik  dari  tanaman   tersebut (Lengkong, 2015).  

2.4.1. Faktor Internal 

Menurut  Palmer  dan  Smith  (1969),  hormon  tumbuh  merupakan  

faktor penting  dalam  pembentukan  umbi.    Sitokinin  berperan  karena  memacu 

pembelahan  sel,  menghambat  pemanjangan  sel,  dan  memacu  pembesaran  sel. 

Hayata  dan  Suzuki  (1982)  menyatakan bahwa  kadar  sitokinin  naik  dengan  

tajam  sesaat  sebelum  inisiasi  umbi. Kadar sitokinin  tersebut  tetap  tinggi  

sampai  umbi  mendekati  masak,  kemudian  turun (Okazawa,  1967).  Sitokinin  

memacu  pembentukan  umbi  dengan  jalan menghambat  aktivitas  hidrolisis  

pati  dan  sebaliknya  merangsang  aktivitas  sintesis pati  (Smith  dan  Palmer,  

1970). 

2.4.2. Faktor Eksternal 

Panjang  hari  sebagai  salah  satu  faktor  lingkungan  sangat  

menentukan dalam  pembentukan  umbi.    Hari  pendek  diperlukan  untuk  

merangsang pembentukan  umbi,  sedangkan  hari  panjang  diperlukan  untuk  

menghambat pembentukan  umbi.    Menurut  Hammes  dan  Nelson  (1975),  hari  

panjang  memacu pertumbuhan bagian atas tanaman sehingga pembentukan umbi 

menjadi terlambat 3  sampai  5  minggu  dibandingkan  dengan  hari  pendek. 
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Faktor  lingkungan  lainnya  yang  mempengaruhi  pembentukan  umbi  

adalah kelembaban  dan  kesuburan  tanah.    Hasil  penelitian  Levy  (1983)  di  

rumah  kaca dengan suhu 31/13 °C  menunjukkan bahwa pemberian air setiap 6 

sampai 10 hari menyebabkan  penurunan  hasil  sebesar  40  sampai  70  %  

dibandingkan  dengan tanaman  yang  disiram  setiap  dua  hari  sekali.    Jumlah  

umbi  juga  berkurang  pada tanaman  yang  mengalami  kekurangan  air.    Jika  

pada  akhir  masa  pertumbuhan diberikan  cukup  air,  hasil  bisa  naik  sebesar  

50  %,  tetapi  pada  beberapa  varietas yang  diuji    umbinya  mengalami  retak-

retak  (Sale,  1973). 

2.5. Pupuk Daun 

Pupuk  adalah  bahan  yang  memberikan  zat  hara  pada  tanaman  

(Harjadi, 1996).  Menurut  Sarief  (1985)  pemberian  pupuk  terhadap  tanaman   

dapat dilakukan melalui media tanam yang akan diserap oleh akar maupun 

pemberian melalui daun dengan menggunakan pupuk daun. Pupuk daun adalah 

bahan-bahan atau  unsur-unsur  yang  diberikan  melalui  daun  dengan  

disemprotkan  maupun dengan  cara  disiramkan  pada  mahkota  tanaman  agar  

langsung  dapat menambahkan zat-zat yang dibutuhkan tanaman. 

Lingga dan Marsono (2004) menyatakan kelebihan dari pupuk daun, 

yaitu penyerapan hara berjalan lebih cepat disbanding pupuk yang diberikan lewat 

akar. Akibatnya, tanaman akan lebih cepat menumbuhkan tunas dan tanah tidak 

rusak. Mekanisme  masuknya  unsur  hara  melalui  daun  berhubungan  dengan 

proses  membuka  dan  menutupnya  stomata.  Membukanya  stomata  merupakan 
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proses  yang  diatur  oleh  tekanan  turgor  dari  sel-sel  penutup.  Adapun  tekanan 

turgor sebanding dengan kandungan karbondioksida dari ruang di bawah stomata.  

Meningkatnya  tekanan  turgor  akan  membuka  lubang  stomata  dan  

pada  saat itu unsur  hara  akan  berdifusi  ke  dalam  lubang  stomata  bersama-

sama  dengan masuknya air (Setyamidjaya, 1986). Pemberian  pupuk  daun   

merupakan  tindakan  sangat  menguntungkan  untuk aplikasi  unsur  hara  mikro  

karena  selain  menyediakan  unsur  N,  P,  dan  K  dalam jumlah besar, pupuk 

daun juga mengandung nutrisi mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit 

termasuk ke dalamnya Fe, Mn, Br, Zn, Co dan Mo (Lingga dan Marsono, 2004). 

Tisdale et al. (1990) menyatakan, bahwa nitrogen adalah unsur hara 

makro yang sangat diperlukan tanaman. Bila dalam keadaan kekurangan akan 

menghambat pertumbuhan  vegetatif tanaman dan sebaliknya akan 

memperpanjang fase pemasakan buah. Nitrogen adalah unsur makro primer yang 

merupakan komponen utama berbagai senyawa dalam tubuh tanaman. Tanaman 

yang tumbuh harus mengandung nitrogen dalam membentuk sel-sel baru. 

Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan O2, namun proses tersebut tidak bisa 

berlangsung untuk menghasilkan protein dan asam nukleat bilamana nitrogen 

tidak tersedia. 

2.6.  Paclobutrazol  

Retardan  atau  zat  penghambat  tumbuh  dapat  menghambat  

perpanjangan batang, meningkatkan zat hijau daun, meningkatkan partisi 

karbohidrat dan secara tidak  langsung  akan  mendorong  pembungaan  tanpa  
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menyebabkan  pertumbuhan abnormal, salah  satu  jenis  zat  penghambat  tumbuh  

adalah  paclobutrazol (Wattimena, 1988). 

Menurut  Wattimena  (1988)  paclobutrazol  termasuk  zat  pengatur 

tumbuh dari golongan retardan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

metabolisme tanaman  pada  meristem  sub  apikal  yang  dapat  menghalangi  

pemanjangan  sel, akibatnya perpanjangan buku terhambat. Penghambatan 

pertumbuhan yang diakibatkan oleh aplikasi paclobutrazol muncul  karena  

komponen  kimia  yang  terkandung  dalam  paclobutrazol menghalangi  tiga  

tahapan  untuk  produksi  giberelin  pada  jalur  terpenoid dengan cara 

menghambat enzim yang mengkatalisasi proses reaksi metabolis. Salah satu 

fungsi  utama  dari  giberelin  adalah  untuk  menstimulasi  perpanjangan  sel.  

Ketika produksi giberelin dihambat, pembelahan sel tetap terjadi namun sel-sel 

baru tidak mengalami  pemanjangan.  Hasilnya  adalah  terbentuknya  cabang  

dengan  panjang buku  lebih  pendek.  Perlakuan  paclobutrazol  juga  

meningkatkan  produksi  asam absiskat dan klorofil pada tanaman (Chaney, 

2004). 

 

Gambar 1. Struktur Kimia Paclobutrazol (Liu et al., 2015) 

Pengaruh retardan terhadap tanaman sangat bervariasi. Hal ini 

disebabkan (1)  kemampuan  yang  berbeda  dari  daun,  batang  dan  akar  pada  



12 
 

spesies  yang berbeda  untuk  mengabsorpsi  dan  translokasi  senyawa  kimia;  (2)  

adanya mekanisme penonaktifan dalam beberapa spesies; (3) perbedaan pola aksi 

retardan dalam tanaman (Menhennet, 1979).Paclobutrazol  merupakan  senyawa 

yang  termasuk  zat  penghambat  tumbuh  atau retardan. Retardan adalah suatu 

tipe senyawa organik,  menghambat  perpanjangan  batang, meningkatkan  warna  

hijau  daun  dan  secara tidak  langsung  mempengaruhi  pertumbuhan yang 

abnormal   (Wattimena, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penghambatan Paclobutrazol terhadap Giberallin (Chaney, 2004, 
dalam Sambeka, 2012) 

Hughes and Keith (2004) menyatakan, bahwa paclobutrazol mengurangi 

panjang batang dan dapat menyebabkan pengurangan panjang internoda,  

mengurangi berat batang dan luas daun. Hal  ini  juga  sesuai  dengan  penelitian 

Bancin (2004) pemberian  paclobutrazol  250-500  ppm  memperpendek  tanaman  

melon umur 2-5 MST. Hal ini juga sesuai dengan  penelitian Silitonga (1997) 

pada tanaman tomat, dengan pemberian paclobutrazol dari konsentrasi 7,5-30  

Dcoxy-D-Xylulose phosphate or mevalonate 

Isopentyl pyrophosphate 

Farnesyl pyrophosphate 

Genanylgranyl pyrophosphate 

ent-kaunenol 

ent-kaurenal 

ent-kaurenoic acid 

GA12-aldehyde 

Gibberellins 

ent-kaunrene 
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ppm diperoleh hasil bahwa tinggi tanaman tertekan (terhambatnya  pertumbuhan  

batang) mulai 2 hingga 8 minggu setelah tanam, persentase bunga menurun,  

jumlah tandan buah, berat buah, jumlah buah dan jumlah biji menurun. 
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