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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 . Tanaman Kentang 

Tanaman kentang (Solanum tuberosum L) merupakan salah satu jenis 

tanaman herba tahunan. Tinggi tanaman kentang dapat mencapai 100 cm dari 

permukaan tanah. Daun pada tanaman kentang memiliki bentuk menyirip daun 

tanaman kentang merupakan tipe daun majemuk dengan lembar daun bertangkai, 

dan batang di bawah permukaan tanah (stolon). Stolon tersebut dapat menimbun 

dan menyimpan produk fotosintesis pada bagian ujungnya sehingga membentuk 

umbi. Pada umbi terdapat banyak mata yang dapat menjadi tanaman baru. Warna 

daging umbi biasanya kuning muda atau putih tetapi ada kultivar yang berwarna 

kuning cerah, jingga, merah atau ungu (Sunarjono, 2004). 

Kentang diklasifikasikan ke dalam kelas Magnoliopsida, Sub kelas 

Asteridae, Ordo Solanales, Famili Solanaceae, Genus Solanum, dan Spesies 

Solanum tuberosum. Tanaman Solanum tuberosum terbagi menjadi dua subspesies, 

yaitu S. andigena dan S. tuberosum. Spesies S. andigena tumbuh di daerah 

pegunungan Andes dengan kondisi panjang hari yang pendek sedangkan spesies 

S.tuberosum yang dapat tumbuh pada panjang hari yang lebih lama dan 

dikembangkan di seluruh dunia (The International Potato Center, 2008). 

Tanaman kentang memiliki batang berwarna hijau, ungu, atau kemerahan 

apabila mengandung antosiain. Batang pada tanaman kentang memilik dua tipe 

yaitu batang yang tumbuh diatas tanah (aerial) dan batang yang tumbuh di bawah 

tanah (underground). Batang yang tumbuh di bawah tanah terdiri dari stolon dan 



6 
 

 
 

umbi yang memiliki fungsi serupa dengan batang yang berada di atas tanah, namun 

pada setiap stolon mengakhiri pertumbuhannya dengan bertambah besar atau 

membentuk umbi (Thomson dan Kelly, 1957) dalam (Hidayat, 2014). 

 

Gambar 1. Batang tanaman kentang (Dokumentasi pribadi) 

Daun pada tanaman kentang berbentuk delta sampai lonjong yang tersusun 

pada tangkai daun berpasang-pasangan dan berakhir dengan daun tunggal pada 

ujung tangkai. Diantara kedua pasang daun terdapat sepasang daun yang berukuran 

lebih kecil. Pada ketiak daun terdapat daun-daun kecil yang merupakan lidah daun 

(stipula). Daun berkerut-kerut, berukuran sedang, bertangkai pendek dan berwarna 

hijau atau keputih-putihan (Samadi,2018). 

 

Gambar 2. Daun tanaman kentang (Dokumentasi pribadi) 

Tanaman kentang memiliki perakaran tunggang dan serabut. Akar tunggang 

bisa menembus sampai kedalaman 45 cm. Sedangkan akar serabutnya tumbuh 

menyebar (menjalar) ke samping dan menembus tanah dangkal. Akar tersebut 
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berwarna keputih-putihan, halus dan berukuran sangat kecil, dari akar-akar ini ada 

akar yang akan berubah bentuk dan fungsinya menjadi bakal umbi (stolon) dan 

akhirnya menjadi umbi (Setiadi, 2009). Umbi kentang adalah umbi batang 

terbentuk dari pembesaran pada stolon. Umbi kentang mengandung sumber energi 

seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. 

Bentuk umbi, warna daging umbi, warna kulit umbi, dan mata tunas 

bervariasi menurut varietas kentang. Umbi kentang memiliki bentuk yang 

bermacam-macam seperti bulat, lonjong, meruncing, atau mirip ginjal, memiliki 

ukuran kecil hingga besar. Mata tunas umbi terletak pada kulit umbi tersusun spiral, 

jumlahnya berkisar antara 2 sampai 14 mata tunas (Pitojo, 2004). Umbi dapat 

mengeluarkan tunas yang nantinya akan membentuk cabang – cabang baru, umbi 

inilah yang nantinya akan dipakai sebagai benih ntuk penanaman selanjutnya. Pada 

umbi yang masih muda, sel – sel kulit membelah dengan cepat hal tersebut dapat 

ditandai dengan kulit yang mudah terkelupas, sedangkan pada umbi yang sudah tua, 

sel – sel kulit sudah tidak membelah dan kulit melekat erat sehingga tidak mudah 

mengelupas. 

Benih kentang merupakan bagian terpenting dalam budidaya tanaman 

kentang. Dalam budidaya tanaman kentang, benih yang digunakan merupakan 

benih yang sehat tanpa terserang hama ataupun penyakit. Benih sehat merupakan 

benih yang bebas dari serangan hama dan penyakit. Benih sehat dimaksudkan untuk 

meminimalkan sumber infeksi pada awal pertanaman. Dimana kesehatan benih 

awal menentukan hasil panen pada periode berikutnya. Produktvitas tanaman 

kentang umumnya lebih tinggi jika menggunakan benih dari kelas yang lebih 
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tinggin namun mutu benih yang digunakan juga sangat menentukan tingkat 

produktivitasnya. Menurut balai penelitian tanaman dan sayuran benih kentang 

dikategorikan dalam tiga kelas yaitu: 

1. G0 : benih hasil eliminasi/eradikasi penyakit terutama penyakit-

penyakit sistemik, dapat berbentuk planlet/tanaman in vitro, stek atau 

umbi mini yang diproduksi dalam kondisi terkontrol, toleransi 

kandungan hama dan penyakit 0% dengan pengawasan instansi 

penyelenggara pemuliaan 

2. G1 : benih yang memenuhi standar G1 atau dihasilkan dari pertanaman 

G0 atau kelas yang lebih tinggi dengan pengawasan dari instansi 

penyelenggara sertifikasi dan pengawasan peredaran benih. 

3. G2 : benih yang memenuhi standar G2 atau yang dihasilkan dari 

pertanaman G1 atau kelas yang lebih tinggi dengan pengawasan dari 

instansi penyelenggara sertifikasi dan pengawasan peredaran benih.  

2.2 . Dormansi 

Dormansi adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme 

hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung 

pertumbuhan normal. Benih dikatakan dorman apabila benih tersebut sebenamya 

hidup tetapi tidak berkecambah walaupun diletakkan pada keadaan yang secara 

umum dianggap telah memenuhi persyaratan bagi suatu perkecambahan. Dormansi 

pada benih berlangsung selama beberapa hari, semusim, bahkan sampai beberapa 

tahun tergantung pada jenis tanaman dan tipe dari dormansinya (Sutopo, 2004). 
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Menurut (Kartiko 1986) dalam Yuniarti (2015) Dormansi benih dapat 

dibedakan atas beberapa tipe dan kadang-kadang satu jenis benih memiliki lebih 

dari satu tipe dormansi. Willan (1985) dalam Hidayat (2017) membedakan 

dormansi ke dalam dormansi embrio, dormansi kulit benih dan dormansi kombinasi 

keduanya. Dormansi dapat dipatahkan dengan perlakuan pendahuluan untuk 

mengaktifkan kembali benih yang dorman. Ada berbagai cara perlakuan 

pendahuluan yang dapat diklasifikasikan yaitu pengurangan ketebalan kulit atau 

skarifikasi, perendaman dalam air, perlakuan dengan zat kimia, penyimpanan benih 

dalam kondisi lembab dengan suhu dingin dan hangat atau disebut stratifikasi dan 

berbagai perlakuan lain. 

2.3 . Faktor-faktor Penyebab Dormansi 

Dormansi terbagi menjadi beberapa tipe diantaranya adalah dormansi secara 

fisiologis, dormansi secara morfologis, dormansi morfofisiologis, dormansi fisik, 

serta kombinasi antara dormansi fisik dan dormansi fisiologis. Beberapa faktor 

penyebab dormansi pada benih antara lain dormansi morfologi yang disebabkan 

oleh pembentukan embrio yang belum sempurna pertumbuhannya atau belum 

matang. Sedangkan pada dormansi fisik dapat disebabkan terhalangnya air yang 

akan masuk kedalam benih atau yang disebut Impermeable sehingga dapat 

menyebabkan benih menjadi gagal untuk berkecambah akibat kulit benih yang 

tebal.  

Pada tanaman kentang penyebab dormansi dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Jufri (2011) dalam Nuraini dkk (2016) dormansi pada umbi 

tanaman kentang dipengaruhi oleh jenis kultivar, keadaan cuaca, tempat penanaman 
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selama masa pertumbuhan, umur ubi dilapangan serta keadaan tempat 

penyimpanan. Sahat dkk (1978) dalam Nuraini dkk (2016) menyatakan umbi 

kentang yang disimpan pada suhu yang rendah akan memiliki masa dormansi yang 

lebih lama dibandingkan dengan umbi kentang yang disimpan pada tempat yang 

memiliki suhu tinggi. 

2.4 . Macam – macam Fitohormon 

2.4.1. Giberelin/Asam Giberelat (GA3) 

Giberelin merupakaan hormon yang mempercepat perkecambahan biji, 

kuncup tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, merangsang pembungaan, 

perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan dan deferensiasi akar 

(Campbell, 2005 dalam Exnasia 2010). Giberelin bukan hanya memacu 

pemanjangan batang saja, tapi juga pertumbuhan seluruh tumbuhan, termasuk daun 

dan akar. Bila giberelin diberikan di tempat yang dapat mengangkut ke apek tajuk, 

peningkatan pembelahan sel dan pertumbuhan sel tampak mengarah kepada 

pemanjangan batang dan (pada beberapa spesies) perkembangan daunnya 

berlangsung lebih cepat, sehingga terpacu laju 3 fotosintesis menghasilkan 

peningkatan keseluruhan pertumbuhan, termasuk akar menurut Salisbury dan Ross, 

(1995) dalam Exnasia, (2010). 

Hopkin (1995) dalam Asra dkk (2014) melaporkan bahwa giberelin 

berperan dalam pembentangan dan pembelahan sel, pemecahan dormansi biji 

sehingga biji dapat berkecambah, mobilisasi endosperm cadangan selama 

pertumbuhan awal embrio, pemecahan dormansi tunas, pertumbuhan dan 

perpanjangan batang, perkembangan bunga dan buah, pada tumbuhan roset mampu 
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memperpanjang internodus sehingga tumbuh memanjang. Wattimena (1992) dalam 

Asra dkk (2014) menyatakan giberelin eksogen yang umum digunakan dan tersedia 

di pasaran adalah GA3 (giberelin 3), yang dikenal juga dengan nama asam giberelat. 

2.4.2. Benzylaminopurin (BAP) 

Sitokinin merupakan senyawa derifat adenin yang dicirikan oleh 

kemampuannya menginduksi pembelahan sel (cell division) pada jaringan (dengan 

adanya auxin). Bentuk dasar dari sitokinin adalah adenin (6-amino purine). Adenin 

merupakan bentuk dasar yang menentukan terhadap aktifitas sitokinin. Di dalam 

senyawa sitokinin, panjang rantai dan hadirnya suatu double bond dalam rantai 

tersebut akan meningkatkan aktifitas zat pengatur tumbuh ini. Sitokinin alami 

(endogen) adalah zeatin dan dihidrozatin, sedangkan sitokinin sintetik antara lain 

zeatin, BA, BAP, 2-iP, IPA, PA, Kinetin, dan thidiozuron (Wiraatmaja, 2017).  

Salah satu jenis fitohormon sitokinin yang bnyak digunakan adalah BAP. 

Menurut Zulkarnain (2009) dalam Fithriyandini (2015) BAP termasuk fitohormon 

golongan sitokinin yang berfungsi meningkatkan pembelahan sel, proliferasi 

pucuk, dan morfogenesis pucuk. Menurut Pardal (2008) Salah satu hormon yang 

berperan dalam proses partenokarpi adalah sitokinin, hormon ini merangsang 

pembelahan sel dengan cepat sehingga dapat menghambat pembentukan biji. 

Sitokinin adalah hormon yang berperan dalam pembelahan sel (sitokinesis). Fungsi 

sitokinin adalah : Merangsang pembentukan akar dan batang serta pembentukan 

cabang akar dan batang dengan  menghambat dominansi apical, Mengatur 

pertumbuhan daun dan pucuk Memperbesar daun muda. 
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1.5. Perlakuan Fitohormon Pada Pematahan Dormansi 

Pemanfaat fitohormon untuk pematahan dormansi pada benih tanaman 

merupakan salaha satu teknik yang dapat dipilih untuk diterapkan. Fitohormon 

dapat diaplikasikan pada perbanyakan stek, penanaman sampai pada pematahan 

dormansi. Fitohormon yang biasa digunakan dalam mematahkan dormansi saat ini 

adalah fitohormon sintetik. Selain fitohormon sintetik, terdapat juga fitohormon 

alami yang dapat diperleh dari ekstrak senyawa tanaman. Beberapa fitohormon 

jenis fitohormon yang sering digunakan dalam mematahkan dormansi benih 

diantaranya adalah giberelin dan benzylaminopurin. 

Giberelin mempunyai peran dalam mendukung perpanjangan sel, aktifitas 

kambium, dan mendukung pembentukan RNA baru serta sintesis protein. Selain itu 

giberelin juga mempunyai pengaruh pada pembelahan sel dan pertumbuhan. 

Giberelin merupakan fitohormon yang mempunyai peranan fisiologis dalam 

pemanjangan batang, memperbesar luas daun, berpengaruh terhadap besar bunga 

dan buah, proses dormansi dari beberapa biji dan mata tunas dapat dihilangkan 

dengan pemberian giberelin. Rendahnya kandungan giberelin endogen diketahui 

menyebabkan dormannya pada benih sehingga pemberian giberelin eksogen dapat 

membantu mematahkan dormansi pada benih tersebut (Wattimena, 1998 dalam 

Trisnawan 2017). Menurut Utami (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

konsentrasi GA3 sebesar 100 ppm mampu mempercepat dan meningkatkan daya 

berkecambah biji P. Javanica secara nyata yaitu 93 - 95% dalam waktu 2 minggu. 

Benzylaminopurin atau BAP merupakan fitohormon yang berperan dalam 

mengatur pembelahan sel sehingga dapat mempercepat kemunculan tunas. Menurut 
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Karim dkk (2014) salah satu jenis sitokinin yang paling sering digunakan adalah 

BAP. Thohirah dkk (2010) menyatakan bahwa perlakuan perendaman dengan 

menggunakan 100 ppm BAP dapat dengan nyata mempersingkat dormansi dan 

meningkatkan jumlah tunas. 


