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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Produksi Kentang Indonesia 

Kentang merupakan tanaman hortikultura yang berproduksi selama satu kali 

dalam semusim. Indonesia memiliki produksi kentang yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan Negara bagian Eropa yang lain. Menurut Badan Pusat 

Statistik (2017) pada tahun 2016, tanaman kentang memiliki nilai produktivitas 

sebesar 1,2 juta ton/ha dengan nilai rata-rata produksi sebesar 16 ton/ha. Nilai 

tersebut terbilang rendah dari nilai produksi Eropa yang memiliki nilai rata-rata 

produksi sebesar 25,5 ton/ha. 

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 jika pada tahun 2014 hingga 2016 produksi kentang 

mengalami penurunan yakni pada tahun 2014 sebesar 1.347.815 ton, pada tahun 

2015 sebesar 1.219.269 ton dan pada tahun 2016 sebesar 1.213.038 ton (Badan 

Pusat Statistik, 2017)  

2.2. Kentang Varietas Granola Kembang dan Granola Lembang 

2.2.1. Morfologi Kentang Varietas Granola Kembang 

Kentang Varietas Granola Kembang dilepas oleh Menteri Pertanian sebagai 

Varietas Unggul Kentang Nasional pada tahun 2005 dalam rangka untuk 

meningkatkan produksi kentang di Indonesia. Varietas ini mempunyai keunggulan 

yang berbeda dari varietas lain, yaitu umur tanaman 130 – 135 HST, potensi hasil 

38 – 50 ton/ha, jumlah umbi per tanaman 12 – 20 buah, dan agak tahan terhadap 
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penyakit hawar daun (Phytophthora infestans) (Susiyati & Prahardini 2004). 

Berikut ini merupakan deskripsi kentang varietas granola kembang secara rinci : 

2.2.2. Morfologi Kentang Varietas Granola Lembang 

Kentang Varietas Granola Lembang merupakan merupakan varietas yang 

mendominasi produksi kentang, dengan areal tanam mencapai 80 – 90 %. 

Varietas Granola Lembang menjadi pilihan petani karena berdaya hasil tinggi, 

berumur pendek dan memiliki daya adaptasi luas. Pada Umumnya, umur kentang 

varietas granola lembang berkisar antara 100-115 hari dengan tinggi tanaman ± 65 

cm (BPTP, 2014).  

Batang tanaman berwarna hijau, berpenampang segi lima dan bersayap rata. 

sedangkan untuk daunnya berwarna hijau dengan urat utama hijau muda, 

berbentuk oval dan permukaan daun bagian bawah berkerut. Bunga varietas ini 

mempunyai tandan bunga 2-5 buah, putik berwarna putih dan memiliki 5 buah 

benang sari berwarna kuning. umbinya, berbentuk oval, berkulit kuning sampai 

putih dan bermata dangkal. Daging umbi granola lembang berwarna kuning 

dengan potensi hasil rata-rata 26,5 ton/ha (BPTP, 2014).  

2.2.3. Syarat Tumbuh Kentang  

Pemilihan lokasi tanam merupakan salah faktor utama dalam budidaya 

tanaman untuk mencegah kegagalan proses produksi serta untuk menghasilkan 

kentang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Lokasi yang cocok di 

gunakan dalam budidaya tanaman kentang adalah dekat dengan sumber air 

dengan ketinggian >1000 mdpl. Keadaan iklim yang ideal untuk budidaya 

kentang yakni berkisar antara suhu 15-20 ºC. Kelembapan udara 80-90% cukup 
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mendapat sinar matahari dan curah hujan berkisar antara 1500 – 5000 mm/tahun. 

Sedangkan suhu tanah optimum untuk pembentukan umbi yang normal berkisar 

antara 15-18 ºC (Menteri Pertanian 2015). 

 

Gambar 1. (A) Umbi Kentang Granola Kembang; 

(B) Bunga Kentang Granola Kembang (Sumber: Menteri Pertanian (2015). 

Tanaman kentang membutuhkan tanah yang baik dengan tekstur sedang, 

gembur, subur dan memiliki drainase yang baik. Selain itu tanah juga harus 

banyak mengandung bahan organik dengan pH tanah berkisar antara 5 – 5,6. Jenis 

tanah yang paling baik untuk budidaya tanaman kentang adalah tanah Andosol. 

Tanah andosol memiliki ciri-ciri solum agak tebal antara 1-2 m, berwarna hitam 

atau kelabu sampai cokelat tua, bertekstur debu dan bertekstur remah. Jenis tanah 

andosol memiliki unsur hara sedang sampai tinggi dengan reaksi tanah masam 

sampai netral (Rukmana,1997). 

2.3. Ketersediaan Benih Kentang Indonesia 

Dalam proses peningkatan produksi, selalu beriringan dengan peningkatan 

jumlah benih yang akan digunakan, hal ini dikarenakan ketersediaan benih yang 

ada akan mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan. Ketersediaan benih 

kentang di Indonesia masih sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan benih yang 

akan digunakan dalam proses produksi kentang. ketersediaan benih kentang 

bermutu di Indonesia pada tahun 2011 hanya mencapai 7,4 % dari kebutuhan 
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140.000 ton/tahun, sehingga berdampak pada rata-rata produksi kentang nasional 

yang hanya mencapai 12 ton/ha dari potensi hasil 40 ton/ha (Deptan, 2012) 

Pada tahun 2016, ketersediaan benih kentang bermutu mulai meningkat 

sebesar 30 %, namun masih belum memenuhi kebutuhan benih kentang sebesar 

300.000 ton/tahun. 

2.4.  Multiplikasi Tunas Kentang  

Multiplikasi merupakan perbanyakan yang dapat dilakukan dengan cara 

merangsang terjadinya pertumbuhan tunas cabang dan percabangan aksiler atau 

merangsang terbentuknya tunas pucuk tanaman secara adventif. Multiplikasi 

digunakan  untuk menggandakan propagul atau bahan tanaman yang diperbanyak 

seperti tunas atau embrio, serta memeliharanya dalam keadaan tertentu sehingga 

sewaktu-waktu bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Kemampuan 

memperbanyak diri (multiplikasi) yang sesungguhnya dari suatu perbanyakan 

secara in vitro terletak pada mudah tidaknya suatu materi ditanam ulang selama 

multiplikasi (Agusta, 2015). 

Eksplan yang digunakan untuk multiplikasi biasanya dalam kondisi bagus 

dan tidak terkontaminasi, baik secara langsung maupun melalui induksi kalus 

terlebih dahulu. eksplan dari tahap inisiasi kultur dipindahkan atau disubkulturkan 

ke media yang mengandung sitokinin. Banyak penelitian yang menggunakan 

media MS tanpa zat pengatur tumbuh selama perkembangbiakan kentang secara 

in vitro (Ahsan dkk., 2003). Namun, pertumbuhan eksplan sangat lambat pada 

media tanpa zat pengatur tumbuh. Sebaliknya, penelitian (Hoque, 2010; Yousef et 

al,. 2011) menunjukkan bahwa pertumbuhan eksplan kentang dapat ditingkatkan 

menggunakan media yang ditambah dengan zat pengatur tumbuh. 
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Multiplikasi dapat dilakukan berulang-ulang kali sampai jumlah tunas yang 

kita harapkan, namun subkultur yang terlalu banyak dapat menurunkan mutu dari 

tunas yang dihasilkan, seperti terjadinya penyimpangan genetik (aberasi), 

menimbulkan suatu gejala ketidak normalan (vitrifikasi) dan frekuensi terjadinya 

tanaman off-type sangat besar (Agusta, 2015).  

2.5.  Faktor Yang Mempengaruhi Multiplikasi Tunas Kentang 

Keberhasilan dalam multiplikasi tunas kentang sagat dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor ekstrnal faktor internal yaitu akor yang berasal dari 

dalam tanaman yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dalam 

perbanyakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

tanaman (lingkungan) yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 

Pertumbuhan eksplan secara in vitro dipengaruhi oleh dua hal yaitu potensi 

genetik tanaman yang dibiakkadan lingkungan fisik dari lingkungan dimana 

tanaman dibiakkan (Kardaji,2007) 

2.5.1. Faktor Internal 

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi multiplikasi tunas dalam kultur 

in vitro adalah genotip tanaman asal eksplan diisolasi. Respon masing-masing 

eksplan tanaman sangat bervariasi tergantung dari spesies, bahkan varietas, atau 

tanaman asal eksplan tersebut. Perbedaan respon genotip tanaman tersebut dapat 

diamati pada perbedaan eksplan masing-masing varietas untuk tumbuh dan 

beregenerasi. Masing-masing varietas tanaman berbeda kemampuannya dalam 

merangsang pertumbuhan tunas aksilar, baik jumlah tunas maupun kecepatan 

pertumbuhan tunas aksilarnya. Hasil penelitian (Yousef et al., 2011) menyatakan 
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bahwa genotip memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kemampuan 

tanaman dalam pertumbuhan akar. 

2.5.2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tanaman (lingkungan) 

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Berikut ini adalah faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi Multiplikasi tunas kentang : 

a. Eksplan 

Pertumbuhan dan morfogenesis dalam mikropropagasi sangat dipengaruhi 

oleh keadaan jaringan tanaman yang digunakan sebagai eksplan. Selain faktor 

genetis, kondisi eksplan yang mempengaruhi keberhasilan teknik mikropropagasi 

adalah jenis eksplan, ukuran, umur dan fase fisiologis jaringan yang digunakan 

sebagai eksplan. Meskipun masing-masing sel tanaman memiliki kemampuan 

totipotensi, namun masing-masing jaringan memiliki kemampuan yang berbeda-

beda untuk tumbuh dan beregenerasi dalam kultur jaringan. Oleh karena itu, jenis 

eksplan yang digunakan untuk masing-masing kultur berbeda-beda tergantung 

tujuan pengkulturannya. 

Umur eksplan sangat berpengaruh terhadap kemampuan eksplan tersebut 

untuk tumbuh dan beregenerasi. Umumnya eksplan yang berasal dari jaringan 

tanaman yang masih muda (juvenil) lebih mudah tumbuh dan beregenerasi 

dibandingkan dengan jaringan yang telah terdiferensiasi lanjut. Jaringan muda 

umumnya memiliki sel-sel yang aktif membelah dengan dinding sel yang belum 

kompleks sehingga lebih mudah dimodifikasi dalam kultur dibandingkan jaringan 

tua (Sepdihan, 2009). Oleh karena itu, inisiasi kultur biasanya dilakukan dengan 

menggunakan pucuk-pucuk muda, kuncup-kuncup muda, hipokotil, inflorescence 
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yang belum dewasa, dll. Jika eksplan diambil dari tanaman dewasa, rejuvenilisasi 

tanaman induk melalui pemangkasan atau pemupukan dapat membantu untuk 

memperoleh eksplan muda agar kultur lebih berhasil. 

Ukuran eksplan juga mempengaruhi keberhasilan kultur. Eksplan dengan 

ukuran kecil lebih mudah disterilisasi dan tidak membutuhkan ruang serta media 

yang banyak, namun kemampuannya untuk beregenerasi juga lebih kecil sehingga 

dibutuhkan media yang lebih kompleks untuk pertumbuhan dan regenerasinya. 

Sebaliknya semakin besar eksplan, maka semakin besar kemungkinannya untuk 

membawa penyakit dan makin sulit untuk disterilkan, membutuhkan ruang dan 

media kultur yang lebih banyak. Sepdihan (2009) menegaskan bahwa ukuran 

eskplan yang sesuai sangat tergantung dari jenis tanaman yang dikulturkan, teknik 

dan tujuan pengkulturannya. 

b. Media Kultur 

Perbedaan komposisi media, komposisi zat pengatur tumbuh dan jenis 

media yang digunakan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan regenerasi 

eksplan yang dikulturkan. Perbedaan komposisi media, seperti jenis dan 

komposisi garam-garam anorganik, senyawa organik, zat pengatur tumbuh sangat 

mempengaruhi respon eksplan saat dikulturkan. Perbedaan komposisi media 

biasanya sangat mempengaruhi arah pertumbuhan dan regenerasi eksplan. 

Murashige (1977) menekankan perlunya pertimbangan tertentu dalam komposisi 

(campuran garam-garam anorganik, gula, vitamin dan zat pengatur tumbuh). 

Media MS umum digunakan dan di formulasikan dalam berbagai jenis 

eksplan dan varietas tanaman. Namun ada juga beberapa jenis media yang 

diformulasikan untuk tanaman-tanaman tertentu misalnya WPM, VW dll. Media-
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media tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti perkecambahan biji, 

kultur pucuk, kultur kalus, regenerasi kalus melalui organogenesis dan 

embriogenesis. Media yang umum digunakan dalam kultur jaringan adalah 

medium padat, medium semi padat dan medium cair. Keadaan fisik media akan 

mempengaruhi pertumbuhan kultur, kecepatan pertumbuhan dan diferensiasinya. 

Keadaan fisik media ini mempengaruhi pertumbuhan antara lain karena efeknya 

terhadap osmolaritas larutan dalam media serta ketersediaan oksigen bagi 

pertumbuhan eksplan yang dikulturkan (Wartina, 2011).  

c. Zat Pengatur Tumbuh 

Hormon tanaman atau zat pengatur tumbuh merupakan beberapa zat kimia 

yang secara alami terkandung dalam jaringan tanaman serta memiliki peran yag 

sangat penting bagi pertumbuhan dan perkebangan (George, et al., 2008).  Zat 

pengatur tumbuh terdiri dari golongan sitokinin dan auksin. Auksin mempunyai 

peran untuk menginduksi pembentukan kalus, kultur suspensi, dan akar, yaitu 

dengan memacu pemanjangan dan pembelahan sel di dalam jaringan kambium 

(Pierik, 1997). Untuk memacu pembentukan kalus embriogenik dan struktur 

embrio somatik seringkali auksin diperlukan dalam konsentrasi yang relatif tinggi. 

Sedangkan sitokinin memiliki peranuntuk menstimulasi sintetis proten dan 

berpartisipasi mengatur siklus sel. Sitokinin yang ditambahkan ke dalam media 

kultur tunas dapat menghentikan dormansi tunas apical dan tunas lateral (George, 

et al., 2008) 

Lestari (2010) mengemukaan bahwa penggunaan zat pengatur tumbuh 

dalam kultur jaringan tergantung pada jenis tanaman yang digunakan serta tujuan 

kegiatan. Untuk pembentukan tunas umumnya menggunakan zat pengatur tumbuh 
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sitokinin (BA atau kinetin), untuk pembentukan kalus menggunakan auksin 2.4-D 

dan untuk pembentukan akar menggunakan auksin (IAA, IBA, atau NAA). Untuk 

regenerasi melalui jalur embriogenesis somatik diperlukan beberapa tahapan 

dengan menggunakan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang berbeda. Untuk 

pembentukan kalus embriogenik umumnya digunakan auksin kuaat seperti 2.4-D. 

Untuk tahap berikutnya konsentrasi auksin diturunkan dan pada tahap 

pendewasaan digunakan sitokinin.  

d. Lingkungan Kultur 

Faktor untuk lingkungan tumbuh seperti suhu, intensitas cahaya, dan 

kelembaban, juga mempengaruhi pertumbuhan tunas kentang secara in vitro. 

Lingkungan tumbuh untuk kultur in vitro meristem kentang adalah diinkubasi 

pada suhu ± 25ºC dengan intensitas cahaya menggunakan lampu sinar putih 2500-

3000 Lux (Hoque et al., 2010). Menurut Chaudhari & Pallavi (2014) lingkungan 

tumbuh untuk kultur in vitro kentangadalah pada suhu ± 22 ºC dengan fotoperiode 

selama 16 jam penyinaran menggunakan lampu sinar putih. 

2.6. Kajian Kultur In Vitro Kentang 

Kultur in vitro saat ini telah banyak dilakukan sebagai percobaan atau 

penelitian, baik berupa kultur tunas, batang, daun, nodul maupun mikrotuberisasi. 

Hasil penelitian oleh Farahiyah (2016) dilakukan pada jenis kultur tunas dengan 

media dasar MS dan menggunakan senambahan Zat Pengatur Tumbuh auksin 

(NAA dan IAA) dan sitokinin (Kinetin). Hasil penelitian menunjukkan media 

yang mampu mengoptimalisasi pertumbuhan tunas adalah pada media MS dengan 

penambahan 0,005 mg/l NAA dan 1 mg/l Kinetin. 
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Penelitian oleh Shete (2017) dilakukan pada daun dan batang tanaman 

kentang sebagai bahannya. Media dasar yang digunbakan oleh Rohit dkk, adalah 

media MS dengan penambahan perlakuan auksin (IAA) dan sitokinin (BAP dan 

Kinetin) pada masing-masing bahan yang dikulturtkan. Pada kultur daun, 

diperoleh hasil 0,5 mg/l IAA dan 3 mg/l Kinetin sebagai hmedia terbaik, 

sedangkan pada kultur batang diperoleh hasil 0,5 mg/l IAA dan 2 mg/l BAP. 

Karjadi (2016) melakukan penelitian di Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

Lembang dengan menggunakan media dasar MS yang dilakukan pada kultur tunas 

didapatkan hasil terbaik 0,2 mg/l GA3 + 100 mg/l Myoinositol + 2 mg/l Ca3(PO4)
2 

+ 75 ml/l Air kelapa dan 0,6 % Agar. Penelitian oleh Dessoky et. al. (2016) 

dilakukan untuk mengetahui multiplikasi tunas menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan media dasar MS dan penambahan perlakuan GA3 dan Kinetin 

memperoleh hasil terbaik pada perlakuan 3 mg/l GA3+ 0,1 mg/l Kinetin. 

Penelitian kultur nodul kentang oleh Kaur et. al. (2014) dilakukan dengan 

memberi penambahan perlakuan BAP dan GA3 terhadap media dasar MS. 

Penelitian ini memperoleh hasil media terbaik pada perlakuan penambahan 0,5 

mg/l BAP. Penelitian oleh Hussaini et. al. (2015) pada regenerasi tanaman dimana 

dengan menggunakan media MS yang telah dikombinasikan dengan tiamin 0,4 

mg/l + 2 mg/l Glisin + 2 mg/l Niasin + 1 mg/l IAA. Penelitian ini dilakukan 

dengan pnambahan BAP, GA3, TDZ, dan NAA. Berdasarkan hasil regenerasi 

tanaman, hasil media terbaik diperoleh pada perlakuan penambahan 3 mg/l BAP + 

0,5 mg/l GA3 + 0,03 mg/l NAA. 

Penelitian oleh Rudiyanto et. al. (2016) terehadap kultur tunas dengan 

menggunakan media dasar MS yang ditambah dengan perlakuan Kinetin, 2-ip dan 
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BAP. Berdasarkan hasil yang diperoleh, perlakuan dengan penambahan 0,5 mg/l 

2-ip memiliki hasil terbaik dalam penelitian yang dilakukan.


