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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

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

tanaman hortikultura yang dapat dikonsumsi umbinya. Saat ini pendayagunaan 

kentang  sudah semakin luas. Kentang selain digunakan sebagai bahan   pangan, 

juga digunakan sebagai bahan baku industri, pakan dan berpotensi untuk 

biofarmaka. Oleh sebab itu, tanaman kentang memiliki prospek yang cukup baik 

apabila dikembangkan di Indonesia (Minarsih, 2004).  Akan tetapi, kapasitas 

produksi kentang di negara ini semakin menjadi perhatian khusus. Menurut data 

BPS (2011), produksi kentang di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 

2009-2011. Tercatat, produksi kentang di tahun 2009 sebesar 1.176.304 ton 

dengan produktivitas sebesar 16,51 ton/ha, tahun    2010 turun menjadi 1.060.805 

ton dengan produktivitas sebesar 15,94 ton/ha dan di tahun 2011 produksi hanya 

sebesar 995.488 ton dengan produktivitas sebesar 15,96 ton/ha. 

Kendala yang dihadapi petani kentang Indonesia adalah sulitnya memperoleh 

umbi yang berkualitas tinggi, karena umumnya benih lokal yang digunakan saat 

ini sudah mengalami kemunduran (degenerasi) dan tertular dengan berbagai 

macam penyakit, terutama disebabkan oleh virus. Hal ini menyebabkan rendahnya 

produktifitas kentang, sehingga hasil yang diperoleh petani sedikit. Mengatasi 

masalah ini, perlu dilakukan pembenihan kentang yang menghasilkan benih bebas 

virus dan penyakit serta berkualitas tinggi (Mariani, 2011). Usaha untuk 

memperbaiki kualitas kentang di Indonesia telah dilaksanakan dengan beberapa 

program kegiatan. Salah satunya adalah melalui perbanyakan mikro, diantaranya
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penanaman stek secara  in vitro yang merupakan aspek yang menarik dari 

penerapan kultur jaringan. Metode kultur jaringan merupakan cara untuk 

menghasilkan kentang bebas virus. Disamping itu tanaman dapat diperbanyak 

setiap saat tanpa tergantung musim karena dilakukan di ruang tertutup, daya 

multiplikasinya tinggi dari bahan tanaman yang kecil, tanaman yang dihasilkan 

seragam, dan bebas penyakit terutama bakteri dan cendawan (Sakya, et al. 2002). 

Dalam melakukan perbanyakan kultur in vitro penggunaan media kultur juga 

berperan penting dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman. Menurut 

Wattimena (2000) tanaman kentang dapat diperbanyak secara kultur in vitro 

dengan mengguanakan media MS, Menurut Gamborg dan Shyluk (1981) media 

MS dicirikan dengan kandungan garam-garam anorganik yang tinggi. 

Media  MS  mengandung unsur hara  makro  dan  mikro seperti NH4NO3; 

KNO3 ; CaCl2.2H2O; MgSO4.7H2O; KH2PO4;  FeSO4.7H2O;  Na2EDTA;  

MnSO4.4H2O; ZnSO4.7H2O; H3BO3; KI; Na2MoO4.2H2O; CuSO4.5H2O, dan 

CoCl2.6H2O (Murashige & Skoog 1962). Medium  ini  umumnya  menggunakan  

bahan-bahan dengan tingkat kemurnian yang tinggi (pro-analisis). Untuk    

penyediaan bahan-bahan  tersebut  diperlukan biaya yang mahal, waktu  

pemesanan  yang  lama, dan  ketersediaan  bahan  yang  sulit  diperoleh.  Hasil  

perhitungan  biaya  penyediaan  1  liter  medium  MS oleh  Laboratorium  Unit  

Pengelola  Benih  Sumber, Balai  Penelitian  Tanaman  Hias  (Balithi)  pada  

Bulan Desember 2009 diperoleh bahwa tiap liter media MS memerlukan biaya 

sebesar Rp6.561,00,  nilai tersebut relatif  mahal,  terlebih  jika  diaplikasikan  di  

tingkat petani  terkait  dengan  penyediaan  benih  berkualitas. Untuk  mengatasi  

kendala  tersebut,  maka  diperlukan  alternatif  media  pengganti  lain  yang  lebih  
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murah, tersedia  dalam  jumlah  yang  cukup, yaitu dengan melakukannya 

pengenceran media MS denganmengurangi konsentrasii dari unsure hara makro 

yang ada pada media MS tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya untuk 

pembelian media MS tersebut. 

 Selain media, zat pengatur tumbuh (ZPT)juga penting dalam metode in vitro, 

Pierik (1997) menyatakan bahwa teknik kultur in vitro pada upaya perbanyakan 

tanaman tanpa melibatkan ZPT sangat sulit untuk diterapkan. Dalam kultur 

jaringan ada 2 golongan ZPT yang sangat penting, yaitu sitokinin dan auksin.ZPT 

yang digunakan dalam penelitian ini yaituBenzyl Adenine(BA) merupakan salah 

satu zat pengatur tumbuh golongan sitokinin yang umum digunakan dalam 

perbanyakan pisang melalui teknik kultur jaringan. Sitokinin merupakan zat 

pengatur tumbuh yang sangat berperan dalam proses proliferasi sel (Ramirez-

Parra, 2005),  menginduksi pembelahan sel serta pembentukan dan perkembangan 

tunas mengaktifkan pucuk tunas lateral yang dorman (Napoli  et al. 1999). 

Sehingga peneliti mengambil judul “modifikasi media MS dengan perlakuan 

penambahan konsentrasi zat pengatur tumbuhBenzyl Adenine (BA)terhadap 

pertumbuhan planlet kentang (solanum tuberosumL) secara kultur in vitro”  

dengan demikian untuk mengetahui pembentukan vigor yang baik pada 

pertumbuhan tanaman kentang, karena tanaman kentang memiliki potensi dengan 

skala besar untuk di kembangkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yakni : 

1. Apakah terdapat interaksi antara modifikasi media MS (Murashige and 

skoog) dan penambahan konsentrasi zat pengatur tumbuh BA pada 

pertumbuhan planlet kentang varietas granola kembang ? 

2. Apakah dengan modifikasi media MS (Murashige and skoog) dapat 

mempengaruhi pertumbuhan planlet kentang varietas granola kembang ? 

3. Apakah dengan penambahan konsentrasi zat pengatur tumbuh BA dapat 

mempengaruhi pertumbuhan stek planlet kentang varietas granola kembang ? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dilakukan penelitian ini yakni : 

1. Mengetahui interaksi antara modifikasi media MS dan penambahan 

konsentrasi zat pengatur tumbuh BA terhadap pertumbuhan planlet kentang 

varietas garanola kembang. 

2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan planlet kentang varietas granola kembang 

dengan modifikasi media MS. 

3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan planlet kentang varietas granola kembang 

dengan penambahan konsentrasi zat pengatur tumbuh BA. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yakni : 

1. Diduga ada interaksi antara modifikasi media MS dan penamabahan 

konsentrasi zat pengatur tumbuh BAterhadap pertumbuhan planlet kentang 

varietas granola kembang. 
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2. Diduga ada pengaruh modifikasi media MS terhadap pertumbuhan planlet 

kentang granola kembang.  

3. Diduga ada pengaruh penambahan konsentrasi zat pengatur tumbuh 

BAterhadap pertumbuhan  planlet kentang varietas granola kembang. 

 




