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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 . Latar Belakang 

 Kentang (Solanum tuberosum L) merupakan salah satu jenis umbi yang 

cukup dikenal di masyarakat. Berbagai macam olahan produk  makanan banyak 

yang menggunakan umbi kentang sebagai bahan baku utamanya penggunaan 

kentang di masyarakat Indonesia tidak hanya sekedar untuk  bahan tambahan 

makanan atau  sebagai bahan baku olahan produk tetapi juga sebagai sumber 

karbohidrat pengganti nasi yang dikonsumsi dengan cara  pengukusan atau 

perebusan tanpa atau dengan tambahan garam.  

Permintaan  umbi kentang  setiap tahunnya diperkirakan akan terus 

meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan 

perkembangan industri  makanan. Produk olahan kentang semakin tahun semakin 

beragam seperti jenis olahan keripik kentang, kentang goreng (French fries), 

perkedel kentang siap saji dan lain sebagainya. Menurut Haris (2010) perubahan 

gaya hidup masyarakat yang menyukai makanan di restoran siap saji dan semakin 

berkembangnya industri pengolahan kentang menyebabkan adanya pengaruh 

terhadap  pengembangan produksi kentang.  

Kentang merupakan salah satu jenis umbi yang memiliki peranan penting 

dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Menurut Asgar (2013) 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan  jenis umbi-umbian yang banyak 

dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat atau makanan pokok bagi masyarakat 

dunia setelah gandum, beras dan jagung.  

Kebutuhan konsumsi per kapita kentang semakin  meningkat namun  hal ini 

tidak seimbang dengan  produktifitas kentang justru masih relative rendah 

dibanding Negara seperti Amerika serikat  38,43 ton/ha, Belanda sebesar 37,80 

ton/ha, Selandia Baru sebesar 35,21 ton/ha, dan Jepang sebsar 32,69 ton/ha. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), luas panen kentang tahun 2014 adalah  

76.291 ha, produksinya 1.347.815 ton dengan produktivitas sebesar 17,67 ton/ha. 

Sedangkan luas panen kentang tahun 2015 yaitu 66.983 ha, produksinya 

1.219.269 ton dengan produktivitas sebesar 18,20 ton/ha. Rendahnya rata-rata 

produktifitas kentang nasional merupakan akibat dari pemakaian bibit serta teknik 
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bercocok tanam yang kurang tepat. Menurut Nuraisyiah (2013) petani kentang 

saat ini  masih banyak menggunakan umbi kentang bibit berukuran kecil sampai 

sedang yang diproduksi sendiri dari generasi sebelumnya dan tidak menggunakan 

bibit yang berkualitas tinggi sehingga berpengaruh terhadap  produktifitas kentang 

yang dihasilkan. 

Upaya penyediaan umbi bibit kentang bermutu juga perlu dilandasi dengan 

ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan selama proses pertumbuhan dan 

produksi bibit. Salah satu pemecahannya adalah dengan menggunakan pupuk 

daun. Pemupukan melalui daun merupakan cara pemberian pupuk ke tanaman 

melalui penyemprotan daun. Pemupukan lewat daun dipandang lebih berhasil bila 

dibanding melalui akar. Pada pupuk daun memiliki kandung unsur hara mikro 

yang dibutuhkan tanaman. Penyerapan haranya berjalan lebih cepat dibanding 

pupuk yang diberikan lewat akar (Marsono, 2007). 

 Penggunaan pupuk sebagai salah satu usaha dalam peningkatan produksi 

kentang, salah satu pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk daun dengan unsur 

hara makro dan mikro. Pupuk daun adalah jenis pupuk yang mempunyai susunan 

khusus untuk merangsang fase pembentukan umbi. Penggunakan pupuk daun 

yang di berikan pada tanaman kentang merupakan salah satu faktor yang dapat 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman kentang secara optimal.  

 Peningkatan produktifitas pengembangan produksi kentang perlu dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan kentang serta menghasilkan benih kentang dengan 

kualitas baik. Pertumbuhan tanaman kentang yang cepat, produksi yang tinggi  

dan menghasilkan benih yang baik dapat diperoleh dengan  menggunakan umbi 

kentang  dengan ukuran yang sesuai, dan pemberian unsur hara untuk memenuhi 

kebutuhan tanaman kentang, Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Aplikasi Jenis Pupuk Daun dan Ukuran Umbi 

Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Benih Kentang G2 (Solanum tuberosum 

L.)” 

1.2 . Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang di tarik dari pelaksanaan penelitian ini yakni : 

1. Apakah terdapat pengaruh pada perlakuan jenis pupuk daun dan  ukuran 

umbi terhadap pertumbuhan dan hasil benih kentang? 
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2. Kombinasi jenis pupuk daun dan ukuran umbi apakah yang baik pada 

pertumbuhan dan hasil benih kentang? 

3. Apakah terdapat pengaruh jenis pupuk daun terhadap pertumbuhan dan 

hasil benih tanaman kentang? 

4. Apakah terdapat pengaruh ukuran diameter umbi  terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman kentang? 

1.3 . Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini yakni: 

1. Untuk mempelajari pengaruh perlakuan jenis pupuk daun dan ukuran 

umbi terhadap pertumbuhan dan hasil benih kentang. 

2. Untuk mempelajari kombinasi jenis pupuk daun dan ukuran umbi yang 

baik pada pertumbuhan dan hasil benih kentang. 

3. Untuk mempelajari pengaruh jenis pupuk daun pada pertumbuhan dan 

hasil benih kentang. 

4. Untuk mempelajari  pengaruh ukuran umbi  pada pertumbuhan dan hasil 

benih kentang. 

1.4 . Hipotesis  

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga terdapat pengaruh perlakuan jenis pupuk daun dan ukuran umbi 

terhadap pertumbuhan dan hasil benih kentang. 

2. Diduga terdapat kombinasi perlakuan jenis pupuk daun dan ukuran umbi 

terbaik pada pertumbuhan dan hasil benih kentang. 

3. Diduga terdapat pengaruh jenis pupuk daun terhadap pertumbuhan dan 

hasil benih kentang.  

4. Diduga terdapat pengaruh  ukuran umbi terhadap pertumbuhan dan hasil 

benih kentang. 

 


	BAB I. PENDAHULUAN
	1.1 . Latar Belakang
	1.2 . Rumusan Masalah
	1.3 . Tujuan
	1.4 . Hipotesis


