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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi Tanaman Kentang 

Kentang merupakan tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan pada 

dataran tinggi. tanaman ini ditanam secara monokultur di Indonesia. Menurut 

(Agriculture, 2018), klasifikasi tanaman kentang sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae – Plants 

Subkingdom : Tracheobionta – Vascular plants 

Superdivision : Spermatophyta – Seed plants 

Division : Magnoliophyta – Flowering plants 

Class : Magnoliopsida – Dicotyledons 

Subclass : Asteridae 

Order : Solanales 

Family : Solanaceae – Potato family 

Genus : Solanum L. – nightshade 

Species : Solanum tuberosum L. – Irish potato 

2.2 Pertumbuhan dan Produksi Kentang 

Pertumbuhan tanaman kentang umumnya dilakukan di dataran tinggi 

dengan ketinggian tempat antara 1000 – 3000 mdpl. Keadaan iklim dengan suhu 

udara dingin dan lembab. Curah hujan yang diperlukan dalam pertumbuhan 

tanaman kentang rata – rata 1500 mm/tahun. Lama penyinaran matahari penuh yang 

dibutuhkan antara 9 – 10 jam dengan intensitas cahaya rendah. Suhu optimal yang 
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diperlukan antara 18 – 200 C dengan kelembapan 80 – 90 % % (Mailangkay, Paulus, 

& Rogi, 2012). 

Tanaman kentang merupakan tanaman sayuran yang berumur panen 

pendek.  Umumnya tanaman kentang berumur panen ± 190 HST (Zulkarnain, 

Maharijaya, & Syukur, 2017). Tanaman kentang diproduksi dengan dua cara yaitu 

secara aseksual dan ditanam dari biji. Tanaman kentang dibudidayakan secara 

aseksual dari umbi, yang memiliki akar serabut dengan percabangan yang halus, 

agak dangkal dan akar adventif yang berserat serta menyebar, sedangkan tanaman 

yang berasal dari biji membentuk akar tunggang dan ramping dengan akar lateral 

yang banyak. 

Produksi kentang dari tahun ke tahun mengalami fruktuasi dilihat data 

produksi kentang tahun 2014 yaitu 1.347.815 ton, pada tahun 2015 mengalami 

penurunan yaitu 1.219.270 ton, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan 

1.213.038 ton  (BPS ( Badan Pusat Statistik), 2016). 

2.3 Kultivar Unggul Kentang 

Kultivar dapat dikatakan sebagai varietas tanaman yang dibudidayakan,  

memiliki sifat – sifat yang unggul, dan dibedakan dari varietas yang lainnya secara 

khas, berdasarkan bentuk, warna, rasa, ketahanan dan penyakit, atau sifat lainnya. 

Usaha untuk menyediakan varietas yang unggul sangat penting untuk menunjang 

peningkatan daya saing dengan focus kepada konsumen, petani, distributor, dan 

sistem budidaya. Semua itu akan menentukan arah dari aktivitas pemuliaan. 

Beberapa varietas unggul kentang yang sudah dilepas oleh pemulia dari balai 

penelitian tanaman sayuran yang tercantum pada Tabel 1 dibawah ini. 
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 Daftar 24 Varietas Kentang Hasil Pemulia Balai Penelitian Tanaman 

Sayuran. 

No  Varietas Tahun 

dilepas 

Potensi 

hasil ton/ha 

Penggunaan Keunggulan lain 

1 Amudra 2002 20 - 42 Keripik Agak toleran 

busuk daun 

2 Andina 2011 20.4 – 34.1   

3 Atlantik M 2000 8 - 20 Keripik Kandungan pati 

tinggi 

4 Balsa  2005 22.4 Sayur  Toleran nematode 

5 Cipanas 1980 13 - 34 Sayur  Toleran busuk 

daun 

6 Cosima  1980 19 - 36 Sayur  Toleran busuk 

daun dan 

nematoda 

7 Erika 2005 25.3 Sayur  Toleran busuk 

daun 

8 Fries 2005 25.7 Keripik Toleran busuk 

daun 

9 GM05 2009 29.1 – 35.8 Sayur, 

Keripik 

 

10 GM08 2009 27.4 – 34.2 Sayur, 

Keripik 

 

11 Granola L 2002 26.5 Sayur  Toleran PVA dan 

PVY 

12 Kastanum  2011    

13 Kikondo  2008 18 - 24 Sayur   

14 Kresno  2005 28.1 Sayur  Toleran busuk 

daun 

15 Manohara  2002 20 - 37 Keripik  Toleran busuk 

daun 

16 Margahayu  2008 18 - 23 Keripik  

17 Merbabu 

17 

2000 24 Sayur, 

Keripik 

Toleran 

penggorok daun 

18 Ping 06 2009 29.1 -  38.3 Sayur   

19 Repita  2005 30 - 32 Sayur  Toleran busuk 

daun 

20 Tenggo  2005 33.5 Sayur  Toleran nematoda 

21 Vernei  2011 21.1 – 35.6   

22 Maglia  2013 24 – 29.2 Keripik  Rendeman hasil 

keripik sangat 

tinggi 

23 Amabile  2013 25.7 – 29.2 Keripik  

24 Medians  2013 24.9 – 31.9 Keripik  
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Kentang dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu kentang sayur atau 

kentang meja (table potato) dan kentang bahan baku industri (processing). Kentang 

sayur tidak terlalu membutuhkan karakter khusus. Granola L. adalah salah satu 

contoh varietas kentang sayur yang sangat populer dan masih menjadi varietas 

unggulan petani produsen. Melalui kegiatan pemuliaan, berbagai upaya dilakukan 

untuk merakit varietas kentang yang kualitasnya setara Granola L. dengan berbagai 

tambahan karakter unggul. Varietas Ping 06, GM 05 dan GM 08 yang berasal dari 

hasil persilangan menggunakan Granola sebagai salah satu tetuanya, memiliki 

produksi yang lebih tinggi dari pada Granola, dan ketiganya sesuai sebagai kentang 

sayur. Bahkan GM 05 dan GM 08 juga dapat digunakan sebagai bahan baku keripik. 

Varietas Ping 06 memiliki penciri khusus kulit umbi yang berwarna merah muda, 

bentuk umbi bulat dan daging umbi berwarna krem. Sedangkan GM 05 dan GM 08 

sepintas terlihat seperti Granola yang berbentuk oval. GM 05 memiliki warna kulit 

kuning dan daging umbi juga kuning, sedangkan GM 08 warna kulitnya kuning 

tetapi daging umbi berwarna krem. Varietas lain yang sesuai untuk kentang sayur 

adalah Amudra, Cipanas, Merbabu 17, Andina, Kastanum, dan Vernei. 

Sampai saat ini bahan baku untuk industri kentang terutama keripik adalah 

varietas Atlantik, karena memiliki mutu olah yang baik. Varietas/klon kentang yang 

ditanam petani seperti Granola tidak cocok untuk bahan baku industri. Sebagian 

besar kebutuhan bahan baku industri keripik kentang masih impor, dan hanya 25 % 

dari kapasitas yang dapat dipenuhi dari produksi kentang dalam negeri. Keadaan 

ini menyebabkan tidak berkembangnya industri makanan olahan kentang di 

Indonesia. Untuk keperluan olahan terutama keripik diperlukan umbi kentang 

dengan kandungan gula rendah, kurang dari 0,05 %, bahan kering lebih besar atau 
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sebesar 20 % serta berat jenis 1,07. Kandungan gula lebih tinggi dari 0,05% 

menghasilkan keripik berwarna coklat. Berat kering kurang dari 20 % 

menghasilkan keripik lembek dan tidak renyah. Industri pengolahan keripik juga 

menghendaki persyaratan minimal bahan padatan (total solid) 16,67%, cacat 13 %, 

serta diameter umbi 5 – 7 cm. Adapun persyaratan untuk french fries adalah ukuran 

umbi antara 170 – 284 gram dengan bentuk memanjang (oblong), mata dangkal, 

berat jenis minimal 1,079 dan bahan padat minimal 20,5%. Oleh karena itu 

diperlukan varietas yang cocok untuk industri pengolahan kentang dan dapat 

beradaptasi di Indonesia (Handayani, 2014). 

Selain itu, beberapa kultivar lain yang secara khusus dikembangkan di kota 

malang adalah madisu AP-4. Kultivar unggul kentang berupa kultivar madisu AP-

4 hasil persilangan arinsa dengan kentang putih. Benih kentang Madisu AP-4 

memiliki sifat yang risisten terhadap pathogen phytophora atau jamur. Selain itu 

benih Madisu AP-4 dapat menghasilkan kentang dengan ukuran yang lebih besar, 

memiliki kulit yang lebih bersih dan mengkilat, umbi berbentuk oval, kedalaman 

mata tunas dangkal, pangkal mata tunas berwarna kuning dan daging berwarna 

kuning. 

Kultivar Madisu AP-4 memiliki tunas yang  berukuran besar, berbentuk 

bulat telur, intensitas antosianin pada biru violet, jumlah akar tunas kuat, panjang 

tunas lateral sedang (1,5 – 2 cm), tinggi tanaman berkisar 95 cm, tumbuh agak 

tegak, umur panen ubi 130 hari. Batang utama kentang Madisu AP-4 sangat tebal. 

Daun berukuran besar berkisar 14 cm, susunan daun tertutup, warna daun hijau tua. 

Anak daun berukuran sangat besar, panjang daun berkisar 15 cm dan lebar daun 9  
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cm. morfologi bunga memiliki mahkota bunga yang berukuran sedang, dan warna 

mahkota bagian dalam putih (PVT, 2013). 

2.4 Seleksi Kentang 

Seleksi merupakan kegiatan memilih tanaman atau umbi yang terbaik yang 

akan digunakan untuk budidaya tanaman kentang selanjutnya yang akan 

menghasilkan kultivar unggul. Keberhasilan dari seleksi kentang dapat didasarkan 

pada pemilihan tetua yang akan digunakan dan dikombinasi persilangan yang tepat, 

sehingga dengan jumlah kombinasi persilangan yang sedikit, efisien pemuliaan 

akan meningkat. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tetua antara lain: 

a. Tetua memiliki karakter yang unggul  

b. Tetua memiliki adaptasi dan penampilan agronomis yang baik. 

c. Kedua tetua harus memiliki jarak kekerabatan yang jauh sehingga dapat 

menghasilkan keragaman genetik yang tinggi pada progeny (keturunannya) 

(Handayani, 2014). 

Seleksi merupakan hal yang terpenting dalam progam pemulian tanaman. 

Seleksi digunakan untuk mendapatkan varietas kentang yang bermutu. Adapun  

kriteria seleksi varietas kentang yang diinginkan oleh petani meliputi toleran 

terhadap penyakit, toleran terhadap kekeringan dan daya hasil tinggi (Kolech & 

Jong, 2017). 

2.5 Karakter Seleksi Kentang 

Langkah pertama yang dapat dilakukan dalam mengkarakterisasi seleksi 

galur kentang yaitu mengidentifikasi sifat – sifat kuantitatif dan kualitatif untuk 
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mengetahui sifat morfologi dan agronomi tanaman. Sifat kuantitatif dan kualitatif 

dapat dilakukan dengan pemilihan galur untuk bahan tetua pemuliaan didasarkan 

pada karakter yang sama seperti kultivar granola, yaitu bentuk umbi bulat, warna 

umbi kuning, dan mata tunas dangkal. Selain itu seleksi juga berdasarkan pada 

penampilan vigor di lapang dengan adanya penyakit. Khususnya virus, karena dapat 

terbawa ke dalam umbi sehingga terjadi degenerasi benih. Seleksi berdasarkan 

bobot umbi per tanaman untuk tahap awal diabaikan karena materi yang 

dikarakterisasi masih berupa galur generasi awal sehingga memungkinkan bobot 

umbi terus berkembang pada generasi berikutnya (Gaswanto & Kusmana, 2008). 

Banyak karakter yang diinginkan dalam tanaman kentang yang akan 

dihasilkan, diantaranya mengenai hasil kualitas dan ketahanan terhadap hama dan 

penyakit. Selain itu terdapat kriteria produk kentang yang berkualitas sehingga 

dapat dijadikan informasi tentang preferensi bagi konsumen.  Kriteria tersebut yaitu 

tekstur, rasa, ukuran umbi, bentuk umbi, jumlah mata, warna daging dan warna kulit 

umbi (Kusmana & Sofiari, 2007). 

Salah satu contoh penelitian tentang pengujian kentang hasil persilangan 

yang mengacu pada kriteria – kriteria atau karakter diatas, khususnya ditunjukkan 

sebagai bahan baku kripik kentang yang telah dilakukan oleh Kusmana (2002) 

dengan menguji hasil persilangan varietas atlantik dengan tetua jantan yang berasal 

dari persilangan antara kerabat liar kentang (S. demisum, S. bulbocastanum, S. 

vernei, dan S. andigena) pembawa sifat resistensi horizontal terhadap penyakit 

hawar daun dengan kentang spesies tuberosum (Boniarble, 2010) 

Kriteria yang digunakan adalah tinggi tanaman, vigor tanaman, arsitektur 

tanaman, dan gejala virus.  Hasil penelitian menujukan beberapa genotipe dapat 
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melampaui kualitas melebihi kualitas tetuanya, baik secara pertumbuhan maupun 

kualitas hasil olahan. Genotipe yang memiliki hasil tertinggi adalah CV 9, CV 2 

dan CV 14. Sedangkan untuk kualitas hasil pengolahan terbaik dihasilkan oleh 

genotipe CV 4, CV 14, CV 12, CV 9, dan CV 13. Penelitian ini memberikan hasil 

dimana dua dari berbagai hasil persilangan berpotensi tinggi untuk mendapatkan 

olahan kentang terbaik. Varietas atlantik yang menjadi salah satu induk 

persilangannya merupakan tanaman kentang yang berumur 100 hari. Tanaman ini 

memiliki karakteristik morfologi sebagai berikut : tinggi tanaman mencapai 50 cm; 

batang berwarna hijau dan berpenampang agak bulat ; daun dan urat utama daun 

berwarna hijau; permukaan bawah daun bergelombang;  jumlah tandan bunga 

antara 1-2 buah; putik berwarna hijau; dan benang sari yang berwarna kuning. 

Varietas ini menghasilkan 8-20 ton/ha kentang dimana kulit dan daging umbi 

berwarna putih, serta mata umbi dalam. Varietas ini tahan terhadap nematoda 

(Setijo, 2014) 


