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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Benih Kentang 

Benih sehat merupakan benih yang bebas dari serangan penyakit. Toleransi 

tentang adanya serangan pada benih kentang adalah: (a) benih generasi 0 (G0) 

toleransi penyakit virus adalah 0% dan penyakit layu bakteri 0%, (b) benih generasi 

satu (G1) toleransi virus 0,01% dan penyakit bakteri/nematoda 0%, (c) benih 

generasi dua (G2) toleransi virus 0,1% dan penyakit bakteri/nematoda 0,5%, (d) 

benih generasi tiga (G3) toleransi virus 0,5% dan penyakit bakteri/nematoda 0,5%, 

dan (e) benih generasi empat (G4) toleransi virus 2% dan penyakit bakteri 1% 

(Hasyim, dkk., 2012). 

Produktivitas kentang umumnya lebih tinggi jika menggunakan benih dari 

kelas yang lebih tinggi, akan tetapi mutu dari benih yang digunakan juga sangat 

menentukan tingkat produktivitas (Afifah dalam Djoko, 2017). Sampai saat ini 

banyak para penangkar, petani maupun pengelompok lainnya yang berpendapat 

bahwa proses produksi benih sumber kentang mulai dari kelas G0 sampai G3 

memerlukan waktu yang cukup lama sehingga penyediaan benih sebar (G4) untuk 

kentang konsumsi tidak dapat dilakukan secara cepat. Produksi kentang konsumsi 

tidak harus berasal dari benih kentang kelas G4, tetapi dapat menggunakan kelas 

benih yang lebih tinggi asalkan benihnya tersedia dalam jumlah cukup dan 

harganya terjangkau. Panjangnya rantai sistem perbenihan kentang mulai dari G0 

sampai G4 ini perlu dikaji dan dievaluasi kembali agar waktu penyediaan benih 

kentang dapat dipercepat dengan memperpendek rantai sistem perbenihannya 

(Hilman, dkk., 2010). 
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Kentang dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu kentang sayur atau kentang 

meja dan kentang bahan baku industri. Kentang sayur tidak terlalu membutuhkan 

karakter khusus. Granola L. adalah salah satu contoh varietas kentang sayur yang 

sangat populer dan masih menjadi varietas unggulan petani produsen, Evinatul 

(2018). 

Pemilihan benih berdasarkan vigor di lapang dengan adanya penyakit. 

Khususnya virus, karena dapat terbawa ke dalam umbi sehingga terjadi degenerasi 

benih. Seleksi berdasarkan bobot umbi per tanaman untuk tahap awal diabaikan 

karena materi yang dikarakterisasi masih berupa galur generasi awal sehingga 

memungkinkan bobot umbi terus berkembang pada generasi berikutnya (Gaswanto, 

dkk., 2008). Banyak karakter yang diinginkan dalam tanaman kentang yang akan 

dihasilkan, diantaranya mengenai hasil kualitas dan ketahanan terhadap hama dan 

penyakit. Selain itu terdapat kriteria produk kentang yang berkualitas sehingga 

dapat dijadikan informasi tentang preferensi bagi konsumen. Kriteria tersebut yaitu 

tekstur, rasa, ukuran umbi, bentuk umbi, jumlah mata, warna daging dan warna kulit 

umbi (Kusmana & Sofiari, 2007). 

Menurut Djoko (2017), Data pengkelasan umbi kentang diperoleh dengan 

membagi umbi yang dipanen ke dalam empat kelas (grade A, B, C, dan D ) 

berdasarkan beratnya. Umbi yang memiliki berat lebih dari 200 g masuk kategori 

gradeA, umbi dengan berat 100–200 g masuk kategori B, umbi dengan berat 50–

100 g masuk kategori grade C, dan umbi dengan berat kurang dari 50 g masuk 

kategori kelas D. 
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2.2 Metode Stek Kentang 

Menurut (Karjadi, 2017) Stek tunas ketiak daun ini dipergunakan sebagai 

teknik perbanyakan cepat guna mengurangi penyakit yang terbawa umbi dari tanah. 

Langkah dari pembuatan stek ini adalah sebagai berikut :  

1. Stek diambil dari tanaman induk yang hampir dewasa, terdiri dari satu buku dan 

satu daun ganda.  

2. Stek ditanam di media pasir halus untuk memproduksi umbi mini, yang akan 

digunakan untuk perbanyakan berikutnya, Umbi kecil pada ketiak daun akan 

terbentuk dalam jangka waktu 4 – 6 minggu setelah tanam.  

3. Tiap umbi kecil berkembang menjadi satu tanaman sehat dan dapat menghasilkan 

500 g umbi di lapangan , tergantung pada varietas dan perawatan tanaman.  

Stek tunas ketiak daun ini dapat dilakukan pada setiap tanaman kentang 

yang hampir dewasa. Setiap potongan mempunyai satu buku dan satu helai daun 

ganda. Bila stek ini ditanam di pasir halus atau tanah, daun dibiarkan berada diatas 

permukaan media, maka akan terbentuk umbi kecil pada ketiak daun dalam jangka 

waktu 4 – 6 minggu setelah tanam. Bila stek ditanam pada media pasir halus untuk 

produksi umbi kecil, buku /node harus benar-benar terletak di bawah permukaan 

media. Media diusahakan tetap lembab tetapi tidak terlalu segar (Karjadi, 2017). 
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Umbi-umbi kecil tersebut berukuran 0,5 – 1 mm diameternya, yang dipanen 

setelah daun-daun kering/mati. Karena umbi-umbi kecil mudah menyusut/keriput, 

maka penanganannya harus lebih hati-hati, kadang-kadang umbi sudah kering 

sebelum dormansinya pecah (Karjadi, 2017). 

Gambar 1. Proses penyetekkan tanaman induk kentang 

Keterangan: (a) Tanaman induk (b) Teknik pemotongan stek (c) stek ditanam di media tanah 

  (d) Tanaman stek di media (e) umbi mini (f) pertanaman dari umbi mini 

Kekurangan perbanyakan kentang dengan stek adalah umbi yang dihasilkan 

bentuknya tidak seragam dan tidak beraturan sehingga tidak dapat disebar luaskan 

sebagai benih sebar. Akan tetapi benih hasil stek ini umumnya bebas patogen dan 

berkualitas baik. Seluruh cara perbanyakan cepat ini memerlukan tenaga yang 

intensif, fasilitas khusus seperti rumah sere/kasa/screen house. Tetapi fasilitas-

fasilitas ini dapat dibuat praktis, sederhana dan diadopsi untuk kondisi setempat 

dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia ( Karjadi, 2017). 

Selain itu cara perbanyakan cepat ini dapat mengurangi daur (siklus) 

perbanyakan serta meningkatkan kesehatan benih. Dari keempat teknik 

perbanyakan cepat ini dapat dilaksanakan sendiri-sendiri maupun dikombinasikan 

untuk memperoleh produksi maksimum ( Karjadi, 2017). 
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2.3 Umur Pindah Tanam 

Tanaman kentang merupakan tanaman sayuran yang berumur panen pendek. 

Umumnya tanman kentang berumur panen ± 180 hst. Tanaman kentang diproduksi 

dengan dua cara yaitu secara aseksual dan dan ditanam dari biji. Tanaman kentang 

yang dibudidayakan secara aseksual dari umbi, yang memiliki akar serabut dengan 

percabangan yang halus, agak dangkal dan akar adventif yang berserat serta 

menyebar, sedangkan tanaman yang berasal dari biji membentuk akar tunggang dan 

ramping dengan akar lateral yang banyak, Evinatul (2018). 

Perbanyakan stek pucuk tanpa mengetahui umur pindah tanam stek 

yang tepat dan tanpa pemberian hormon akan menyebabkan perbanyakan tanaman 

kentang kurang optimal. Oleh karena itu perlu adanya beberapa pemindahan umur 

stek untuk mendapatkan pengaruh umur stek yang tepat terhadap 

pertumbuhan tanaman stek kentang. Perpaduan umur pindah tanam dan hormon 

diharapkan mampu memberikan solusi akan ketersediaan dan keterbatasan akan 

bibit kentang yang bermutu di masyarakat, (Noeriwan, 2016). 

Perbedaan diameter umbi yang didominasi ketiga umur pemindahan stek (2 

minggu setelah stek, 3 minggu setelah stek dan 4 minggu setelah stek)  tersebut 

disebabkan oleh umur tanam yang lebih awal dan pemberian hormon auksin yang 

terserap secara optimal oleh jaringan. umur pindah tanam bibit 2 minggu tidak 

disarankan, disebabkan kondisi tanam yang masih muda dan perakaran yang belum 

tumbuh maksimal, (Noeriwan, 2016). 

Benih tidak mengalami perlakuan pindah tanam memiliki pertumbuhan awal 

yang lebih baik daripada benih transplanting. Hal ini dikarenakan pada penanaman 
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benih secara langsung (direct seedling) benih tidak perlu mengalami proses 

adaptasi dari tempat semai ke tempat tanam. Schrader (2000) mengemukakan 

bahwa pindah tanam pada fase perkecambahan yang sangat awal akan mengurangi 

efek stress (goncangan) pindah tanam. Umur pindah tanam terlalu tua, dapat 

dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kerusakan akar pada proses pindah 

tanam mungkin terjadi. Pindah tanam mengurangi area efektif akar dan 

menghilangkan rambut akar yang lebih dominan dalam penyerapan air (Kramer, 

dalam Sharma, dkk., 2005). Dampak negatif dari pindah tanam pada umur bibit tua 

akan menyebabkan stress atau goncangan pindah tanam yang umumnya nampak 

ketika laju transpirasi melebihi kapasitas penyerapan air pada sistem akar benih 

(Leskovar, 1998), dengan demikian pertumbuhan awal benih pada penanaman akan 

memiliki tinggi tanaman yang lebih karena benih tidak memerlukan adaptasi 

terhadap lingkungan terlebih dahulu. 

Tanaman diperbanyak melalui benih dan memerlukan persemaian. Pindah 

tanam lebih awal akan mempercepat adaptasi tanaman terhadap lingkungan, 

sehingga pertumbuhan tanaman tidak terhambat dan dapat menghasilkan bagian 

vegetatif yang lebih baik. Jika pindah tanam terhambat, maka tanaman tidak 

mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan pertumbuhan vegetatifnya, tanaman 

lebih cepat menua dan cepat memasuki stadia generatif (Vavrina, 1998). Waktu 

pindah tanam yang tepat ditentukan, selain oleh jenis tanaman dan kultivar, juga 

ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat tanaman dipindah tanamkan serta teknik 

budidayanya (Vavrina, 1998). 
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2.4 Tahapan Stek Kentang 

Perbanyakan stek kentang mulai dilakukan, sebagai upaya mengatasi 

keterbatasan bibit kentang akan benih umbi maka dilakukan suatu upaya 

perbanyakan tanaman kentang dengan cara stek pucuk. Alur perbanyakan benih 

kentang sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perbanyakan benih kentang 

Perbanyakan benih kentang dilakukan dengan pemanfaatan metode 

bioteknologi kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah suatu metode untuk 

mengisolasi bagian dari tanaman, seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, 

jaringan, dan organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik sehingga 
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bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi 

tanaman lengkap (Gunawan dalam Noeriwan, 2016). Dilanjutkan dengan 

aklimatisasi yaitu pemindahan plantlet dari lingkungan in vitro ke lingkungan semi 

steril di rumah kaca. Pada tahap ini plantlet diadaptasikan dari lingkungan 

heterotrof ke lingkungan autorotrof dann induksi untuk membentuk tunas sebagai 

bahan stek yang siap tanam (Rainiyati, dkk., 2011). 

Perbanyakan stek selanjutnya dengan cara stek pucuk yang dipanen setelah 

kentang berumur 1 bulan yang dapat dilakukan dengan selang waktu 2 minggu 

(Karjadi dalam R. noeriwan, 2016). Penggunaan teknik perbanyakan stek di 

samping meningkatkan jumlah stek yang berkualitas, juga untuk mempersingkat 

masa penyediaan benih (Suyamto, 2005). Beberapa cara perbanyakan vegetatif 

antara lain dengan cara okulasi, cangkok dan stek batang. Stek (cutting atau stuk) 

atau potongan adalah menumbuhkan bagian atau potongan tanaman, sehingga 

menjadi tanaman baru.  

Keuntungan pembibitan secara vegetatif antara lain keturunan yang 

didapat mempunyai sifat genetik sama dengan induknya, tidak memerlukan 

peralataan khusus, alat dan teknik yang tinggi kecuali untuk produksi bibit dalam 

skala besar, produksi bibit tidak tergantung pada ketersediaan benih/musim buah, 

bisa dibuat secara kontinyu dengan mudah sehingga dapat diperoleh bibit dalam 

jumlah yang cukup banyak, meskipun akar yang dihasilkan dengan cara vegetatif 

pada umumnya relatif dangkal, kurang beraturan dan melebar, namun lama 

kelamaan akan berkembang dengan baik seperti tanaman dari biji, umumnya 

tanaman akan lebih cepat bereproduksi dibandingkan dengan tanaman yang berasal 

dari biji (Pudjiono dalam Noeriwan, 2016). 


