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III.   BAHAN DAN METODE 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di Dusun Jurangkuali, Desa Sumber Brantas,   

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, ketinggian tempat 1700 m dpl, Penelitian ini 

dilaksanakan mulai Oktober 2017 – Februari 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

       Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, timbangan analitik, jangka 

sorong, refractometer, oven, penggaris, color chat, kertas coklat, kertas saring, 

kertas label, cup, spidol, dan alat pertanian ( cangkul, gembol, dan mulsa). 

      Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu umbi kentang hasil 

persilanga (A) PLJPR+VIETNAM, (B) VIETNAM GR+P+PPT6 (C) PPPT6 (D) 

PLJPR+SD VIETNAM (E) GRSD+PLJPR, Pupuk yang digunakan yaitu pupuk 

kandang, Urea, SP-36, dan KCl serta Furadan 

3.3  Pelaksaan Penelitian 

       Penelitian di lakukan dengan beberapa  tahap yaitu  pengolahan lahan/tanah   

tanaman benih kentang, pemeliharaan dan pengamatan. 

3.3.1 Pengolahan Lahan 

   Pengolahan tanah dilakukan dengan cara mencangkul sampai tanah menjadi 

gembur, kemudian membuat guludan dengan ukuran tinggi 40 cm, lebar 30 cm. 

3.3.2  Penanaman 

Lima genotip kentang, hasil persilangan, ditanam pada petakan seluas 12m2, 

dengan jarak tanam yang digunakan adalah 30 cm x 80 cm, setiap genotip ditanam 

tujuh umbi per petak. Setiap benih di tanam satu umbi per-lubang.  
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3.3.3  Pemeliharaan  

 Pemupukan; diberikan bersamaan dengan penanaman dengan dosis 16 ton 

ha-1 pupuk kandang, 208 kg ha-1 NPK (15:15:15), 312 kg ha-1 SP-36, 208 

kg ha-1 ZA serta 10 kg ha-1 furadan. Pemupukan susulan dilakukan pada 40 

HST dengan dosis 208 kg ha-1 NPK (15:15:15).  

 Penyiraman; Penyiraman dilakukakan dua hari sekali atau disesuaikan 

kondisi lingkungan apabila kondisi tanah kering maka akan dilakukan 

penyiraman.  

 Pengendalian hama dan penyakit; Pengendalian hama dan penyakit tanaman 

dilakukan pada 20 hari setelah tanam (HST) 

 Penggemburan; Penggemburan dilakukan pada 20 HST.  

 Pengendalian gulma; Pengendalian gulma dilakukan pada 20 HST.   

 Pembumbunan; Pembumbunan pertama dilakukan pada 30 HST bersamaan 

dengan pemupukan susulan. Pembumbunan kedua dilakukan pada 40 HST. 

 Pemasangan ajir; Pemasangan ajir dilakukan pada 35 HST.  

3.4  Pengamatan 

Pengamatan morfologi mengacu pada Internasional Union for Protecion 

New Varietis of Plant (UPOV) meliputi pertumbuhan vegetatif dan generatif baik 

segi kualitatif maupun kuantitatif, yaitu :  

1. Warna batang (hijau, hijau kekuningan, ungu, merah kecoklatan) 

2. Bentuk penampang batang (bulat, bersegi)  

3. Warna daun (hijau tua, hijau muda, hijau kekuningan)  
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Semi-stellate l = b  
 

Rotate I « b 

4. Susunan daun 

 

 

Gambar 1.  Susunan Daun Kentang 

5. Bentuk Anak Daun 

 

 

 

Gambar 2. Bentuk Anak Daun Kentang 

6. Warna kepala putik (hijau tua, hijau muda) 

7. Warna benang sari (kuning, kuning-putih) 

8. Warna kelopak bunga (hijau muda, hijau tua) 

9. Bentuk kelopak bunga 

 

 

 

Gambar 3 Bentuk kelopak bunga kentang 

10. Warna mahkota bunga (putih, merah, biru, ungu, kuning) 

11. Bentuk mahkota bunga 

Gambar 4.  Bentuk Mahkota Bunga Kentang 

 

Tertutup Sedang Terbuka 

Sempit Sedang Lebar 

 

Stellate1>b 

 
 

Pentagonal 



14 
 

Round Ovate Obovate Oblong Compress 

 

Elliptic Long Oblong Elongate 

12. Warna umbi (cream, putih, putih-cream, kuning, merah, merah muda, 

cokelat, ungu) 

13. BentukUmbi 

 

 

Gambar 5.  Bentuk Umbi Kentang 

14. Tinggi Tanaman (cm), diukur dari atas permukaan tanah sampai pucuk: 

a) sangat pendek (<44.0 cm); b) pendek (44.0-49.9 cm), c) sedang (50.0-54.9 

cm), d) tinggi (55.0-59.9 cm), dan e) sangat tinggi (>59.9 cm) 

15. Diameter batang (cm), diukur pada batang 10 cm diatas permukaan tanah 

16. Jumlah daun yang telah membuka sempurna pada satu tanaman 

17. Panjang dan lebar daun (cm) 

18. Waktu muncul bunga, dihitung dari saat menanam sampai 50% tanaman 

berbunga 

19. Waktu panen, dihitung dari saat menanam sampai 80% tanaman telah 

mengering 

20. Panjang dan diameter umbi (cm) 

21. Jumlah Umbi/Tanaman  

22. Bobot/umbi (g) 



15 

Kadar air umbi: Metode pengukuran kadar air menggunakan metode 

gravimetri. Cara pengukurannya yaitu umbi di oven pada suhu 105 0C selama 16 

jam. Kemudian KA dihitung berdasarkan bobot basah dan bobot kering umbi 

dengan menggunakan rumus: 

𝐾𝐴 =
𝑀2 − 𝑀1

𝑀2 − 𝑀3
𝑥 100% 

Keterangan :  

M1 = bobot cawan porselin + tutup 

M2 = bobot umbi + cawan porselen + tutup sebelum dioven 

M3 = bobot umbi + cawan porselen + tutup setelah dioven 

1.2 Kadar Pati : Umbi kentang dibersihkan dan di cuci  dengan menggunakan 

aquades, kemudian umbi dihaluskan dengan menggunakan parut kelapa dan 

hasilnya berupa bubur. Lalu bubur umbi diekstrasi menggunakan aquades 

dengan perbandingan  1 : 0,5 atau 50 gr umbi kentang dieksrak menggunakan 

aquades sebanyak 25 ml. Selanjutnya disaring dengan menggunakan dengan 

kain saring, dan direndamkan selama 6 jam setelah itu disaring menggunakan 

kertas saring  dan endapam pati dikeringkan pada oven dengan suhu 40 oC. 

3.4   Analisis Data 

Pengaruh dari seluruh perlakuan dapat diketahui dengan menggunakan uji F pada 

taraf 5%.  Jika uji F menunjukkan pengaruh nyata pada taraf alfa 5% maka 

dilakukan uji BNT pada taraf alfa 5%. menggunakan software NTSYS. 




