
6 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Kentang  

Klasifikasi dari tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) yaitu termasuk 

kingdom plantae, divisi spermatophyta, kelas dicotyledonae, famili solanaceae, 

genus solanum, spesies solanum tuberosum L. Tanaman kentang umumnya 

berdaun rimbun, bagian daunnya terletak berselang-seling yang terdapat di bagian 

batang tanaman, daun dari tanaman kentang berbentuk oval agak bulat dan 

meruncing, tanaman kentang mempunyai tulang daun menyirip seperti duri ikan 

serta permukaan bagian bawah daun berbulu. Warna daunnya antara hijau muda 

sampai hijau tua hingga kelabu. Daun tanaman kentang berukuran daun sedang 

dan tangkainya termasuk tangkai yang pendek. Daun tanaman mempunyai fungsi 

sebagai tempat proses asimilasi dalam pembentukan karbohidrat, lemak, protein, 

vitamin, dan mineral. Hasil fotosintesis atau asimilasi digunakan terutama dalam 

pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan generatif, respirasi, dan persediaan makanan 

(BPS,2011). 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 1. (a) Daun Kentang yang tidak terserang busuk daun; (b) Daun kentang 

yang terserang busuk daun 

Tanaman kentang mempunyai batang berbentuk segi empat atau segi lima, 

tergantung varietasnya, tidak berkayu, dan bertekstur agak keras. Batang kentang 

termasuk berbatang lemah karena mudah roboh bila terkena angin yang kencang.  
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Warna batang biasanya berwarna hijau tua dengan pigmen ungu, permukaan pada 

bagian batang halus serta terdapat cabang-cabang pada setiap batang dan setiap 

cabang ditumbuhi oleh daun-daun yang rimbun. Diameter batang kecil yakni 

dengan panjang  mencapai 1,2 m. Selain itu, batang tanaman mempunyai fungsi 

sebagai jalan zat hara dari tanah ke daun, dan sebagai tempat penyalurkan hasil 

fotosintesis dari daun ke bagian tanaman yang lain (Rainiyati,2007).  

Tanaman kentang memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. Dimana 

akar tunggang bisa menembus tanah sampai kedalaman 45 cm, sedangkan akar 

serabut tumbuh menyebar ke arah samping dan menembus bagian datar. Akar 

ttanaman kentang berwarna keputih-putihan dan berukuran sangat kecil yang 

berfungsi untuk menyerap zat-zat hara yang diperlukan tanaman untuk 

memperkokoh berdirinya tanaman(Rainiyati,2007). 

Tanaman kentang ada yang berbunga dan ada juga yang tidak ber-

bunga,tergantung varietasnya. Warna bunga pada tanaman kentang bervariasi 

antara kuning atau ungu. Kentang varietas Desiree berbunga ungu, varietas 

Cipanas, Segunung, dan Cosima bunga dan benang sarinya berwarna kuning 

sedangkan putiknya berwarna putih. Bunga dari tanaman kentang tumbuh di 

bagian ketiak daun teratas dan jumlah tandan bunga juga bervariasi. Bunga 

kentang berjenis kelamin dua. Bunga yang telah mengalami penyerbukan akan 

menghasilkan buah dan biji. Buah berbentuk buni dan di dalamnya terdapat 

banyak biji (Kariyadi,2004). 

Umbi kentang terbentuk dari cabang samping diantara akar-akar. Dimana 

umbi ini mempunyai fungsi untuk menyimpan bahan makanan seperti protein, 
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karbohidrat, vitamin, lemak,  mineral, dan air. Bentuk, ukuran dan warna umbi 

kentang bermacam-macam, tergantung varietasnya. Bentuk umbi tanaman 

kentang ada yang bulat, oval agak bulat, dan bulat panjang. Sedangkan umbi 

kentang ada yang berwarna kuning, putih, dan merah serta umbi kentang memiliki 

mata tunas yang digunakan sebagai bahan perkembangbiakan, yang selanjutnya 

akan dapat menjadi tanaman baru. Selain mengandung zat gizi, umbi kentang 

mengandung zat solanin yang bersifat racun dan berbahaya bagi yang 

memakannya. Racun solanin tidak dapat hilang apabila umbi tersembul keluar 

dari tanah dan terkena sinar matahari (Minarsih,2004). 

2.2. Tanaman Kentang Varietas Granola Kembang 

Kentang varietas Granola kembang (Solanum tuberosum .L.) termasuk 

kentang varietas unggul yang tergolong tipe simpangan dari kentang varietas 

granola. Pelepasan kentang varietas granola kembang sebagai varietas unggul 

ditetapkan pada tahun 2005 oleh menteri pertanian guna untuk meningkatkan 

produksi kentang. Kentang varietas granola kembang memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan varietas lain yakni produktivitas tinggi, bentuk umbi bulat 

lonjong, warna daging umbi kuning dan mata umbi dangkal dan agak tahan 

terhadap penyakit hawar daun (Phytophthora infestans) (Wattimena,2000). 

Teknolgi budidaya kentang telah banyak dihasilkan oleh BPS dan lembaga 

penelitian lain dengan hasil produksi mencapai 21-25 ton/ha. Kesenjangan hasil 

yang tinggi antara yang dicapai petani dengan hasil ditingkat penelitian, 

disebabkan karena teknologi yang ada belum sepenuhnya diterima dan diterapkan 

oleh petani. Kentang varietas Granola Kembang pada saat ini sudah “Kentang 
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Ikon Jawa Timur”. Keunggulan dari Granola Kembang antara lain (1) potensi 

kentang mencapai 38-50 ton/ha, (2) produktivitas tinggi, (3) memiliki jumlah 

umbi 12-20 buah per tanaman, (4) agak tahan terhadap penyakit hawar daun, layu 

bakteri, (5) daging umbi berwarna kuning, mata umbu dangkal dan bentuk umbi 

bulat lonjong. 

Tabel 1. Deskripsi Kentang Varietas Granola Kembang 

Karakteristik Keterangan Karakteristik Keterangan 

Umur tanaman 130-135 HST Warna Kulit  Umbi Kuning keputihan 

Warna Batang Hijau Warna daging Umbi Kuning 

Bentuk Penampang 

batang 

Segi Lima Kandungan 

Karbohidrat 

15,580 % 

Bentuk daun Oval Ukuran Daun Panjang ± 9,2 cm ; 

lebar ± 5,9 cm 

Ujung Daun Runcing Panjang Tangkai 

Daun 

6,3 – 7,8 cm 

Tepi Daun Bergerigi Bentuk Bunga Bulat bergelombang 

Permukaan Daun Berkerut Ukuran Umbi Putih 

Warna Daun Hijau Daerah Tumbuh Jawa Timur 

(BPS,2011) 

2.2.1. Syarat Tumbuh Kentang Varietas Granola Kembang 

Kentang termasuk tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis dan 

subtropis dimana dapat tumbuh pada ketinggian 500 m sampai dengan 3000 m di 

atas permukaan laut, akan tetapi tanaman kentang bisa memproduksi secara 

maksimal jika ditanam pada ketinggian 1300 m di atas permukaan laut. Tanaman 

kentang dapat tumbuh baik pada tanah yang subur, dan mempunyai drainase yang 

baik, tanah liat yang gembur, debu atau debu berpasir. Tanaman kentang toleran 

terhadap pH pada selang yang cukup luas, yaitu 4,5 sampai 8,0, pH optimum 

untuk produksi yaitu 5,0 sampai 6,5. Tanaman kentang tumbuh baik pada 

lingkungan dengan suhu rendah, yaitu 15°C sampai 20°C, cukup sinar matahari, 
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dan kelembaban udara 80% sampai 90%. Pertumbuhan optimum umbi yaitu pada 

suhu  18-20°C dengan suhu rata-rata 15,5°C (Sunarjono, 2007). 

Air yang diperlukan pada tanaman kentang cukup banyak, terutama pada 

fase berbunga. Tanaman kentang tidak akan tumbuh baik apabila hujan lebat yang 

berlangsung terus menerus. Oleh karena itu curah hujan yang baik untuk 

pertumbuhan tanaman kentang adalah 2000-3000 mm/tahun. Umumnya tanaman 

kentang baik ditanam pada daerah yang memiliki hari pendek, tetapi untuk 

pembentukan bunga tanaman menghendaki hari panjang yaitu 16-18 jam sehari. 

Varietas tanaman kentang yang dikembangkan di Indonesia sebaiknya dipilih 

yang berhari pendek karena di Negara Indonesia termasuk daerah tropis basah di 

mana hari pendek disertai suhu tinggi akan mendorong pembentukan umbi yang 

optimal (Sunarjono, 2007). 

2.3. Kultur In-Vitro 

Kultur in-vitro merupakan salah satu cara dalam perbanyakan tanaman 

dengan mengambil bagian tanaman (eksplan) yang proses menumbuhkannya 

dalam kondisi aseptik. Sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak 

diri dan beregenerasi menjadi tanaman utuh kembali. Akan tetapi dalam teknik 

kultur in-vitro terdapat satu faktor pembatas dalam keberhasilan tanaman dalam 

proses tumbuhnya yaitu kontaminasi yang dapat terjadi pada setiap saat dalam 

masa kultur. Kontaminasi umumnya berasal dari : eksplan (baik eksternal maupun 

internal), organisme yang masuk kedalam media, botol kultur atau alat-alat yang 

kurang steril, lingkungan kerja yang kotor, kecerobohan dalam pelaksanaan. 

Pelaksanaan teknik ini memerlukan berbagai prasyarat untuk mendukung 

kehidupan jaringan yang dibiakkan (Zulkarnain,2009). 
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Hal yang paling esensial yaitu wadah dan media tumbuh yang steril. Media 

adalah tempat bagi jaringan untuk tumbuh dan mengambil nutrisi yang 

mendukung kehidupan jaringan. Sedangkan media tumbuh menyediakan berbagai 

bahan yang diperlukan jaringan untuk hidup dan memperbanyak dirinya. Media 

yang digunakan ada dua penggolongan media tumbuh yaitu media padat dan 

media cair. Media padat pada umumnya berupa padatan gel, seperti agar, dimana 

nutrisi dicampurkan pada agar. Media cair adalah nutrisi yang dilarutkan di air. 

Media cair dapat bersifat tenang atau dalam kondisi selalu bergerak, tergantung 

kebutuhan (Zulkarnain,2009). 

Perbedaan komposisi media dapat mengakibatkan perbedaan pertumbuhan 

dan perkembangan eksplan yang ditumbuhkan secara in vitro. Media Murashige 

dan Skoog atau media MS sering digunakan karena cukup memenuhi unsur hara 

makro, mikro dan vitamin untuk pertumbuhan tanaman. Akan tetapi pada media 

MS, tidak terdapat zat pengatur tumbuh (ZPT) oleh karena itu ZPT ditambahkan 

pada media (eksogen). ZPT atau hormon tumbuhan berpengaruh pada 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Interaksi dan keseimbangan antara 

ZPT yang diberikan dalam media (eksogen) dan yang diproduksi oleh sel secara 

endogen menentukan arah perkembangan suatu kultur. Penambahan hormon 

tumbuhan atau zat pengatur tumbuh pada jaringan parenkim dapat 

mengembalikan jaringan ini menjadi meristematik kembali dan berkembang 

menjadi jaringan adventif tempat pucuk, tunas, akar maupun daun pada lokasi 

yang tidak semestinya (Marlina,2004). 
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2.4. Bibit In-Vitro 

Bibit adalah biji atau benih yang telah disemai sebelumnya yang akan 

ditanam ke lahan atau media tanam dan memenuhi persyaratan di dalam 

pembudidayaan tanaman. Termasuk dalam kategori bibit yaitu hasil cangkokan, 

sambungan, okulasi, kultur jaringan dan bibit hasil perbanyakan vegetatif lainnya. 

Bibit dapat berupa bahan pertanaman berupa vegetative yang terdiri dari: bahan 

tanaman asal pembiakan secara vegetative (cangkokan, stek), tanaman muda asal 

biji (bibit cabutan, bibit puteran, bibit setump), organ khusus dari tanaman 

(setolon, umbi batang, bulbus dan suing, bulbil, dan anakan). 

Pada saat ini pengertian   bibit   masih   sering   dirancukan   dengan   

pengertian  benih  (seed)  dan  tanaman  induk  (parent  stock).  Masih banyak  

orang  yang  tertukar  untuk  mengistilahkan  bibit  pada  benih.  Pengertian  bibit  

juga  sering  tertukar  dengan  tanaman  induk  penghasil  benih  atau  bibit.  

Pengertian  bibit  yang  dimaksud  adalah tanaman  kecil  (belum  dewasa)  yang  

berasal  dari  pembiakan  generatif (dari biji), vegetatif, kultur jaringan, atau 

teknologi perbanyakan lainnya. Selain  itu,  bibit  juga  dapat  diperoleh dari  

kombinasi  cara-cara  perbanyakan  tersebut. Bibit   merupakan   salah   satu   

penentu   keberhasilan   budidaya   tanaman (Nugroho, 2004). 

Budidaya  tanaman  sebenarnya  telah  dimulai  sejak  memilih  bibit  

tanaman  yang baik, karena bibit merupakan obyek utama yang akan 

dikembangkan dalam proses budidaya   selanjutnya.   Selain itu, bibit juga 

merupakan pembawa gen   dari induknya  yang  menentukan  sifat  tanaman  

setelah. Oleh  karena  itu untuk  memperoleh  tanaman  yang  memiliki  sifat  

tertentu  dapat  diperoleh  dengan  memilih    bibit    yang    berasal    dari    induk    
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yang    memiliki    sifat tersebut. Pengertian  bibit  biasanya  diterapkan  bagi  

tanaman  buah  tahunan.  Pada  tanaman  buah  tahunan,  “calon  tanaman”  dijual  

dalam  bentuk  tanaman  kecil  (bibit). Lain halnya dengan tanaman sayuran, hias, 

dan buah semusim yang sering dijual  dalam  bentuk  biji  hasil  penangkaran  

yang  biasa  disebut  benih  untuk  perbanyakannya (Nugroho, 2004). 

2.5. Pertumbuhan dan Perkembangan In-Vitro 

Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya volume yang irreversible 

(tidak dapat balik) hal ini dikarenakan adanya pembelahan mitosis atau 

pembesaran sel atau dapat pula disebabkan oleh keduanya. Pertumbuhan dapat 

diukur dan dinyatakan secara kuantitatif misalnya pertumbuhan batang tanaman 

dapat diukur dengan busur pertumbuhan atau Auksanometer. Pertumbuhan 

menunjukkan pertambahan ukuran dan berat kering yang tidak dapat balik yang 

mencerminkan pertambahan protoplasma mungkin karena ukuran dan jumlahnya 

bertambah. Pertambahan protoplasma melalui reaksi dimana air, C02 dan garam 

organik dirubah menjadi bahan hidup yang mencakup antara lain pembentukan 

karbohidrat (proses fotosintesis), pengisapan dan gerakan air dan hara (proses 

absorbs dan translokasi), penyusunan perombakan protein dan lemak dari 

elemen C dari persenyawaan organik (proses metabolisme) dan tenaga kimia yang 

dibutuhkan didapat dari respirasi (Kumar, 2011). 

Perkembangan dapat diartikan sebagai proses terspesialisnya sel-sel menjadi 

struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran 

akan tetapi dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. 

Perkembangan dari tanaman yang awalnya bersel banyak, kemudian dilakukan 

melalui proses mitosis, dimana sel-sel tertentu berperan dalam mengatur 
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diferensiasi, pengaturan ini berlangsung dengan media “utusan kimia” yang 

ditunjukkan oleh pengatur pertumbuhan. Sedangkan pengertian dari pengatur 

pertumbuhan yaitu zat organik yang keaktifannya jauh berlipat seperti hormon 

yang dikenal adalah auksin, giberelin, dan sitokinin (Yuliarti, 2010). 

Kendala utama dalam proses kultur in-vitro yang berkaitan dengan 

pertumbuhan ialah bila eksplan yang ditanam mengalami stagnasi, dari  mulai 

tanam hingga kurun waktu tertentu tidak mati tetapi tidak tumbuh. Biasanya 

pertumbuhan ditandai dengan pertambahan ukuran. Stagnasi pertumbuhan bisa 

disebabkan oleh bahan yang tidak meristematik atau potensial meristematik, 

tindakan sterilisasi berlebihan, media tidak cocok ataupun lingkungan yang tidak 

mendukung. Selain itu kendala lainnya adalah perkembangan, dimana kedua 

proses itu sesungguhnya saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Bila 

eksplan tumbuh dengan baik dan sifat totipotensi selnya muncul, mestinya ada 

proses pertumbuhan yang mengarah pengkhususan yaitu dari eksplan membentuk 

kalus, kalus membentuk tunas, akar, embrio somatik atau organ lain (Ebad, 2015). 

2.6. Faktor Pertumbuhan In-Vitro 

Menurut Sari (2014), ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

kultur in-vitro sebagai berikut: 

1. Media kultur 

Komposisi media, komposisi zat pengatur tumbuh dan jenis media yang 

digunakan 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 
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respon eksplan saat dikultur. Meskipun demikian, media yang telah 

diformulasikan tidak hanya berlaku untuk satu jenis eksplan dan tanaman saja. 

Beberapa jenis formulasi media bahkan digunakan secara umum untuk berbagai 

jenis eksplan dan varietas tanaman, seperti media MS. Namun ada juga beberapa 

jenis media yang diformulasikan untuk tanaman-tanaman tertentu misalnya WPM, 

VW, dll.  

Hormon pertumbuhan digunakan untuk perbanyakan secara invitro antara 

lain golongan auksin, sitokinin, giberelin, dan growth retardant. Auksin yang 

biasanya dipakai yaitu IAA(Indole Acetic Acid), IBA(Indole Butyric Acid), NAA 

(Naphtalena Acetic Acid), dan 2,4-D (2,4-dichlorophenoxy Acetic Acid).  

Sedangkan sitokinin yang banyak dipakai adalah Kinetin (Furfuryl Amino 

Purine), BAP/BA (Benzyl Amino Purine/Benzyl Adenine), 2i-P (2-isopentenyl 

Adenin). Hormon pertumbuhan golongan giberellin yang paling umum digunakan 

adalah GA3, selain itu ada beberapa peneliti yang menggunakan GA4 dan GA7. 

Media yang sering digunakan dalam proses kultur jaringan yaitu 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. Sedangkan media yang umum digunakan 

dalam mikropropagasi adalah media semi-solid (semi padat) dengan cara 

menambahkan agar. Media semi padat ini digunakan karena beberapa alasan 

antara lain: eksplan yang kecil mudah terlihat dalam media padat; selama kultur 

eksplan tetap berada pada orientasi yang sama; eksplan berada di atas permukaan 
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media sehingga tidak diperlukan teknik aerasi tambahan pada kultur; orientasi 

pertumbuhan tunas dan akar tetap; dan kalus tidak pecah seperti jika ditempatkan 

pada media cair. 

2. Genotip tanaman  

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis 

eksplan dalam kultur invitro adalah genotip tanaman asal eksplan diisolasi. Hasil-

hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masing-masing eksplan tanaman 

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

eksplan tersebut. Pengaruh genotip ini umumnya berhubungan erat dengan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan eksplan, seperti kebutuhan nutrisi, 

zat pengatur tumbuh, dan lingkungan kultur. Oleh karena itu, komposisi media, 

zat pengatur tumbuh dan lingkungan pertumbuhan yang dibutuhkan oleh masing-

masing varietas tanaman bervariasi meskipun teknik kultur jaringan yang 

digunakan sama. 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.  

3. Kondisi Eksplan 

Pertumbuhan dan morfogenesis dalam mikropropagasi sangat dipengaruhi 

oleh keadaan jaringan tanaman yang digunakan sebagai eksplan. Selain faktor 

genetis eksplan yang telah disebutkan di atas, kondisi eksplan yang 

mempengaruhi keberhasilan teknik mikropropagasi adalah jenis eksplan, ukuran, 
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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. 

Eksplan yang berasal dari jaringan tanaman yang masih muda (juvenil) 

lebih mudah tumbuh dan beregenerasi dibandingkan dengan jaringan yang telah 

terdiferensiasi lanjut. Hal ini dikarenakan jaringan muda memiliki sel-sel yang 

aktif membelah dengan dinding sel yang belum kompleks sehingga lebih mudah 

dimodifikasi dalam kultur dibandingkan jaringan tua. Oleh karena itu, inisiasi 

kultur biasanya dilakukan dengan menggunakan pucuk-pucuk muda, kuncup-

kuncup muda, hipokotil, inflorescence 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 yang kecil lebih mudah disterilisasi serta 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 yang 

digunakan, maka semakin besar kemungkinannya untuk membawa penyakit dan 

makin sulit untuk disterilkan, membutuhkan ruang dan media kultur yang lebih 

banyak. Ukuran eskplan yang sesuai sangat tergantung dari jenis tanaman yang 

dikulturkan, teknik dan tujuan pengkulturannya. 
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4. Lingkungan Tumbuh  

Temperatur yang digunakan dalam kultur in-vitro lebih tinggi dari kondisi 

suhu in-vivo guna untuk mempercepat pertumbuhan dan morfogenesis pada 

eksplan. Pada sebagian besar laboratorium, suhu yang digunakan adalah konstan, 

yaitu 25°C (kisaran suhu 17-32°C). Akan tetapi, pada tanaman tropis umumnya 

menggunakan suhu yang sedikit lebih tinggi dari tanaman empat musim, yakni 

27°C (kisaran suhu 24-32°C). Bila suhu siang dan malam diatur berbeda, maka 

perbedaan umumnya adalah 4-8°C, variasi yang biasa dilakukan adalah 25°C 

siang dan 20°C malam, atau 28°C siang dan 24°C malam. Pada suhu ruang kultur 

dibawah optimum, pertumbuhan eksplan akan lebih lambat, namun pada suhu 

diatas optimum pertumbuhan tanaman juga terhambat akibat tingginya laju 

respirasi eksplan.  

Botol kultur juga memerlukan kelembaban relatif yang terdapat pada bagian 

mulut botol yang ditutup umumnya berkisar antara 80-99%. Jika mulut botol 

ditutup agak longgar maka kelembaban relatif dalam botol kultur dapat lebih 

rendah dari 80%. Sedangkan kelembaban relatif di ruang kultur umumnya adalah 

sekitar 70%. Jika kelembaban relatif ruang kultur berada dibawah 70% maka akan 

mengakibatkan media dalam botol kultur (yang tidak tertutup rapat) akan cepat 

menguap dan kering sehingga eksplan dan plantlet yang dikulturkan akan cepat 

kehabisan media. Namun kelembaban udara dalam botol kultur yang terlalu tinggi 

menyebabkan tanaman tumbuh abnormal antara lain daun lemah, mudah patah, 

tanaman kecil-kecil namun terlampau sukulen. 
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2.7. Mikropropagasi Tunas Kentang secara in vitro 

Mikropropagasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk  

memperbanyak tanaman di dalam wadah kaca dalam kondisi steril. 

Mikropropagasi termasuk bagian dari teknik kultur  jaringan tanaman, yang 

berskala komersial. Selain itu, teknik mikropropagasi ini juga sering disebut 

dengan micro cutting (mini stek) yakni bagian tanaman yang diperbanyak atau 

dipropagasi adalah meristem (jaringan tanaman muda yang sedang tumbuh) dan 

tunas tanaman (tunas akar, tunas pucuk, tunas samping dan mata 

tunas)(Roostika,2005). 

Dalam proses mikropropagasi eksplan yang digunakan yaitu seluruh  bagian  

tanaman (daun, batang dan  akar) dapat dipergunakan sebagai eksplan, namun 

yang biasanya dipergunakan adalah meristem (jaringan muda), mata tunas dan 

tunas pucuk (shoot tip). Eksplan  dapat  juga  berupa  embrio (kelapa), benih 

(anggrek), biji (sengon), umbi (wortel), keping biji (kotiledon), benang sari dan 

putik(Wattimena,2000). 

Eksplan  yang digunakan dapat diambil  dari  tanaman yang  tumbuh  

dilapang  atau  tanaman hasil  kultur in-vitro. Calon  tanaman induk sebaiknya 

adalah tanaman yang diketahui varietasnya dan dari jenis yang unggul. Tanaman 

induk dipilih yang sehat dan sedang dalam fase  pertumbuhan  cepat  (bersemi). 

Sebelum  dilakukan  pengambilan  bagian tanaman  yang akan dipergunakan 

sebagai  eksplan,  tanaman  induk yang tumbuh dilapang, perlu disemprot dengan 

fungisida dan insektisida untuk mencegah serangan hama dan penyakit 

tanaman(Wattimena,2000). 
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2.8. Media MS 

Media Murashige dan Skoog atau media MS merupakan medium yang 

sering digunakan dalam kultur jaringan tumbuhan terutama untuk jenis tanaman 

herbaceous. Media MS memiliki kandungan unsur hara lengkap dan diperkaya 

oleh vitamin dan hormon. Umumnya digunakan untuk berbagai tujuan kultur, 

sehingga dikembangkan media lain berdasarkan media MS tersebut. Selain itu, 

media MS memiliki kandungan N dalam jumlah tinggi dalam bentuk nitrit 

dibandingkan jenis media lainnya(Marlina,2004). 

 Medium MS mengandung berbagai zat yang akan memicu jaringan untuk 

tumbuh membentuk tanaman baru. Jaringan tumbuhan yang dikembangkan akan 

menyerap nutrisi yang terdapat pada medium MS sehingga dapat melangsungkan 

proses metabolisme untuk terus tumbuh. Medium MS termasuk medium padat 

berbentuk agar atau jeli yang dapat mengikat molekul air dan nutrisi sehingga 

dapat diserap oleh jaringan. Jaringan memerlukan mineral makro, mineral mikro, 

gula, asam amino, vitamin dan hormon agar dapat berkembang menjadi tumbuhan 

baru. Mineral makro (makronutrien) merupakan mineral-mineral yang dibutuhkan 

dalam jumlah banyak oleh tumbuhan, sedangkan mineral mikro (mikronutrien) 

hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Gula digunakan sebagai sumber energi 

dan pembangun dinding sel serta asam amino dan vitamin penting bagi proses 

metabolisme sel, dan semua komponen di atas aktivitasnya ditentukan oleh 

hormon tumbuhan(Marlina,2004). 
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2.9. Thiamin (Vitamin B1) 

Thiamin atau vitamin B1 merupakan vitamin yang esensial untuk hampir 

semua kultur in vitro untuk mempercepat pembelahan sel. Thiamin berfungsi 

sebagai koenzim dalam metabolisme karbohidrat serta meningkatkan aktivitas 

hormon yang terdapat dalam jaringan tanaman, selanjutnya hormon tersebut akan 

mendorong pembelahan sel-sel baru. Penelitian yang menggunakan Thiamin 

(vitamin B1) dengan konsentrasi tertentu dalam kultur in vitro yaitu penelitian 

tentang thiamin antara 0,5-1,0 ppm pada media Vacin and Went dapat 

meningkatkan tinggi planlet, panjang akar, jumlah akar, jumlah daun dan luas 

daun anggrek Oncidium. Penelitian lain menyebutkan bahwa keberadaan thiamin 

menentukan pengaruh kelangsungan hidup dan pertumbuhan protocorm 

sedangkan untuk kelompok piridoksin, niasin dan biotin mampu meningkatkan 

perkecambahan(Sianipar,2004). 

Selain Thiamin vitamin lainnya yang sering digunakan dalam media kultur 

jaringan antara lain Piridoksin (Vit B6) dan asam nikotinat. Vitamin-vitamin ini 

umumnya terdapat didalam tanaman. Akan tetapi Thiamin termasuk vitamin yang 

esensial digunakan untuk hampir semua tanaman pada kultur jaringan tumbuhan. 

Fungsi Thiamin guna untuk mempercepat pembelahan sel pada meristem akar 

serta berperan sebagai koenzim dalam reaksi yang menghasilkan energi dan 

karbohidrat dan memindahkan energi, asam nikotinat penting dalam reaksi reaksi 

enzimatik, disamping berperan sebagai prekusor dari beberapa alkaloid 

(Amalia,2013).  
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2.10. BAP 

Benzil Amino Purin (BAP) termasuk golongan hormon sitokinin. Sitokinin 

merupakan hormon tumbuhan turunan adenin yang berfungsi untuk merangsang 

pembelahan sel dan diferensiasi mitosis, disintesis pada ujung akar dan 

ditranslokasi melalui pembuluh xylem. Pengaplikasian BAP yang digunakan pada 

tanaman dewasa sering menimbulkan respon yang tidak optimal, akan tetapi 

hormon sitokinin ini jika ditambahkan pada kultur jaringan akan menimbulkan 

respon guna untuk merangsang tumbuhnya tunas pada eksplan maupun pada 

tanaman induk. Sitokinin memiliki struktur menyerupai adenin yang 

mempromosikan pembelahan sel dan memiliki fungsi yang sama lain untuk 

kinetin. Kinetin adalah sitokinin pertama kali ditemukan dan dinamakan demikian 

karena kemampuan senyawa untuk mempromosikan sitokinesis (pembelahan 

sel)(Mulyono,2010). 

Hormon sitokinin hampir ditemukan di seluruh bagian tanaman semua 

tumbuhan yang lebih tinggi serta lumut, jamur, bakteri, dan juga di banyak tRNA 

dari prokariota dan eukariota. Saat ini ada lebih dari 200 sitokinin alami dan 

sintetis serta kombinasinya. Konsentrasi sitokinin yang tertinggi di daerah 

meristematik dan daerah potensi pertumbuhan berkelanjutan seperti akar, daun 

muda, pengembangan buah-buahan, dan biji-bijian. Sitokinin pertama kali 

ditemukan oleh ilmuwan Amerika bernama Folke Skoog pada tahun 1954. 

Sitokinin umumnya ditemukan dalam konsentrasi yang lebih tinggi di daerah 

meristematik dan jaringan yang berkembang. Mereka diyakini disintesis dalam 

akar dan translokasi melalui xilem ke tunas. biosintesis sitokinin terjadi melalui 

modifikasi biokimia adenin(Karjadi,2008). 
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Sitokinin sangat efektif dalam mendorong inisiasi tunas baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Namun, fungsi sitokinin untuk inisiasi tunas 

biasanya dikombinasikan dengan auksin. Keseimbangan antara auksin dan 

sitokinin normalnya akan memberikan efek yang baik bagi proses organogenesis 

tanaman. Satu atau lebih jenis sitokinin biasanya dimasukkan ke dalam media 

kultur tunas untuk mendorong pertumbuhan tunas ketiak dan mengurangi 

dormansi apikal. Begitu juga dengan hasil penelitian Rismanto (2005) bahwa 

dengan pemberian BAP 0,05 ml terhadap pertumbuhan planlet kentang mampu 

mempercepat pembentukan tunas dan pemanjangan tunas Sebuah penelitian 

berhasil menginduksi pertumbuhan beberapa tunas kecil dari masing-masing 

eksplan pada periode 4-6 minggu. Namun, tingkat sitokinin yang terlalu tinggi 

menyebabkan banyak tunas kecil yang diproduksi dan menggagalkan proses 

elongasi atau proses pemanjangan tunas. Sitokinin dengan konsentrasi yang tinggi 

juga menyebabkan daun beberapa spesies tanaman memiliki bentuk yang tidak 

biasa dan menyebabkan tunas menjadi hyperhydric. 


