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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan tanaman sayuran dataran 

tinggi, kentang memiliki kandungan karbonhidrat, sumber mineral vitamin, 

protein dan zat besi  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Damiri dan 

Sugandi, 2012). Hal ini berpengaruh pada konsumsi kentang yang semakin 

meningkat. Produksi kentang di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan 

dengan Eropa  yang rata-ratanya mencapai 25,5 ton per hektar, sementara rata-rata 

di Indonesia hanya sekitar 16 ton per hektar. Rendahnya hasil tersebut terkait 

dengan mutu benih yang kurang baik (terinfeksi virus) dan teknologi budidaya 

yang kurang mendukung.  

Salah satu  rendahnya produktifitas kentang di Indonesia adalah penggunaan 

benih oleh petani. Pada umumnya petani masih mengunakan benih seleksi dari 

hasil tanaman produksinya yang tidak jelas asal usulnya dan turunannya. 

Dilapangan banyak penggunaan benih kentang impor dimana harganya yang 

sangat mahal tetapi petani memakai sampai beberapa generasi, hal ini akan 

menyebabkan hasil umbi kentang yang kurang bagus. Semakin lanjut generasinya 

semakin menumpuk virusnya X (PVX) di dalam umbi bibit kentang. 

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk perbanyakan benih 

tanaman kentang unggul bebas virus adalah dengan memanfaatkan tehnik 

mikropopagasi. Dilaporkan oleh Alconero  et al (1975), bahwa tehnik 

mikropopagasi dapat mengahasilkan bibit bebas patogen. Keberhasilan 
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mikropopagasi pada kultur jaringan ini sangat tergantung oleh media. Media 

murahsige and skoog (MS) dengan unsur hara makro, mikro dan vitamin mampu  

memenuhi untuk pertumbuhan tanaman kentang. Masih dijumpai kendala seperti 

kualitas rendah, vigor kentang yang menurun dan gejala vitrous (batang dan daun 

menerawang berair). Hal ini dapat diperbaiki dengan mengatur unsur hara makro 

Nitrogen (N) yang terdapat pada media MS.  

Hara makro yang sangat penting dalam kultur jaringan yaitu nitrogen (N), 

Nitrogen dengan konsentrasi tinggi dapat memberikan pertumbuhan yang lebih 

optimal dan cepat, karena nitrogen adalah bahan utama penyusun asam amino, 

protein, asam nukleat, berbagai enzim dan sebagai zat hijau daun (Andalasari, 

2014). Media dasar Murashige dan Skoog (MS) menyediakan nitrogen dalam 

bentuk garam NH4NO3 yang baik dan mempunyai keuntungan ganda, karena 

selain sebagai sumber N yang lengkap, juga dapat menurunkan pH (Marlin, 

2008). 

Hasil penelitian Auliya Sabda (2017) pemberian Ammonium Nitrat 

(NH4NO3) dengan konsentrasi 1,65 gr/l menunjukkan bibit anggrek Phalaenopsis 

sp  memiliki panjang daun dan tinggi batang yang paling tinggi. Penelitian Marlin 

(2008) menyatakan bahwa pada eksplan pisang ambon curup dengan kombinasi 

NH4NO3 2475 mg/L dengan glukosa 30 g/L menghasilkan tunas tertinggi, jumlah 

akar terbanyak, mempercepat waktu eksplan membentuk tunas, mempercepat 

eksplan membentuk daun dan meningkatkan jumlah daun. Hasil penelitian Kailola 

J. G Joan (2015) Perlakuan nitrogen 60 mM dan sukrosa 90 g/l dan nitrogen 90 

mM dan sukrosa 75 g/l menghasilkan umbi mikro kentang yang memenuhi 

kriteria sebagai bibit. Pertumbuhan yang terbaik adalah dengan Perbandingan 3:1 
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(nitrat:amonium). menunjukkan pertumbuhan kentang lebih vigor (Mahasin, 

1988).  

BAP merupakan sitokinin sintetik generasi pertama yang memberikan 

respon perangsang pembungaan, pembuahan, dan pembelahan sel. Konsentrasi 

optimal untuk pemberian zat pengatur tumbuh yang mampu mendukung proses 

pertumbuhan tunas secara in vitro berbeda antara satu spesies tanaman dan 

kultivarnya. Hasil penelitian Pratama dkk (2014) BAP dengan konsentrasi 5-15 

μM merupakan perlakuan terbaik untuk memacu pertumbuhan tunas kentang 

kultivar Granola. Hasil penelitian Sari Diah dkk (2014) Perlakuan 0,5 ppm BAP 

pada jumlah tunas memiliki hasil yang paling banyak, sedangkan untuk parameter 

jumlah daun, tinggi tunas, jumlah akar, panjang akar yang terbaik diperoleh 

perlakuan BAP 1 ppm. Hasil penelitian Munarti1, dan  Kurniasih S. (2014) 

perlakuan konsentrasi BAP 0.25 ppm memiliki panjang tunas tertinggi.  

 Penelitian tentang pengaruh konsentrasi unsur hara makro NH4NO3 

dengan konsentrasi BAP pada media perbanyakan kentang atau mikropopagasi 

belum pernah dilakukan. Sehingga dengan penambahan konsentrasi unsur hara 

makro NH4NO3 dengan BAP diharapkan menghasilkan pertumbuhan planlet yang 

memiliki tunas bercabang banyak, memiliki jumlah buku dan daun yang banyak 

serta batang yang kuat dan pertumbuhan optimal sehingga akan didapatkan vigor 

pertumbuhan tanaman  yang kuat dan sehat saat diaklimatisasi.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah [NH4NO3] yang diberi BAP berpengaruh terhadap pertumbuhan 

planlet kentang Granola Kembang secara in vitro ? 

2. Apakah [NH4NO3] berpengaruh pada pertumbuhan planlet kentang Granola 

Kembang secara in vitro ? 

3. Apakah pemberian konsentrasi hormon BAP berpengaruh pada pertumbuhan 

planlet kentang Granola Kembang secara in vitro ? 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menguji [NH4NO3]  yang diberi BAP berpengaruh pada pertumbuhan vigor 

planlet tanaman kentang Granola Kembang. 

2. Menguji [NH4NO3] yang efektif pada pertumbuhan planlet kentang Granola 

Kembang.  

3. Menguji konsentrasi hormon BAP yang efektifif pada pertumbuhan planlet 

kentang Granola Kembang.  

1.4.   Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga terjadi interaksi antara  [NH4NO3]  yang diberi BAP terhadap 

pertumbuhan vigor planlet tanaman kentang  

2. Diduga [NH4NO3]  akan memberikan pengaruh pertumbuhan pada planlet 

kentang  

3. Diduga penggunaan konsentrasi hormon BAP akan memberikan pengaruh 

pertumbuhan pada planlet kentang. 
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