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BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan tanaman hortikultura yang 

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak ditanam oleh petani.   

Umumnnya tanaman kentang ditanam di dataran tinggi pada awal atau akhir 

musim penghujan sehingga resiko kehilangan pupuk akibat erosi maupun 

pencucian sangat tinggi. Akibatnya untuk tumbuh dan berproduksi optimal 

tanaman kentang membutuhkan pupuk amat tinggi. kebutuhan pupuk untuk 

tanaman kentang sekitar 100–150 kg N/ha, 100-150 kg P2O/ha, dan 150 kg 

K2O/ha (Rahayu, 2000).  Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa perlakuan 

pemupukan NPK berimbang berpengaruh terhadap jumlah buah maupun bobot 

buah per tanaman pada tanaman kentang (Sahat 1991 dan Gunadi 2009).  

Sedangkan bobot umbi kentang nyata meningkat sebesar 72,94% oleh aplikasi 

pupuk NPK I5-I5-15 dosis 1 t/ha dikombinasikan dengan pupuk pelengkap cair 

(PPC) konsentrasi 4,5 ml/l dibandingkan dengan menggunakan pupuk NPK 15-

15-15 dosis 1 t/ha (Sumiati, 2005). 

Kebutuhan nitrogen (N) untuk tanaman kentang cukup tinggi yaitu berkisar 

100 – 150  kg N/ha dan biasanya berasal dari pupuk urea, ZA maupun pupuk N 

yang bersumber dari nitrat.  Pemberian  N  menyebabkan pertumbuhan  vegetatif  

sangat  hebat  sekali dan warna daun menjadi hijau tua. Kelebihan N  dapat  

memperpanjang  umur  tanaman  dan memperlambat  proses  kematangan.  

Bentuk  N  yang  diadsorpsi  oleh  tanaman berbeda-beda.  Unsur  hara  NH4+ dan  

NO3- mempengaruhi  kualitas  tanaman  sehingga ada  tanaman  yang  lebih  baik 



2 
 

 

tumbuh  bila diberi  NH4+,  ada   yang  lebih  baik  bila  diberi NO3- dan  ada 

pula  tanaman  yang  tidak berpengaruh  oleh  bentuk-bentuk  N  ini. Nitrogen  

yang  diserap  dalam  tanaman dirubah  menjadi  -N,  -NH-,  -NH2.  Bentuk 

reduksi  ini  kemudian menjadi senyawa  yang  lebih  kompleks  dan  akhirnya 

menjadi  protein. 

Saat ini telah banyak pabrikan yang menghasilkan pupuk N, namun yang 

sesuai dengan kondisi wilayah dan dapat meningkatkan produktivitas kentang 

masih perlu dilakukan pengkajian.  Menurut Sutrisna N dan Surdianto, Y.( 2014), 

untuk lahan kering pemberian pupuk NPK majemuk berbasis amonium nitrat 

relatif lebih baik terhadap pertumbuhan tanaman kentang dan meningkatkan 

produktivitas kentang sebesar 11,5% dibandingkan dengan formula pupuk NPK 

berbasis Urea. 

Salah satu pupuk N yang berasal dari pabrikan adalah pupuk Petro Nitrat 

yang mengandung 16 % total nitrogen (N) dimana mengandung Nitrat –N sebesar 

6,5% dan Amonium-N sebesar 9,5%.  Diharapkan dengan pemupukan petro Nitrat 

akan menghasilkan produksi kentang yang optimal.  

Pengelolaan hara tanaman pada prinsipnya untuk mempertahankan hara 

tanah melalui pemberian pupuk secara teratur sesuai dengan takaran yang cukup, 

bertujuan untuk mengganti unsur hara yang telah hilang terangkut dalam bagian 

tanaman yang dipanen maupun akibat tercuci. Sedangkan takaran pupuk yang 

baik, apabila sesuai dengan jumlah dan jenis dari unsur hara yang diperlukan oleh 

tanaman, berdasarkan pada fase pertumbuhan tanaman (Suminarti, 2011). 
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Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS, 2018) menyatakan 

bahwa produksi kentang di Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan 

sejah tahun 2015-2017, yaitu dari 1,34 juta ton/tahun pada tahun 2014 menjadi 

1,22 juta ton/tahun di tahun 2015 sampai pada tahun 2017 produksinya 1,17 juta 

ton/tahun. Jumlah produksi ini belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi 

masyarakat Indonesia terhadap kentang.Menurut Zulkarnain (2017) Jumlah 

konsumsi kentang per kapita mengalami fluktuasi namun terus mengalami 

peningkatan pada tahun 2015. Pada 2015 sebanyak 1,564 kg/kapita terjadi 

penurunan pada tahunberikutnya yaitu 1,460 kg/kapita, kemudian meningkat 

cukup signifikan pada 2015 yaitu 2,294 kg/kapita hingga 2016 menjadi 2,503 

kg/kapita (Kementan, 2018). 

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman kentang dapat dilakukan 

dengan cara menanam varietas unggul seperti Granola Kembang, Granola adalah 

salah satu varietas yang memiliki potensi produksi tinggi dan tahan terhadap 

beberapa jenis penyakit yang umumnya menyerang tanaman kentang, dan  

berpotensi produksi tinggi hingga 30-50 ton per hektar (Samadi, 2007). 

1.2 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mempelajari jenis pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil kentang 

2. Mendapatkan jenis pupuk yang tepat guna meningkatkan hasil tanaman 

kentang. 

1.3 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah jenis pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil? 

2. Apakah jenis NPK tersebut memberikan hasil yang tertinggi pada 

produksi kentang? 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Diduga jenis pupuk NPK yang berbeda akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil yang berbeda. 

2. Diduga salah satu pupuk NPK yang digunakan mendapatkan hasil yang 

tertinggi 

 

 


