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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kentang merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mendapat 

prioritas pengembangan, karena kentang memiliki  potensi sebagai sumber 

karbohidrat dalam diversifikasi pangan. Menurut Buletin Konsumsi Pangan 

Indonesia (2013) penggunaan kentang di Indonesia meningkat pada tahun 2014 

sebesar 1,480 juta ton dan diprediksi akan terus meningkat sebesar 1,40 % setiap 

tahun. Peningkatan konsumsi kentang tersebut disebabkan dari pola perubahan 

konsumen yang cenderung melakukan diversifikasi menu makanan dari dominasi 

serelia ke komposisi pangan yang mengandung lebih banyak sayuran, termasuk 

kentang. Peningkatan konsumsi tersebut tidak didukung dengan produksi kentang 

nasional yang masih mencapai 1,316 juta ton/tahun.   

Kendala utama dalam peningkatan produksi kentang adalah pengadaan 

benih kentang bermutu yang belum memadai. Ketersediaan benih kentang 

bermutu di Indonesia hanya mencapai 7,4 % jauh dari kebutuhan 140.000 

ton/tahun (termasuk import), sehingga berdampak pada rata-rata produksi nasional 

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

Peningkatan kualitas benih berkualitas dapat diperoleh melalui metode kultur in 

vitro. Keunggulan dari perbanyakan benih secara in vitro yakni didapat benih 

yang bebas dari pathogen, benih berkualitas dalam jumlah banyak dengan waktu 

yang singkat dan seragam.  
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Keberhasilan dalam penggunaan metode in vitro sangat bergantung pada 

media tanam. Dari sekian banyak media, media Murashige dan Skoog (MS) yang 

mengandung jumlah hara layak untuk memenuhi kebutuhan banyak jenis sel 

tanaman dalam kultur (Zulkarnain, 2009). Selain media, ZPT juga penting dalam 

metode in vitro, Pierik (1997) menyatakan bahwa teknik kultur in vitro pada 

upaya perbanyakan tanaman tanpa melibatkan ZPT sangat sulit untuk diterapkan. 

Dalam kultur jaringan ada 2 golongan ZPT yang sangat penting, yaitu sitokinin 

dan auksin.  

Kinetin merupakan salah satu ZPT sitokinin yang paling sering digunakan, 

sedangkan hormon auksin yang terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan tunas 

kentang adalah IAA dan NAA dengan konsentrasi rendah (Chaudhari & Pallavi, 

2014). Hoque (2010) menjelaskan bahwa kosentrasi auksin yang tinggi memiliki 

dampak yang negatif bagi pertumbuhan akar kentang, sedangkan kosentrasi 

sitokinin yang tinggi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan tunas kentang. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa konsentrasi ZPT 

khusus sitokinin yang optimal untuk meningkatkan pertumbuhan tunas rata-rata 

adalah konsentrasi 2 ppm (Chaudhari & Pallavi, 2014; Hoque, 2010; Sultana, 

2001). Oleh karena itu, perlu dikaji pengaruh dari ZPT IAA, NAA dan Kinetin 

terhadap pertumbuhan tunas kentang terutama pada varietas Granola Kembang 

yang menjadi primadona petani Indonesia khususnya Jawa Timur yang 

kegunaannya sebagai kentang sayur dan memiliki produktivitas mencapai 38-50 

ton/ha dan mencari perbandingan yang tepat antara ZPT auksin dan sitokinin yang 

mampu mengoptimalisasikan  pertumbuhan tunas kentang. 



3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yakni:  

1. Apakah pemberian auksin (NAA,IAA) dan sitokinin (kinetin) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tunas kentang varietas Granola Kembang ? 

2. Pada perbandingan berapa auksin (NAA,IAA) dan sitokinin (kinetin) dapat 

mengoptimalisasi pertumbuhan tunas kentang varietas Granola Kembang ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dilakukan penelitian ini yakni: 

1. Pemberian auksin (NAA,IAA) dan sitokinin (kinetin) berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tunas kentang varietas Granola Kembang. 

2. Menemukan perbandingan yang tepat antara auksin (NAA,IAA) dan 

sitokinin (kinetin) untuk mengoptimalisasi pertumbuhan tunas kentang 

varietas Granola Kembang. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yakni:  

1. Diduga Pemberian auksin (NAA,IAA) dan sitokinin (kinetin) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tunas kentang varietas Granola Kembang. 

2. Diduga perbandingan NAA 0,005 ppm + kinetin 1 ppm dapat 

mengoptimalisasi pertumbuhan tunas kentang varietas Granola Kembang. 

 


