
 
 

1 
 

I. PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang 

Produksi kentang di indonesia semakin tahun mengalami peningkatan, data 

tahun 2011 hingga 2015 terdapat peningkatan hingga mencapai 30%. 

Meningkatnya kebutuhan kentang, sejalan dengan berkembangnya jumlah 

penduduk, pendapatan dan berkembangnya industri pengolahan makanan cepat 

saji. Keadaan tersebut mengakibatkan bertambahnya luasan penanaman kentang 

dan meningkatnya permintaan benih kentang bermutu. Tanaman kentang memiliki 

potensi dan prospek yang baik untuk mendukung program diversifikasi dalam 

rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Kentang merupakan tanaman 

semusim yang tumbuh dan dibudiayakan di dataran tinggi di atas 800m dpl.  

Kualitas umbi bibit masih menjadi salah satu faktor pembatas peningkatan 

produksi kentang. In vitro merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh bibit 

kentang yang unggul, karena hasil in vitro diperoleh bibit kentang yang bebas akan 

virus dan penyakit. Tahap selanjutnya dengan aklimatisasi yaitu pemindahan 

plantlet dari lingkungan in vitro. Plantlet diadaptasikan dari lingkungan heterotrof 

ke lingkungan autorotrof dan induksi untuk membentuk tunas. Tahap selanjutnya 

yaitu dengan memperbanyak stek dari botol kultur pada screenhouse hingga 

memperoleh bibit G0, G1 dan G2 yang siap dipindahkan ke lapang untuk penanaman. 

Namun, mahalnya planlet hasil in vitro, membuat petani beralih menggunakan bibit 

yang siap tanam tanpa memperhatikan kondisi tanaman. 

Pemindahan umur stek menjadi masalah dalam pemindahan dari 

persemaian ke lapang. Umur stek bibit sangat berhubungan dengan kesiapan tanam. 

Pemindahan umur stek yang didapat menjadi petunjuk petani dalam melakukan 
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budidaya tanaman kentang dan mengurangi ketergantungan akan benih umbi. 

Pemindahan umur bibit memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. 

Pemindahan umur bibit 3 minggu bisa menjadi pilihan dalam pengembangan 

perbanyakan ini. Umur 4 minggu setelah stek juga bisa menjadi pilihan jika musim 

tanam masih bisa di undur. Kedua umur pindah tanam bibit diatas sama memiliki 

kelebihan yaitu tanaman sudah cukup umur untuk tumbuh dan perakaran sudah 

banyak serta tak terlalu muda atau ketuaan. Pemindahan umur 4 minggu memiliki 

kondisi tanaman dan akar yang siap tanam tetapi untuk musim tanam (Noeriwan, 

2016).  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan umur stek yang cocok 

digunakan untuk menghasilkan bibit kentang yang berkualitas. Sedangkan 

Penggunaan teknik perbanyakan stek di samping meningkatkan jumlah stek yang 

berkualitas, juga untuk mempersingkat masa penyediaan bibit (Suyamto, dkk., 

2005). 

I.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat didapatkan rumusan masalah 

yaitu bagaimana umur stek yang cocok pertumbuhan vegetatif tanaman kentang dan 

menghasilkan bibit Kentang yang berkualitas. 

I.3 Tujuan 

Tujuan dilaksanakan Penelitian yaitu untuk mendapatkan umur stek yang 

cocok dilihat dari pertumbuhan vegetatif dan menghasilkan bibit kentang yang 

berkualitas. 
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1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian yaitu menghasilkan umur stek yang cocok dilihat dari 

hasil vegetatif dan menghasilkan bibit kentang yang berkualitas. 


