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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu tanaman 

hortikultura yang cukup penting, yang banyak mendatangkan uang bagi petani 

(cash crop).Pemanfaatan tanaman ini terutama sebagai salah satu pangan 

karbohidrat non beras yang utama.Disamping itu kentang dimanfaatkan pula 

sebagai sayuran atau sebagai bahan makanan ringan.Pengembangan budidaya 

kentang di Indonesia mengalami berbagai kendala.Salah satu kendala yang paling 

mendesak untuk segera diatasi adalah penyediaan benih bermutu.Jumlah benih 

bermutu yang dipasok oleh penangkar sangat terbatas. 

Kebutuhan benih kentang rata-rata per tahunnya sebanyak 108 ribu ton 

untuk area budidaya kentang seluas 72.000 hektar, sedangkan ketersediaan benih 

kentang bersertifikat nasional saat ini hanya mencapai 15% dari kebutuhan benih 

per tahunnya (BPPT,2017). Produksi benih kentang di Indonesia masih rendah 

dikarenakan  teknologi perbenihan belum dikuasai dan sulitnya mendapatkan lahan 

bersih dari penyakit tular tanah. Selain itu mahalnya harga benih juga menjadi 

masalah karena pada akhirnya petani akan menggunakan benih yang berasal dari 

kentang konsumsi yang dipilih berdasarkan ukuran umbi yang menyebabkan 

rendahnya produksi kentang.  

Salah satu usaha untuk meningkatkan produksi kentang tersebut adalah 

dengan menggunakan umbi bermutu tinggi, yang meliputi genetik, mutu fisiologis 

dan mutu fisik.Dengan menggunakan teknologi ex vitro yang dianggap lebih cepat, 

murah, dan mudah diharapkan petani dapat melakukan penyediaan bibit tanaman 

kentang secara cepat dan berkualitas.Stek mini merupakan contoh teknolgi ex vitro 

yang didapatkan dari induk tanaman kentang yang berasal dari planlet dan akan 

menghasilkan bibit G0 yang bebas virus. 

Produksi benih kentang pada dasarnya tahap perbanyakan dimana stok 

benih diperbanyak secara berulang yang memungkinkan adanya penurunan kualitas 

dari umbi.Untuk maksud tersebut diperlukan stok benih berkualitas secara terus 

menerus.Untuk produksi umbi mini kentang ukuran umbi 5 – 10 g umbi G0, 

dilakukan penanaman stek dirumah sere/kasa/net house. Dan umumnya penanaman 
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stek dilakukan tanpa diakarkan terlebih dahulu.Media tanam yang digunakan untuk 

produksi benih kentang adalah media tanam steril (humus, cocopit, arang sekam) 

serta penambahan asupan unsur hara dengan menambahkan pupuk bokashi. 

Pupuk bokashi dihasilkan dari proses  fermentasi bahan organik. 

Penggunaan  pupuk  bokashi  sebagai  pupuk  organik  pada  tanaman  sangat 

diperlukan  karena  bahan  organik  menggantikan  unsur  hara  tanah,  memperbaiki 

fisik tanah dan meningkatkan kemampuan  tanah dalam mengikat unsur hara. Oleh 

karena  itu,  pupuk  bokashi  diharapkan  mampu  mendukung  usaha  pertanian  dan 

bisa  mengatasi  kelangkaan  serta  mahalnya  pupuk  buatan  yang  terjadi  saat  ini.   

1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah apakah dengan pemberian berbagai macam pupuk 

organik Bokashi dapat meningkatkan produksi umbi G1 benih Kentang 

(Solanumtuberosum L.). 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini ialah untuk mempelajari pengaruh pemberian beberapa pupuk bokashi 

terhadap produksi umbi G1 benih Kentang (Solanum tuberosum L.) 

1.4. Hipotesis 

Berdasarkan gambaran rumusan masalah dan tujuan, maka hipotesis dari 

penelitian ini ialah diduga pemberian pupuk organik bokashi berpengaruh terhadap 

produksi umbi G1 benih Kentang ( Solanum tuberosum L.). 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Didapatkannya pupuk kandang organik Bokashi yang berpotensi untuk 

menghasilkan umbi G1 benih Kentang (Solanum tuberosum L.) yang lebih 

banyak. 

2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi percepatan 

penyediaan benih kentang. 
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3. Wujud usaha dalam menyukseskan program pemerintah dalm penyediaan

bibit kentang.

1.6. Luaran 

Luaran dari penelitian ini adalah : 

1. Diperolehnya pupuk kandang organik Bokashi yang tepat untuk

merangsang tanaman menghasilkan umbi G1 benih Kentang (Solanum

tuberosum L.).

2. Mempersingkat proses produksi Kentang (Solanum tuberosum L.).

3. Berpotensi untuk didaftarkan pada paten sederhana.


