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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biologi Tanaman Kentang Varietas Granola Kembang  

2.1.1 Morfologi Kentang Varietas Granola Kembang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) varietas Granola kembang merupakan 

kentang varietas unggul yang tergolong tipe simpangan dari kentang varietas 

granola. Pelepasan kentang varietas granola kembang sebagai varietas unggul 

diputuskan pada tahun 2005 oleh menteri pertanian dalam rangka untuk 

meningkatkan produksi kentang. Kentang granola varietas granola kembang 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan varietas lain yakni produktivitas 

tinggi, bentuk umbi bulat lonjong, warna daging umbi kuning dan mata umbi 

dangkal. Berikut ini merupakan deskripsi kentang varietas granola kembang, 

yakni sebagai berikut: 

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 

(Menteri Pertanian, 2005) 
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2.1.2 Syarat Tumbuh Kentang Varietas Granola Kembang 

Daerah yang cocok untuk menanam kentang adalah dataran tinggi atau 

daerah pegunungan dengan ketinggian 1000–3000 mdpl. Pada dataran medium, 

tanaman kentang dapat di tanam pada ketinggian 300-700 m dpl (Samadi, 1997 

dalam Putro, 2010). Keadaan iklim yang ideal untuk tanaman kentang adalah suhu 

rendah (dingin) dengan suhu rata–rata harian antara 15–20o
 C. Kelembaban udara 

80- 90% cukup mendapat sinar matahari (moderat) dan curah hujan antara 200– 

300 mm per bulan atau rata–rata 1000 mm selama pertumbuhan (Rukmana, 1997 

dalam Putro, 2010). Sedangkan Suhu tanah optimum untuk pembentukan umbi 

yang normal berkisar antara 15–18o C. Pertumbuhan umbi akan sangat terhambat 

apabila suhu tanah kurang dari 100 C dan lebih dari 30o C (Samadi, 1997 dalam 

Putro, 2010).  

Tanaman kentang membutuhkan tanah yang subur, gembur, banyak 

mengandung bahan organik, bersolum dalam, aerasi dan drainasenya baik dengan 

reaksi tanah (pH) 5–6,5. Jenis tanah yang paling baik adalah Andosol dengan ciri–

ciri solum tanah agak tebal antara 1–2 m, berwarna hitam atau kelabu sampai 

coklat tua, bertekstur debu atau lempung berdebu sampai lempung dan bertekstur 

remah. Jenis tanah Andosol memiliki kandungan unsur hara sedang sampai tinggi, 

produktivitas sedang sampai tinggi dan reaksi tanah masam sampai netral 

(Rukmana, 1997 dalam Putro, 2010). 

2.2 Multiplikasi Tunas Kentang secara in vitro 

Kultur in vitro merupakan suatu teknik penumbuhan bagian tanaman (se 

jaringan dan organ) di dalam media buatan secara aseptik. Sel, jaringan dan organ 
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yang akan ditumbuhkan itu memiliki kemampuan totipotensi (total genetik 

potensial) untu berkembang menjadi tanaman baru yang lengkap. Tanaman baru 

yang dihasilkan tersebut dapat ditanam pada media non aseptik (Hussey dan 

Stacey, 1984). Beberapa tahap dalam kultur in vitro untuk memperoleh bibit siap 

tanam yaitu persiapan bahan tanam, perbanyakan bahan tanaman, persiapan 

tanaman untuk media non aseptik (tahap perakaran) dan persemaian (Wattimena, 

1986). 

Perbanyakan kentang dengan teknik kultur in vitro telah banyak dilakukan 

diberbagai Negara di Dunia. Teknik kultur in vitro pada tanaman dapat 

menghasilkan bibit dalam jumlah banyak, seragam dengan waktu yang singkat, 

bebas penyakit dan virus serta tidak terbatas pada iklim dan musim (Hussey dan 

Stacey, 1984).  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi multiplikasi tunas kentang 

secara in vitro . Salah satunya yakni zat pengatur tumbuh dan media tanam. 

Banyak penelitian yang menggunakan media MS tanpa zat pengatur tumbuh 

selama perkembangbiakan kentang secara in vitro (Ahsan ., 2003; Yasmin et al., 

2011). Namun, pertumbuhan eksplan sangat lambat pada media tanpa zat pengatur 

tumbuh. Sebaliknya, penelitian lain telah menunjukkan bahwa pertumbuhan 

eksplan kentang dapat ditingkatkan menggunakan media yang ditambah dengan 

zat pengatur tumbuh (Yousef et al., 2011; Hoque, 2010; Chaudhari & Pallavi, 

2014).  

 



7 
 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pertumbuhan tunas Kentang 

secara in vitro  

Keberhasilan dalam kultur in vitro sangat dipengaruhi oleh faktor internal 

dan  faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor dari dalam tanaman yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman dalam perbanyakan in vitro. Sedangkan 

faktor eksternal adala faktor diluar tanaman yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman. Menurut Karjadi (2007) perkembangan dari eksplan 

tergantung dari dua hal yakni (1) poensi genetik dari tanaman yang dibiakan (2) 

lingkungan fisik dan dimana bagian tanaman dibiakkan.  

2.3.1 Faktor Internal 

Potensi genetik dari tanaman merupakan salah satu faktor internal yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan dari perbanyakan secara kultur in vitro. Setiap 

tanaman memiliki genetik yang berbeda untuk memunculkan sifat dari tanaman 

yang berbeda pula. Genotip tanaman ditemukan dapat merusak pengaruh zat 

pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan tanaman dalam perbanyakan in vitro. 

Genoti memberikan mengaruh yang berbeda terhadap kemampuan tanaman dalam 

pertumbuhan akar juga telah dilaporkan oleh beberapa peneliti (Yousef et al., 

2011; Pereira et al., 2003; Chaudhari & Pallavi, 2014).  

2.3.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adala faktor diluar tanaman yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman. Berikut ini adalah faktor-faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tunas kentang secara in vitro: 
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2.3.2.1 Media Kultur in vitro 

Beberapa media kultur in vitro telah dikembangkan oleh beberapa peneliti. 

Media yang dipakai secara umum untuk kultur in vitro tanaman adalah media 

Murashige dan Skoog, terutama untuk morfo-genesis, kultur meristem dan 

regenerasi tanaman. Media MS ini mengandung garam-garam mineral dalam 

konsentrasi tinggi (Gamborg dan Shyluk, 1981). Selain Media MS, dikenal juga 

media lainnya seperti media White yang mengandung nitrat tetapi tidak 

mengandung ammonium dan media B-5 yang mengandung garam mineral dalam 

jumlah yang lebih rendah. Pada prinsipnya media kultur jaringan terdiri dari 

sumber karbon dan energi, vitamin dan zat pengatur tumbuh (Gamborg dan 

Shyluk, 1981).  

Komponen-komponen lain yang dapat ditambahkan adalah asam-asam 

amino, senyawa-senyawa nitrogen lainnya dan senyawa organik kompleks 

(George dan Sherrington, 1984). Murashige (1977) menekankan perlunya 

pertimbangan tertentu dalam campuran garam-garam anorganik, gula, vitamin dan 

zat pengatur tumbuh. Penambahan gula sebagai sumber karbon atau sumber 

energi dalam media kultur mutlak diperlukan, karena umumnya bagian tanaman 

atau eksplan yang dikulturkan tidak autotrof dan mempunyai laju fotosintesis 

sangat rendah.  

Gula yang paling sering digunakan adalah sukrosa. Untuk itu, gula pasir 

yang digunakan sehari-hari dapat digunakan karena mengandung 99,9% sukrosa. 

Glukosa dan fruktosa dapat digunakan, tetapi harganya lebih mahal dan hasilnya 

tidak selalu lebih baik daripada sukrosa. Konsentrasi sukrosa yang digunakan 
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berkisar 1-5% (10-50 g L-1), tetapi untuk kebanyak-an pengkulturan, 2-3% 

sukrosa umumnya merupakan konsentrasi yang optimum. Sedang untuk pemben-

tukan umbi mikro dibutuhkan konsentrasi sukrosa yang lebih tinggi antara 8-10% 

(Hendaryono dan Ari, 2007).  

Garam-garam anorganik yang dibutuhkan pada media kultur terdiri dari 

unsur hara makro seperti N, P, K, S, Ca, Mg dan unsur hara mikro seperti Fe, Mn, 

Zn, Cu, Cl, B, dan Mo. Vitamin yang sering ditambahkan ke dalam media kultur 

in vitro tanaman adalah tiamin (vit. B1) merupakan satu-satunya vitamin yang 

esensial dan biasanya ditambahkan dengan konsentrasi 0,1 - 0,4 mg L-1; sedang 

pemberian asam nikotinat (niacin), piridoksin (vit. B6), dapat meningkatkan 

pertumbuhan kultur (Zulkarnain, 2009). Biotin, asam pantotenat dan riboflavin 

jarang digunakan (Murashige, 1977). Myo-inositol paling efektif pada konsentrasi 

100 mg L-1, sedang Glisin dalam jumlah kecil (2 mg L-1) juga sering digunakan 

untuk melengkapi bahan vitamin (Yusnita, 2003). 

2.3.2.2 Zat Pengatur Tumbuh 

Beberapa zat kimia yang secara alami terkandung pada jaringan tanaman 

memiliki perang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Senyawa tersebut umumnya bekerja pada konsentrasi yang rendah yang disebut 

juga dengan hormon tanaman atau zat pengatur tumbuh (George et al., 2008). Zat 

pengatur tumbuh merupakan salah satu komponen penting dalam media bagi 

pertumbuhan dan diferensiasi. Pierik (1997) menyatakan bahwa teknik kultur in 

vitro pada upaya perbanyakan tanaman tanpa melibatkan zat pengatur tumbuh 

sangat sulit untuk diterapkan. Setiap eksplan yang berasal dari organ dan spesies 
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yang berbeda akan membutuhkan zat pengatur tumbuh yang berbeda pula. 

Dijelaskan pula oleh Winata (1987) bahwa zat pengatur tumbuh mempengaruhi 

pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur sel, jaringan atau organ secara in 

vitro.  

Ada berbagai macam zat pengatur tumbuh yang telah ditemukan dan 

digunakan dalam media kultur in vitro antara lain yakni auksin,  sitokinin, 

giberelin, dan zat penghambat tumbuh atau retardan. Auksin dan sitokinin adalah 

salah satu zat pengatur tumbuh yang sangat penting untuk mengatur pertumbuhan 

dan morfogenesis jaringan dan organ tanaman. Pada kasus ini, zat pengatur 

tumbuh buatan sintetis memiliki kemampuan yang sama maupun melebihi 

hormon pertumbuhan tanaman  dalam aktifitas biologi tanaman (George et al., 

2008). Berikut ini merupakan penjelasan mengenai zat pengatur tumbuh auksin 

dan sitokinin: 

1. Auxin 

Auxin merupakan hormon pertumbuhan yang paling sering digunakan pada 

perbanyakan kultur in vitro. Pada tingkat seluler, auxin mengontrol proses dasar 

pada sel seperti pembelahan dan pemanjangan sel. Auksin juga mampu 

menginisiasi deferensiasi sel untuk meningkatkan formasi dari sel meristem ke 

bentuk jaringan maupun organ tanaman. Menurut George et al., (2008) pemilihan 

jenis dan konsentrasi dari auxin didasarkan pada faktor-faktor berikut ini yakni:  

a. Jenis pertumbuhan tanaman yang akan dicapai 

b. Inaktifasi (Oksidasi dan konjugasi) auxin pada media dan eksplan 

tanaman 
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c. Tingkat hormon auxin endogen pada  tanaman atau eksplan. 

d. Sensitifitas dari jaringan tanaman terhadap hormon auxin yang 

diberikan (dan hormon yang lain) 

e. Interaksi antara auxin eksogen yang diaplikasikan dengan hormon 

alami (endogen) pada eksplan tanaman. 

f. Rata-rata kecepatan transport auxin ke jaringan tanaman yang 

ditargetkan 

Auxin hampir selalu diperlukan untuk mendorong pertumbuhan meristem 

dan pertumbuhan tunas pada eksplan. Auxin dengan konsentrasi yang rendah 

sering berpeluang mengalami proses konjugasi dengan konsentrasi sitokinin yang 

tinggi ketika perbanyakan tunas diperlukan. Meskipun pada beberapa kasus 

sitokinin cukup diaplikasi sendiri tanpa ditambah dengan auxin. Hal tersebut 

sangat penting untuk memilih jenis dan pada konsentrasi berapa auxin dapat 

mendorong pertumbuhan tunas tanpa menginduksi kalus. Induksi rhizogenesis 

juga diperlukan dengan menyesuaikan konsentrasi auxin dan sitokinin. 

Rhizogenesis biasanya dapat dicapai dengan perlakuan auxin sendiri tanpa 

penambahan hormon yang lain. Perkembangan akar lateral juga distimulasi oleh 

auxin pada kultur panax ginseng, dimana IBA lebih menunjukkan efektifitasnya 

yang tinggi dari pada NAA (Kim et al., 2003 dalam George et al., 2008). NAA 

dan IBA biasanya yang paling sering digunakan untuk kultur tunas (George et al., 

2008)  

Peningkatan konsentrasi IAA pada kultur in vitro akan menginduksi akar, 

akan tetapi pertumbuhan akar dipicu oleh konsentrasi IAA yang rendah (Guan et 
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al., 1997 dalam George et al., 2008). Konsentrasi auxin yang tinggi hampir selalu 

meningkatkan produksi ethilen. Ethilen merupakan hormon yang dapat 

menghambat pertumbuhan tunas eksplan pada perbanyakan kultur in vitro.  

Ethilen memilki pengaruh terhadap transport dan metabolism auxin (George et al., 

2008) 

IAA merupakan salah satu dari jenis auxin yang terdeteksi sebagai hormon 

alami (endogen) pada tanaman. Senyawa prekursor dari auxin adalah indole-3-

pyruvic acid, trytamine (Cooney and Nonhebel, 1991) atau trytophol (Rayle and 

Purves, 1967; Percival et al., 1973 dalam George et al., 2008). Kebanyakan IAA 

yang diproduksi oleh tanaman (hormon endogen) terkonjugasi menjadi komponen 

lain dalam bentuk ester, amida atau glycosyl ester. Konjugasi merupakan 

mekanisme untuk menyimpan IAA dalam sel–sel tanaman, menstabilisasi tingkat 

auxin bebas dalam tanaman dan memetabolisme auxin yang berlebih. Akan tetapi 

IAA berpeluang mengalami oksidasi pada media kultur sebelum termetabolisme 

oleh jaringan tanaman (George et al., 2008).  

Proses oksidasi dapat mendegradasi auxin dalam tanaman. Degradasi auxin 

merupakan proses yang irreversible. Ada dua cara degradasi auxin, yakni 

dekarboksilasi oksidatif dan oksidasi tanpa dekarboksilasi atau non 

derkarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif dikatalisis oleh non spesifik 

enzim yakni IAA oxidase / peroxidase yang memulai proses degradasi auxin 

menjadi indole-3-methanol, indole-3-aldehid, methylne oxindole, dan indole-3-

carboxylic acid (Hinman and Lang, 1965 dalam George et al., 2008). Sedangkan 

oksidasi tanpa dekarboksilasi melibatkan pathway  yang kompleks menghasilkan 
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oxindole-3-acetic dan dioxindole-3-acetic acid dan turunannya. Selain auxin 

endogen dalam tanaman, auxin sintetik seperti 2,4D dan NAA juga mengalami 

perubahan setelah masuk pada jaringan tanaman dan terkonjugasi oleh glucosyl 

ester (Berendse et al., 1987; Klems et al., 1998 dalam George et al., 2008).   

Proses sintesis auxin dipengaruhi oleh tingkat hormon IAA pada jaringan 

tanaman. Hal tersebut disebabkan oleh adanya inhibitor oksidasi IAA. Enzim 

peroxidase dalam proses oksidasi IAA ditemukan pada kalus tanaman (Negrutiu 

et al., 1979). Pengurangan jumlah peroxidase akan meningkatkan hormon IAA 

endogen, akan tetapi peningkatan enzim peroxidase juga dipengaruhi oleh 

peningkatan biosintesis IAA endogen (George et al., 2008). 

Keberadaan dari hormon sintesis seperti 2,4D dan NAA yang diaplikasikan 

pada media kultur dapat mempengaruhi sintesis hormon IAA endogen dalam 

jaringan tanaman. 2,4D dapat menghambat pembentukan IAA. Sebaliknya 

pengurangan 2,4D dan NAA pada media kultur dapat meningkatkan konsentrasi 

IAA endogen bebas (George et al., 2008). 

Stabilitas auxin dalam media kultur juga perlu diperhatikan dalam proses 

perbanyakan tanaman melalui kultur in vitro . IAA dan IBA dapat terdekomposisi 

selama proses sterilisasi pada autoclave. IAA juga tidak stabil pada  media kultur 

yang diletakkan pada suhu ruang. Pada keadaan gelap, konsentrasi IAA dapat 

meningkat 10 kali lipat sampai 4 minggu saat media belum terinokulasi oleh 

eksplan (Campbell and Sutter, 1986; Nissen dan Sutter, 1988 dalam George et al., 

2008). Rata-rata peningkatan IAA lebih konsisten pada kondisi terang dan 

dipercepat oleh unsur-unsur garam pada media MS (Dunlap et al., 1986 dalam 
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George et al., 2008). Sedangkan auxin jenis lain seperti NAA dan 2,4D tidak 

mengalami oksidasi pada media kultur padat, akan tetapi ketika diserap oleh 

jaringan tanaman, NAA dan 2,4D berpeluang terdegradasi/terkonjugasi seperti 

auxin endogen pada tanaman (George et al., 2008).  

2. Sitokinin 

Golongan Sitokinin termasuk dalam turunan adenin. Sitokinin memiliki 

peran untuk menstimulasi sintesis protein dan berpartisipasi mengatur siklus sel. 

Fungsi tersebut memungkinkan sitokinin untuk mendorong kematangan kloropast 

dan menunda penuaan daun. Peran sitokinin yang paling terlihat dalam aplikasi ke 

kultur in vitro bersama dengan auksin yakni menstimulasi pembelahan sel dan 

mengatur morfogenesis. Sitokinin yang ditambahkan ke dalam media kultur tunas 

dapat menghentikan dormansi tunas apical dan tunas lateral (George et al., 2008). 

Sitokinin yang pertama ditemukan adalah adalah kinetin yang diisolasi oleh 

Prof. Skoog dalam laboratorium botani di Universitas Wisconsin. Kinetin 

diperoleh dari DNA ikan Herring yang diautoklaf dalam larutan asam. 

Persenyawaan dari DNA tersebut ketika ditambahkan ke dalam media untuk 

tembakau ternyata merangsang pembelahan sel dan deferensiasi sel. 

Persenyawaan tersebut kemudian dinamakan kinetin. Kinetin diidentifikasi 

sebagai 6-furfuryl aminopurine (George et al., 2008). 

Sitokinin memiliki banyak peran dalam mengontrol perkembangan tanaman 

akan tetapi peran mereka dalam tingkat molekuler masih belum jelas. Sitokinin 

mengaktifkan sintesis RNA, menstimulasi sintesis protein dan mengaktifkan 

beberapa enzim (Kulaeva, 1980 dalam George et al., 2008). Sitokinin juga 
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dilaporkan dapat meningkatkan kandungan poliribosom dalam kultur sel kedelai 

(Tepfer dan Fosket, 1978 dalam George et al., 2008).  

 

 

 

 

Gambar 1. Rumus bangun kinetin 

Kinetin termasuk dalam sitokinin sintesis yang tidak dapat diproduksi secara 

alami oleh tanaman. Sitokinin sintesis yang diaplikasikan ke tanaman dapat 

meningkatkan tingkat senyawa endogen alami tanaman. Pada beberapa penelitian 

melaporkan bahwa sitokinin sintesis yang diaplikasikan ke tanaman kultur 

menyebabkan tingkat zeatin alami dan zeatin ribosa dalam tanaman meningkat 

(Thomas dan Katterman, 1986;Hansen et al., 1987; Vankova et al., 1992 dalam 

George et al., 2008). 

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 (George et al., 2008). 

Satu atau lebih jenis sitokinin biasanya dimasukkan ke dalam media kultur 

tunas untuk mendorong pertumbuhan tunas ketiak dan mengurangi dormansi 

apikal. Sebuah penelitian berhasil menginduksi pertumbuhan beberapa tunas kecil 

dari masing-masing eksplan pada periode 4-6 minggu. Namun, tingkat sitokinin 
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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 

(George et al., 2008). 

Pengaruh sitokinin pada kultur jaringan atau kultur organ sangat bervariasi 

sesuai dengan jenis sitokinin yang digunakan, jenis kultur, varietas tanaman, 

sumber eksplan baik berasal dari jaringan muda atau dewasa. Kinetin dengan 

konsentrasi 0,5 – 5 mg/l dilaporkan dapat menginduksi perbanyakan tunas 

kentang daripada BA dan iP. Pada penelitian lain BA memberikan rata-rata 

terbaik untuk perbanyakan tunas pada Gerbera namun kualitas tunas terbaik 

diperoleh dengan menggunkan 0,5 – 5 mg/l. 

3. Kombinasi Auksin dan Sitokinin 

Skoog dan Miller (1957) menemukan bahwa formasi tunas kemungkinan 

dapat diinduksi dari kalus tembakau menggunakan auxin dengan konsentrasi yang 

rendah dan sitokinin dengan konsentrasi yang tinggi pada media pertumbuhan. 

Penemuan tersebut menjadi acuan bagi peneliti lain untuk menemukan konsentrasi 

dan interaksi antara sitokinin dan auksin yang tepat pada kultur in vitro baik pada 

tingkan seluler maupun organogenesis. 

Proporsi yang relatif antara auksin dan sitokinin tidak selalu menunjukkan 

hasil yang sama. Contohnya, perbanyakan tunas ketiak pada beberapa spesies 

didorong oleh auksin tanpa menggunakan sitokinin. Jaringan dari monokotiledon 
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sering diinduksi dari kalus menggunakan auksin dengan konsentrasi yang tinggi 

dan tanpa menggunakan sitokinin juga.  

Keseimbangan antara zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin sering 

dibutuhkan untuk menginduksi formasi tunas adventif dan pengakaran. 

Konsentrasi masing-masing jenis zat pengatur tumbuh yang berbeda harus 

diperhatikan sesuai dengan jenis tanaman yag akan dikultur, kondisi lingkungan 

kultur, media yang digunakan, interaksi antara 2 jenis zat pengatur tumbuh dan 

lebih dari satu kombinasi zat pengatur tumbuh untuk mendapatkan hasil yang 

optimal. Meskipun antara auksin dan sitokinin biasanya dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan morfogenesis, akan tetapi auksin dapat menghambat akumulasi 

sitokinin dan sitokinin juga dapat menghambat beberapa aktivitas dari auksin 

(Hansen et al., 1985 dalam George et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Konsentrasi relatif antara auksin dan sitokinin yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan morfogenesis Tanaman 
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2.3.2.3 Faktor Lingkungan Tumbuh 

Faktor lingkungan tumbuh  seperti suhu, intensitas cahaya, dan kelembaban 

juga mempengaruhi pertumbuhan tunas kentang secara kultur in vitro. Menurut 

Hoque et al., (2010) menjelaskan bahwa lingkungan tumbuh untuk kultur in vitro 

meristem kentang adalah diinkubasi pada suhu 25±2oC dengan intensitas cahaya 

menggunakan lampu sinar putih 2500-3000 Lux. Sedangkan menurut Chaudhari 

& Pallavi (2014) lingkungan tumbuh untuk kultur in vitro kentang adalah 

diinkubasi pada suhu 22±2oC dengan fotoperiode selama 16 jam penyinaran 

menggunakan lamu sinar putih. 

2.4 Aklimatisasi  

Proses aklimatisasi merupakan penyesuaian bibit kentang dari proses kultur 

in vitro ke kondisi lingkungan. Planlet dari dalam botol kultur dikeluarkan dan 

dicuci akarnya untuk menghilangkan agar yang masih menempel. Planlet ditanam 

dalam media steril kemudian diletakkan di bak plastik yang ditutup dengan plastik 

untuk melindungi tanaman dari sinar matahari langsung. Planlet dipelihara sampai 

berumur 3 - 4 minggu (Rainiyati, 2011). 

Aklimatisasi yang dilakukan pada media arang sekam memberi tingkat 

keberhasilan aklimatisasi hingga 90%, dengan perlakuan pemberian cahaya 

bertingkat secara bertahap (Baharuddin, Badawi, syaifuddin, 2003). Perbanyakan 

stek selanjutnya dengan stek pucuk yang dipanen setelah mulai berumur satu 

bulan yang dapat dilakukan dengan selang waktu 2 minggu. Pengamatan berupa 

jumlah stek yang hidup dan kelipatan jumlah stek yang diperoleh, identifikasi stek 

yang mati. Stek yang sudah berakar akan ditanam pada media tanah steril 
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Aklimatisasi dilakukan dengan melakukan stek 3 – 4 buku planlet kentang, 

dengan menggunakan media sekam, pada minggu ke- 4 hanya 60 % dari stek 

aklimatisasi yang hidup (Baharuddin, Kuswinanti, Lamba, 2012). 

Media yang paling sering dipakai untuk aklimatisasi kentang adalah media 

arang sekam. Menurut Jumin (2002) menjelaskan bahwa penambahan bahan 

organic pada tanah dapat mendorong meningkatkan daya mengikat air dan 

mempertinggi jumlah air tersedia untuk kebutuhan tanaman. Penambahahan bahan 

organik pada media aklimatisasi perlu dilakukan selain berfungsi sebagai 

penambahan nutrisi tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan daya serap air pada 

media. Bahan Organik dalam tanah dapat menyerap air 2 – 4 kali lipat yang 

berpean dalam ketersediaan air tanah (Sarief, 1985). Penambahan bahan organik 

dalam tanah dapat dilakukan dengan cara pemberian pupuk kompos (Simanjuntak 

dkk., 2012). Aron (2009) juga melaporkan bahwa ketersediaan air semakin 

meningkat dengan semakin tingginya tingkat pemberian kompos.   

  

 

 

 

 

 


