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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Produksi kentang di Indonesia telah meningkat 50% dalam 20 tahun terakhir 

dari 702,58 ton pada tahun 1992 menjadi 1,094,232 ton pada tahun 2012 dan 

produktivitasnya meningkat 22% dari 14, 38 ton/ha menjadi 16,58 ton/ha (Dirjen 

Hortikultura, 2013), namun pada tahun 2016 data dari (Badan Pusat Statistik 

2017), menunjukkan bahwa produksi kentang hanya sebesar 1,2 juta ton/ha. 

Produksi kentang di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan 

produksi kentang di Eropa yang rata-ratanya mencapai 25,5 ton/ha, sementara 

rata-rata di Indonesia hanya sekitar 16 ton/ha.   

Kentang memiliki berbagai macam varietas yang telah dikembangkan, salah 

satunya adalah kentang varietas Granola. Kentang varietas Granola juga dibagi 

menjadi dua yaitu Granola Kembang dan Granola Lembang. Granola Kembang 

merupakan varietas kentang yang tengah menjadi primadona dikalangan 

masyarakat, khususnya masyarakat Jawa karena memiliki umbi yang berukuran 

besar. Sedangkan kentang Granola Lembang, saat ini tengah menjadi ketertarikan 

tersendiri oleh petani in vitro. Hal ini dikarenakan ketahanan Granola Lembang 

saat proses aklimatisasi tergolong tinggi, yakni sebesar 70% (Karjadi, 2016). 

Berdasarkan hasil data statistik Deptan (2016), ketersediaan benih kentang 

bermutu di Indonesia hanya sebesar 30 % berbeda jauh dari kebutuhan kentang 

yang sebesar 300.000 ton/tahun (termasuk impor). Rendahnya ketersediaan benih 

berkaitan dengan mutu benih yang kurang baik (misalnya terinfeksi virus) dan 

teknologi bercocok tanam yang belum memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
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perbanyakan melalui metode kultur in vitro karena memiliki rentang waktu yang 

cepat dengan hasil yang banyak.  

Perbanyakan melalui in vitro tidak terlepas dari istilah multiplikasi di 

dalamnya. Multiplikasi tersendiri merupakan metode penanaman secara terus-

menerus dalam metode in vitro yang bertujuan untuk mengetahui potensi hasil 

perbanyakan yang akan diperoleh serta jumlah perbanyakan yang mampu 

menghasilkan benih kualitas baik, sehingga dalam pelaksanaan in vitro mampu 

diketahui batas perbanyakan dilakukan.  

Keberhasilan dalam multiplikasi, sangat dipengaruhi oleh media tanam. 

Media tanaman yang biasa digunakan dalam kultur in vitro adalah media MS 

(Murashige dan Skoog), Menurut Zulkarnain (2009), media MS mengadung hara 

yang cukup banyak untuk memenuhi kebuuhan sel tanaman dalam kultur. Selain 

itu, zat pengatur tumbuh juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman 

dalam kultur. Hasil penelitian (Hoque, 2010; Yousef et al,. 2011) menunjukkan 

bahwa pertumbuhan eksplan kentang dapat ditingkatkan menggunakan media  

yang ditambah dengan zat pengatur tumbuh.  

Faktor yang mempengaruhi multiplikasi tunas adalah media yang 

digunakan. Media yang biasa digunkan dalam kultur tunas adalah media MS, 

namun dalam pelaksanaannya diperlukan penambahan zat pengatur tumbuh untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan multiplikasi tunas. Media dengan kombinasi MS 

+ 0,005 mg/l NAA + 1 mg/l Kinetin (Farahiyah, 2016), MS + 0,5 mg/l IAA + 2 

mg/l BAP (Shete, et. al, 2017), MS + 0,2 mg/l GA3 + 2 mg/l Ca3(PO4)
2 + 75 ml/l 

Air Kelapa + 6 g/l Agar (Karjadi, 2016), MS + 3 mg/l GA3 + 0,1 mg/l Kinetin 

(Dessoky et. al., 2016) dan MS + 0,4 mg/l Tiamin + 2 mg/l Glisin + 2 mg/l Niasin 
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+ 1 mg/l IAA + 3 mg/l BAP + 0,5 mg/l GA3 + 0,03 mg/l NAA (Hussaini et. a., 

2015) memiliki hasil pertumbuhan tunas, regenerasi dan multiplikasi yang baik. 

Berbeda dengan media MS + 0,5 mg/l 2-ip (Rudiyanto, 2016) dan media MS + 

0,5 mg/l BAP (Kaur et. al., 2014) yang memiliki hasil pertumbuhan lebih rendah 

dari pada kombinasi media sebelumnya. Dengan penggunaan kombinasi media 

tersebut diharapkan mampu meningklatkan multiplikasi tunas pada varietas 

granola Lembang dan granola kembang.  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Adakah Interaksi antara media dan varietas terhadap multiplikasi tunas 

kentang? 

2. Apakah media tumbuh berpengaruh terhadap multiplikasi tunas kentang? 

3. Apakah varietas berpengaruh terhadap multiplikasi tunas kentang? 

4. Media apakah yang mampu mengoptimalkan multiplikasi tunas kentang? 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui interaksi antara media dan varietas kentang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh media terhadap multiplikasi tunas kentang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh varietas terhadap multiplikasi tunas kentang. 

4. Untuk mengetahui media yang mampu mengoptimalkan multiplikasi tunas 

kentang. 
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1.4. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga adanya interaksi antara media dan varietas kentang.

2. Diduga adanya pengaruh media terhadap multiplikasi tunas kentang.

3. Diduga adanya pengaruh varietas terhadap multiplikasi tunas kentang.

4. Diduga media M3 (0,2 mg/l GA3 + 2 mg/l Ca3(PO4)
2 + 75 ml/l Air Kelapa +

6 g/l Agar) mampu mengoptimalkan multiplikasi tunas kentang.


