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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biologi Tanaman Kentang Varietas Granola Kembang  

Kentang (Solanum tuberosum L) adalah tanaman sayuran dataran tinggi 

yang termasuk famili Solanaceae yang merupakan salah satu pangan utama dunia 

setelah padi, gandum dan jagung karena kelebihannya dalam mensuplai kurang 

lebih 12 vitamin esensial, mineral protein, karbohidrat dan zat besi serta didukung 

dengan rasanya yang enak (Rubatsky dan Yamaguchi, 1995). Di Indonesia, 

komoditas kentang ini mempunyai peranan cukup penting selain dimanfaatkan 

sebagai sayur. Tanaman kentang mempunyai potensi besar sebagai salah satu 

sumber karbohidrat untuk menunjang program diversifikasi pangan di tanah air 

(Ummah dan Purwito, 2009). Tanaman ini memiliki banyak varietas, salah 

satunya adalah tanaman kentang varietas Granola Kembang. Kentang varietas 

Granola Kembang merupakan kentang varietas unggul yang termasuk tipe 

simpangan dari kentang varietas Granola.   

Menteri Pertanian telah melepas kentang varietas tersebut sebagai Varietas 

Unggul Nasional berdasarkan SK No: 81/Kptsn/SR. 12/3/2015 dalam rangka 

meningkatkan produksi kentang di Indonesia. Kentang varietas unggul Granola 

Kembang saat ini telah menjadi kentang ikon Jawa Timur. Varietas ini 

mempunyai keunggulan, yaitu umur tanaman 130-135 HST, potensi hasil 38-50 

ton/ha, jumlah umbi per tanaman 12-20 buah dan agak tahan terhadap penyakit 

hawar daun (Phytophthora infenstans) (Susiyati dan Prahardini, 2004). Deskripsi 

kentang varietas Granola Kembang menurut Kementerian Pertanian (2005), dalam 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Deskripsi Kentang Varietas Granola Kembang  

Karakteristik  Keterangan  Karakteristik  Keterangan  

Umur tanaman  130-135 HST  Warna Kulit  Umbi  Kuning keputihan  

Warna Batang  Hijau  Warna daging Umbi  Kuning  

Bentuk 

Penampang 

batang  

Segi Lima  Kandungan 

Karbohidrat  

15,580 %  

Bentuk daun  Oval  Ukuran Daun  Panjang ± 9,2 cm ; 

lebar ± 5,9 cm  

Ujung Daun  Runcing  Panjang 

 Tangkai Daun  

6,3 – 7,8 cm  

Tepi Daun  Bergerigi  Bentuk Bunga  Bulat 

bergelombang  

Permukaan Daun  Berkerut   Ukuran Umbi  Putih  

Warna Daun  Hijau  Daerah Tumbuh  Jawa Timur  

(Menteri Pertanian, 2005)  

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Kentang Varietas Granola Kembang  

Kentang merupakan tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis dan 

subtropis dengan ketinggian 500-3000 mdpl. Di daerah tropis, kentang tumbuh 

optimal pada ketinggian 1300 mdpl. Kentang tumbuh dengan baik di tanah yang 

subur, gembur, dan memiliki drainase yang baik. Tanah yang sesuai untuk 

tanaman kentang adalah tanah liat gembur, debu, atau debu berpasir.  Tanah 

dengan pH 4,5-8 dapat digunakan untuk pertanaman kentang. pH optimal untuk 

pertumbuhan dan hasil tanaman kentang adalah 5-6,5. Pada pH di bawah 5, 

kentang akan menghasilkan umbi yang bermutu jelek dan rentan terhadap 

penyakit kudis. Iklim berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

kentang. Kentang tumbuh baik pada suhu 20-25oC, sinar matahari cukup dan 

kelembaban udara 80-90% (Sunarjono, 1975).  

Kentang membutuhkan rentang suhu yang berbeda untuk setiap fase 

pertumbuhannya. Untuk mendapatkan hasil maksimum tanaman kentang
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membutuhkan suhu optimum yang relatif rendah, terutama untuk pertumbuhan 

umbi, yaitu 15,6-17,8oC dengan suhu rata-rata 15,5oC. Suhu lebih dari 24oC akan 

menekan metabolisme pati sehingga terjadi penurunan kadar pati di umbi. 

Akumulasi bahan kering terhambat pada suhu tanah lebih dari 24oC dan pada 

suhu 33oC sebagian besar karbohidrat digunakan untuk respirasi sehingga bobot 

umbi jauh lebih rendah. Pada suhu yang tinggi, umbi yang terbentuk juga 

abnormal karena terjadi pertumbuhan umbi baru yang sering disebut sebagai 

pertumbuhan sekunder. Suhu yang tinggi, keadaan berawan, dan kelembaban 

udara yang rendah akan menghambat pertumbuhan umbi dan perkembangan 

bunga. Fluktuasi kelembaban antara siang dan malam akan mengurangi hasil 

tanaman. jika pada malam suhu tinggi, maka tanaman akan melakukan lebih 

banyak respirasi (Burton, 1981).  

Selama pertumbuhan tanaman, kentang menghendaki curah hujan 1000 

mm dengan hujan setiap bulan antara 200-300 mm. Awal pembentukan umbi dan 

pembentukan stolon, kentang membutuhkan lebih banyak air sehingga kurang air 

pada fase ini tanaman akan mengalami penurunan hasil. Panjang hari juga 

berpengaruh terhadap pembentukan umbi, panjang hari yang dikehendaki tanaman 

kentang bervariasi tergantung pada varietasnya, kisaran yang diperlukan antara 

10-16 jam per hari. Jika tanaman mendapat perlakuan hari pendek, ujung stolon 

akan cepat membentuk umbi, sedangkan jika diberi perlakuan hari panjang, stolon 

akan cenderung bertambah panjang dan baru kemudian membentuk umbi. 

Pembentukan umbi pada tanaman kentang dapat dipercepat oleh hari pendek, 

intesitas cahaya yang tinggi, suhu malam yang rendah dan N yang rendah serta 

kombinasi antara faktor-faktor tersebut (Chapman, 1975).  
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2.3 Produksi Benih Kentang 

   Permasalahan utama kentang di Indonesia adalah penyediaan benih 

unggul. Langkah awal dan faktor penting untuk menunjang keberhasilan budidaya 

kentang adalah tersedianya benih unggul yang bermutu dalam jumlah cukup, 

waktu singkat (Mulyono et al., 2017). Semakin panjang generasi benih yang 

digunakan, kemungkinan mutu benih kentang semakin menurun. Di negara 

berkembang, biasanya benih kentang yang digunakan adalah generasi keempat 

atau lebih.  

Di Banglades, pada level pembenihan kentang pemerintah dilakukan enam 

kali, kemudian di penangkar sebanyak dua kali sehingga petani menggunkan 

beniih turunan ke-8 (Ilangantileke et al., 2001). Sementara itu di negara maju 

seperti Polandia yang merupakan penghasil benih kentang bermutu di dunia, kelas 

benih dibagi menjadi lima kelas, yaitu  super elite, elite, original, kelas A, dan 

kelas B (Struik dan Wiersema, 2012). Pengelompokan kelas benih ini bukan 

didasarkan pada generasi, tetapi lebih kepada kualitas seperti bebas hama dan 

penyakit, kemurnian kultivar, penampilan umum tanaman, dan isolasi tanaman 

dan pertanaman kentang lainnya.  

Sistem perbenihan kentang di Indonesia yang ada saat ini terdiri dari lima 

kelas benih, yaitu G0, G1, G2, G3 dan G4. Kelas benih G0 sampai G3 merupakan 

kelas benih sumber, sedangkan kelas benih G4 merupakan benh sebar. Dalam 

sertifikasi benih kentang, Direktorat Perbenihan Hortikultura (2007) 

mengklasifikasikan benih kentang dengan urutan sebagai berikut : kelas benih G0 

setara dengan Benih Penjenis/ BS, kelas benih G1 setara dengan Benih Dasar Satu 

(BD1), kelas benih G2 setara dengan Benih Dasar Dua (BD2), kelas benih G3 
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setara dengan Benih Pokok/ SS, dan kelas benih G4 setara dengan Beni Sebar/ ES. 

Kelas benih G4 digunakan petani untuk memproduksi umbi konsumsi. Para petani 

sering menggunakan benih seadanya, tanpa mempertimbangkan mutu benih 

(banyak yang menggunakan benih dibawah G4) sehingga produksi yang 

dihasilkan tidak optimal. 

Menurut Ummah dan Purwito (2009), pembibitan tanaman kentang 

diawali dari bibit G0 (generasi vegetatif ke nol) yang diperoleh dari planlet ketang 

yang diproduksi dengan teknik in vitro baik berupa stek mikro atau mikro umbi. 

Umbi mikro tersebut dtanam pada media arang sekam. Jika umbi G0 ditanam pada 

media tanam dan dipanen saat berumur 97-100 hari setelah tanam (HST) maka 

menghasilkan umbi G1 (generasi vegetative pertama). Ciri-ciri yang dimiliki oleh 

G1 yang siap dipanen meliputi daun berwarna kekuningan yang bukan disebabkan 

penyakit, batang tanaman telah berwarna kuning dan agak kering. Umbi G2 

(generasi vegetatif kedua) dan G3 (genersi vegetatif ketiga) diperoleh dengan 

penanaman umbi G1 dan G2 di lapang. Umbi G4 (generasi vegetatif keempat) 

untuk konsumsi diproduksi dengan cara menanam bibit G3 dengan pengaturan 

jarak tanam. 

Benih sehat merupakan benih yang bebas dari serangan penyakit. 

Toleransi tentang adanya serangan pada benih kentang adalah : (a) benih generasi 

0 (G0) toleransi penyakit virus adalah 0% dan penyakit layu bakteri 0%, (b)benih 

generasi satu (G1) toleransi virus 0,01% dan penyakit bakteri/ nematode 0%, (c) 

benih generasi dua (G2) toleransi virus 0,01% dan penyakit bakteri/ nematode 

0,5%, (d) benih generasi tiga (G3) toleransi virus 0,5% dan penyakit bakteri/ 
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nematode 0,5% dan (e) benih generasi empat (G4) toleransi virus 2% dan penyakit 

bakteri 1% (Hasyim et al., 2012). 

2.4 Aklimatiasi  

Aklimatiasi merupakan kegiatan akhir teknik kultur jaringan. Aklimatisasi 

adalah proses pemindahan planlet dari lingkungan yang terkontrol (aseptik dan 

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

kelembaban, serta tanaman harus dapat hidup dalam kondisi autotrof. Sehingga 

jika tanaman (planlet) tidak diaklimatisasi terlebih dahulu tanaman (planlet) 

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).  

Pada tahap ini diperlukan ketelitian karena aklimatisasi merupakan tahap 

kritis dan seringkali menyebabkan kematian planlet. Kondisi mikro planlet ketika 

dalam botol kultur adalah dengan kelembaban 90-100%. Beberapa sumber 

menuliskan penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut. Bibit yang 

ditumbuhkan secara in vitro mempunyai kutikula yang tipis dan jaringan 

pembuluh yang belum sempurna (Wetherelll, 1982). Kutikula yang tipis 

menyebabkan tanaman lebih cepat kehilangan air dibanding dengan tanaman yang 

normal dan ini menyebabkan tanaman tersebut sangat lemah daya bertahannya. 

Walaupun potensialnya lebih tinggi, tanaman akan tetap layu karena kehilangan 
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air yang tidak terbatas (Pospisilova et al., 1996). Kondisi tersebut menyebabkan 

tanaman tidak dapat langsung ditanam di rumah kaca (Wetherelll, 1982).  

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka planlet terlebih dahulu 

harus ditanam didalam lingkungan yang memadai untuk pertumbuhannya 

kemudian secara perlahan dilatih untuk terus dapat beradaptasi dengan lingkungan 

sebenarnya di lapang. Lingkungan yang tersebut secara umum dapat diperoleh 

dengan cara memindahkan planlet kedalam kotak kecil yang terang dengan terus 

menurunkan kelembaban udaranya. Planlet-planlet tersebut kemudian 

diaklimatisasi secara bertahap untuk mengurangi kelembaban relatif 

lingkungannya, yaitu dengan cara membuka penutup kotak secara bertahap pula 

(Torres, 1989). Keberhasilan stek asal in vitro (aklimatisasi) dalam membentuk 

akar pada beberapa kultivar kentang tergantung pada kombinasi optimum dari 

temperatur, cahaya, kelembaban relatif dan media tumbuh (Baharuddin, 2004).  

2.6 Media Tanam  

Keberhasilan stek tanaman sebagai sumber bibit di lapang dapat 

dipengaruhi oleh media yang digunakan (Simanungkalit et al., 2006). Media 

tumbuh stek akan mempengaruhi pertumbuhan akar yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi pertumbuhan umbi. Media yang biasa digunakan pada penanaman 

stek kentang adalah media tanah dan pupuk kandang. Disamping media tersebut 

banyak media yang dapat digunakan sebagai media tumbuh stek planlet tanaman 

kentang dengan memanfaatkan media antara lain cocopeat, humus, arang sekam 

dan pupuk kandang ayam. Media-media ini diharapkan dapat memberi hasil yang 

baik untuk pertumbuhan stek planlet kentang (Kurniawan et al., 2016).  
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Arang sekam sebagai limbah pertanian tanaman pangan yang murah, 

mudah didapat dan ringan banyak diminati masyarakat untuk dimanfaatkan 

sebagai campuran media tanam yang lain yaitu pasir, tanah, pupuk kandang dan 

lain-lain. Arang sekam mempunyai sifat yang mudah mengikat air, tidak mudah 

menggumpal, harganya relatif murah, bahannya mudah didapat, ringan, steril dan 

mempunyai porositas yang baik (Kurniawan et al., 2016). Komposisi kimiawi dari 

arang sekam sendiri terdiri atas SiO2 dengan kadar 72,28% dan C sebanyak 31%. 

Sementara kandungan lainnya terdiri dari Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO, dan CU 

dengan jumlah yang kecil (Bakri, 2008). Arang sekam, merupakan media yang 

baik karena memiliki keunggulan; mampu menahan air dalam waktu yang relatif 

lama, termasuk media organik sehingga ramah lingkungan, lebih steril dari bakteri 

dan jamur karena telah dibakar terlebih dahulu, dan hemat karena bisa digunakan 

beberapa kali (Sinaga, 2001). Arang sekam dapat digunakan sebagai media pilihan 

selain tanah pada budidaya tanaman dalam pot karena daya ikat terhadap air 

cukup tinggi sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan dalam hal 

penyiraman (Sitawati et al., 1998).   

Penanaman stek dalam rumah kaca menggunakan media arang sekam 

memberi tingkat keberhasilan aklimatisasi hingga 90%, dengan perlakuan 

pemberian intensitas cahaya bertingkat secara bertahap (Baharuddin, 2004). 

Media 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 et al., 2006). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa, 
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produksi umbi G1 meningkat sebesar 66,7% pada media arang sekam dan auksin 

pasta (Lestari et al., 2014).  

Cocopeat digunakan sebagai media karena daya serap air yang tinggi 

antara 68 kali bobot keringnya sehingga hemat air dan nutrisi, menunjang 

pertumbuhan akar dengan cepat sehingga baik untuk pembibitan (Tyas, 2000). 

Pada penelitian pertumbuhan planlet kantong semar pada beberapa macam media 

tanam diperoleh hasil pertambahan jumlah kantong Nepenthes relatif banyak pada 

media cocopeat dengan nilai rata-rata pertambahan sebesar 0,80 kantong/ minggu 

(Sukmadijaya et al., 2009).  

Humus digunakan sebagai media karena kaya akan bahan organik yang 

dibutuhkan oleh tanaman. Kandungannya seperti fenol, asam karboksilat, dan 

alifatik hidroksida. Selain itu, humus dapat meningkatkan kapasitas kandungan air 

tanah, membantu dalam menahan pupuk organik larut-air, mencegah penggerusan 

tanah, menaikkan fotokimia dekomposisi pestisida atau senyawa-senyawa organik 

toksik. Humus merupakan penentu akhir dari kualitas kesuburan tanah, jadi 

penggunaan humus sama dengan penggunaan kompos (Dinas Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Provinsi Riau, 2013).   

Hasil penelitian Kurniawan et al., (2016) menyatakan humus yang 

digunakan secara tunggal ataupun dicampur dengan tanah, menunjukkan hasil 

yang baik bagi pertumbuhan stek planlet kentang. Hasil parameter pengamatan 

penelitian menunjukkan bahwa media humus yang digunakan secara tunggal 

meningkatkan jumlah daun mulai dari pengamatan 14 HST hingga pengamatan 35 

HST terus mengalami peningkatan jumlah daun. Dari beberapa macam media 

yang digunakan, media humus menunjukkan hasil yang baik pada pertumbuhan 
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stek planlet kentang. Uraian di atas sejalan dengan penelitian (Kurniawan et al., 

2016) menyatakan bahwa humus daun bambu pada tanaman sirih merah 

menghasilkan peningkatan pertumbuhan jumlah daun dan jumlah buku dibanding 

perlakuan lain.  

Hasil yang sama dikemukakan bahwa penggunaan media tumbuh dari 

campuran tanah dan kompos mempengaruhi jumlah daun dan meningkatkan ratio 

panjang/ lebar daun tanaman sedap malam (Poursafarali et al., 2011). Campuran 2 

macam media dapat memperbaiki kekurangan pada masing-masing sifat bahan, 

antara lain terhadap kecepatan pelapukan, tingkat terurainya hara tanaman dalam 

media dan kelembaban media tanam. Kandungan utama kompos adalah humus 

(Sastijati, 1991). 

2.7 Jumlah Ruas  

Pada kultur in vitro kentang, perbanyakan dilakukan secara vegetatif 

menggunakan stek mikro kentang yang telah diperbanyak sebelumnya. Hal yang 

perlu diperhatikan terkait dengan bahan stek adalah jumlah ruas yang digunakan, 

yaitu 2 ruas atau lebih (Mardani, 2005). Melalui jumlah ruas yang tepat 

diharapkan akan diperoleh pertumbuhan bibit stek yang maksimum.  

  Buku-buku atau nodus yang terdapat pada ruas cabang merupakan sumber 

yang potensial bagi tumbuhnya tunas baru (Fahn, 1991). Perkembangan sel-sel 

pada daerah meristematik yang terdapat pada buku-buku menghasilkan jumlah 

tunas namun pertumbuhan tunasnya berbeda-beda untuk setiap stek dengan 

jumlah ruas yang berbeda. Menurut Irvantia et al., (2014), semakin panjang ruas 

stek akan semakin banyak terkandung cadangan makanan dan air yang diperlukan 
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untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penyediaan bibit dalam jumlah 

yang banyak dapat dipenuhi dengan mengefektifkan jumlah ruas yang digunakan.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Irvantia et al., (2014), menggunakan 

stek dengan jumlah ruas 2,3 dan 4 karena diperkirakan jumlah ruas 2 sebagai 

standar minimum, jumlah ruas 3 sebagai standar optimum, dan jumlah ruas 4 

sebagai standar maksimum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah ruas berpengaruh terhadap pertumbuhan stek cabang bambu hitam yaitu 

pada panjang tunas dan jumlah daun. Stek cabang dengan jumlah ruas 4 

berpengaruh paling baik terhadap pertumbuhan stek cabang bambu hitam yaitu 

pada panjang tunas dan jumlah daun. Panjang tunas stek cabang dengan jumlah 

ruas 4 memiliki rata-rata terbesar yaitu 3,84 cm dibandingkan dengan rata-rata 

panjang tunas stek cabang bambu hitam dengan jumlah ruas 2 dan jumlah ruas 3. 

Selain itu, stek cabang dengan jumlah ruas 4 memiliki rata-rata jumlah daun 

terbesar yaitu 4,0 helai daun. Tunas sama dengan cabang memiliki buku-buku 

yang merupakan tempat duduknya atau melekatnya daun. Semakin panjang tunas 

berakibat jumlah daun yang tumbuh semakin banyak. Apabila tunas tersebut 

semakin panjang maka tempat melekatnya daun juga semakin banyak, akibatnya 

akan menghasilkan jumlah daun yang lebih banyak (Fahn, 1991).  

Keberhasilan stek cabang menghasilkan tunas disebabkan oleh kandungan 

cadangan makanan yang dimiliki oleh stek. Jika kandungan cadangan makanan 

tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara efektif maka pertumbuhan dan 

perkembangan tunas akan terganggu. Sebagaimana pernyataan Fahm (1991) 

bahwa cabang atau batang menyimpan cadangan makanan, sehingga semakin 

panjang cabang atau batang akan semakin banyak cadangan makanan yang 
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tersimpan. Cabang dengan jumlah ruas 4 lebih banyak menyimpan cadangan 

makanan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sumber makanan atau nutrisi 

tersedia dari media tempat tumbuh stek dan berupa cadangan makanan yang 

terdapat pada masing-masing cabang. Kebutuhan makanan atau nutrisi dibutuhkan 

untuk pertumbuhan stek.  

Pertumbuhan tunas diatur oleh perkembangan sel-sel pada daerah 

meristematik yaitu ujung meristem. Perbedaan perkembangan sel-sel pada daerah 

meristematik tersebut menyebabkan panjang tunas jika jumlah ruas bahan stek 

yang digunakan berbeda-beda. Semakin panjang ruas maka makanan yang 

dibutuhkan akan semakin banyak dan proses pertumbuhan tunas akan semakin 

cepat, maka stek yang memiliki jumlah ruas 4 memiliki tunas yang lebih panjang 

karena mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dan cukup memperoleh 

makanan (Fahn, 1991).  

Daun merupakan alat untuk fotosintesis. Semakin banyak jumlah daun 

maka proses fotosintesis yang terjadi meningkat. Seperti yang terjadi pada stek 

dengan jumlah ruas 4 yang memiliki jumlah daun banyak sehingga kemampuan 

berfotosisntesis lebih besar. Dengan demikian, stek dengan jumlah ruas 4 

menghasilkan energi lebih banyak untuk melakukan pertumbuhan terutama pada 

pertumbuhan diameter tunasnya (Irvantia et al., 2014).   

Menurut Hartman et al., (1997), adanya tunas dan daun pada stek berperan 

penting bagi perakaran. Tunas dan daun menghasilkan suatu zat auksin yang 

dinamakan rhizokalin yang berperan dalam mendorong pembentukan akar. 

Menurut Lakitan (2004), daun-daun bagian bawah akan lebih banyak mengangkut 

fotosintesis ke akar, sedangkan daun-daun bagian atas akan lebih banyak 
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mengangkut fotosintat ke tunas muda yang sedang tumbuh. Stek cabang dengan 

jumlah 4 ruas membutuhkan makanan yang lebih banyak untuk pertumbuhan 

tunas dan akar, jika makanan yang dibutuhkan tidak sepenuhnya dapat disediakan 

maka pertumbuhan tunas dan perkembangan akar akan terganggu.  

Nurahmi et al., (2013), menyatakan pada bahan stek nilam dengan 4 ruas, 

kandungan nitrogen telah mencukupi sehingga pada penelitian yang telah 

dilakukan tidak perlu diberikan penambahan dosis urea. Seperti yang telah 

dinyatakan oleh Mardani (2005) bahwa semakin banyak jumlah ruas stek, maka 

kandungan nitrogennya juga semakin banyak sehingga memacu pertumbuhan 

tunas dan akar. Penggunaan bahan stek dengan 4 ruas sangat direkomendasikan 

mengingat pertumbuhan yang baik dijumpai disini.  

Pada stek dengan jumlah ruas 2 dan 3 ketersediaan nitrogen tidak cukup 

untuk pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan penambahan unsur hara dari 

luar (Nurahmi et al., 2013).  Apabila unsur hara kurang dari kebutuhan optimal 

maka pertumbuhan tanaman tidak akan maksimal (Dwijoseputro, 1998). Menurut 

Hardjadi (1973), kandungan bahan makanan pada stek tanaman terutama protein, 

karbohidrat dan nitrogen sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

akar serta tunas tanaman. Cadangan makanan yang berupa karbohidrat dan 

nitrogen pada ruas dapat meningkatkan jumlah tumbuh stek disebabkan oleh 

hormon tumbuh yang berfungsi sebagai perangsang dalam pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman tersebut. Suatu tanaman akan tumbuh dengan subur 

apabila segala elemen yang dibutuhkan selalu cukup tersedia (Hartman and 

Kester, 1997). 


