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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) di Indonesia merupakan salah satu 

komoditas sayuran yang mendapat prioritas pengembangan, karena dapat 

digunakan sebagai sumber karbohidrat, bergizi tinggi terutama vitamin dan 

mineral dan mempunyai potensi dalam diversifikasi pangan. Permintaan pasar 

terhadap kentang dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung meningkat sejalan 

dengan berkembangnya jumlah penduduk yang menggunakan kentang sebagai 

sayuran sehari-hari dan berkembangnya industri pengolahan makanan (Karjadi 

2002).  

Luas panen kentang tahun 2014 adalah 76.291 ha, produksinya 1.347.815 

ton dengan produktivitas sebesar 17,67 ton/ha, pada tahun 2016 produksi kentang 

hanya 1.213.041 ton dan pada tahun 2017 turun menjadi 1.164.734 ton (Badan 

Pusat Statistik, 2018), Sedangkan luas panen kentang tahun 2015 yaitu 66.983 ha, 

produksinya 1.219.269 ton dengan produktivitas sebesar 18,20 ton/ha. 

Berdasarkan data tersebut, produktivitas kentang di Indonesia masih sangat 

rendah. Menurut FAO pada tahun 2015 produksi kentang di dunia masih 

didominasi oleh negara-negara subtropis seperti Amerika Serikat yang 

produktivitasnya sebesar 38,43 ton/ha, Belanda sebesar 37,80 ton/ha, Selandia 

Baru sebesar 35,21 ton/ha.  
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Salah satu penyebab rendahnya produktivitas tanaman kentang adalah 

kondisi cekaman kekeringan. Menurut Van Loon dalam Sutrisna dan Surdianto 

(2007) menyatakan bahwa kekurangan air pada tanaman kentang menyebabkan 

hasil kentang rendah, karena luas daun dan fotosintesis per unit area berkurang. 

Dikemukakan juga oleh Suganda et al. (1997) bahwa apabila terjadi kelebihan 

atau kekurangan air, maka keadaan lingkungan fisik akar tanaman tidak dapat 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman kentang. 

Cekaman kekeringan merupakan salah satu permasalahan utama yang 

terjadi pada lahan-lahan pertanaman saat ini. Pemanasan global mengakibatkan 

perubahan iklim yang tidak menentu dan menurunnya ketersedian air tanah akibat 

dari persaingan penggunaan air tanah untuk kebutuhan industri (Efendi et al. 

2010). Hal tersebut menjadikan lahan pertanaman tidak selamanya ideal untuk 

pertumbuhan tanaman kentang, sehingga pengembangan tanaman kentang yang 

toleran terhadap kekeringan perlu dilakukan dalam meningkatkan produksi 

kentang nasional. 

Ketersediaan air yang rendah akan mempengaruhi semua proses 

metabolisme tanaman sehingga dapat menurunkan pertumbuhannya. Mekanisme 

adaptasi tanaman untuk mengatasi ketersediaan air yang rendah antara lain dengan 

pengaturan osmotik sel. Pada mekanisme ini terjadi sintesis dan akumulasi 

senyawa organik yang dapat menurunkan potensial osmotik sel. Kadar senyawa 

osmoprotektan (seperti prolin) dalam tanaman dapat digunakan sebagai pembeda 

tingkat toleransi tanaman terhadap cekaman air (Mathius dkk., 2004).  
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Salah satu tahapan metode yang dapat dilakukan dalam mengembangkan 

tanaman toleran kekeringan adalah seleksi kekeringan tanaman kentang secara in 

vitro dengan menggunakan Polyethylene Glycol (PEG). Menurut Indriani et al. 

(2009) menyatakan bahwa seleksi kekeringan tanaman kedelai secara in vitro 

dapat dilakukan dengan memberikan simulasi kekeringan dengan menggunakan 

polietilena glikol (PEG). PEG merupakan senyawa yang dapat menurunkan 

potensial osmotik larutan melalui aktivitas matriks sub-unit etilena oksida yang 

mampu mengikat molekul air dengan ikatan hidrogen. 

Mekanisme toleransi terhadap kekeringan selain berkurangnya kerapatan 

dan pembukaan stomata untuk meminimalisir kehilangan air di bawah kondisi 

cahaya berlebihan yaitu dengan mengakumulasi senyawa prolin yang berfungsi 

untuk pengaturan tekanan osmotik sel (osmotic adjustment). Akumulasi prolin 

dapat menurunkan potensial osmotik sehingga menurunkan potensial air dalam sel 

tanpa membatasi fungsi enzim dan menjaga turgor sel (Tuasamu, 2009). Proline 

juga sebagai wadah energi untuk mengatur potensi redoks, pemulung radikal 

hidroksil (Sharma dan Dietz, 2006). zat terlarut yang melindungi makromolekul 

terhadap denaturasi dan sebagai sarana untuk mengurangi keasaman dalam sel 

(Kishor et al., 2005). 

Rahayu et al. (2005) melaporkan bahwa larutan PEG dalam media in vitro 

bersifat menghambat pertumbuhan tunas kacang tanah dan meningkatkan 

kandungan prolin total jaringan sehingga diduga mampu mensimulasikan kondisi 

cekaman kekeringan dalam media in vitro. Konsentrasi PEG 15% efektif 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan eksplan epikotil kacang tanah. 
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Respons tunas kacang tanah terhadap media dengan penambahan PEG 15% dapat 

digunakan sebagai alternatif metode untuk menapis toleransi kacang tanah 

terhadap cekaman kekeringan. 

Beberapa penelitian tentang membuktikan analisis kandungan prolin 

meningkat seiring dengan kondisi cekaman kekeringan. Penelitian yang dilakukan 

Siti et al. (2014) hasil analisis ragam cekaman kekeringan berpengaruh sangat 

nyata terhadap akumulasi senyawa prolin pada 14 HSP (28.97 μmol g-1) dan 21 

HSP (89.77 μmol g-1). Setelah periode cekaman mencapai 14 sampai 21 hari 

dengan tingkat akumulasi prolin mencapai di atas 10 kali kondisi tidak tercekam. 

Ika dan Setyo (2016) mengemukakan bahwa hasil analisis prolin tanaman 

kangkung, bayam dan ketimun memiliki berpengaruh nyata jumlah prolin kontrol 

dan cekaman. Jumlah prolin tanaman bayam sebesar 30,28, ketimun sebesar 27,01 

dan yang terkecil kandungannya pada tanaman kangkung.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi PEG terhadap pertumbuhan tanaman 

kentang (Solanum tuberosum L.) secara in vitro?  

2. Bagaimana kandungan prolin dalam berbagai perlakuan PEG pada tanaman 

kentang (Solanum tuberosum L.) secara in vitro? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Mendapatkan informasi pengaruh konsentrasi PEG terhadap pertumbuhan 

tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) secara in vitro  

2. Mendapatkan informasi kandungan prolin dalam berbagai perlakuan PEG 

pada tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) secara in vitro  

2.4 Hipotesis 

Adapun hipotesisa dari penelitian sebagai berikut :  

1. Diduga perbedaan konsentrasi polyethylene glycol (PEG) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman kentang secara in vito 

2. Diduga perbedaan kandungan prolin tanaman kentang dalam perlakuan 

berbagai konsentrasi polyethylene glycol (PEG). 

2.5 Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kandungan prolin 

eksplan kentang dalam berbagai konsentrasi Polyethylene Glycol (PEG) sebagai 

marka toleransi kekeringan dan mendapatkan tanaman kentang yang toleran 

cekaman kekeringan.  

 


