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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) adalah salah satu tanaman sayuran sumber 

vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa 

umbi basah dan berumur kurang dari setahun. Tahun 2016 lima komoditas sayuran 

semusim dengan produksi terbesar nasional yaitu kubis, bawang merah, kentang, 

cabai besar, dan cabai rawit (BPS, 2016). 

Data BPS tahun 2016 menunjukkan produksi kentang nasional tahun 2011 - 

2014 mengalami kenaikan. Tahun 2012 dengan luas panen 65.989 ha menghasilkan 

produksi kentang 1.094.232 ton atau rerata produktivitas 165,18 ku/ha, tahun 2013 

produksi kentang 1.124.282 ton dan 160,18 ku/ha dengan luas panen 70.187 ha dan 

tahun 2014 produksi mencapai 1.347.815 ton atau rerata produktivitas 176,67 ku/ha 

dengan luas panen 76.291 ha. Namun, pada jumlah produksi kentang tahun 2016 

mencapai 1,21 juta ton mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 dan tahun 

2016 yaitu sebesar 9,54 persen dan 0,5 persen yang disebabkan oleh menurunnya 

luas panen. Luas panen merupakan luasan hasil produksi suatu komoditas, artinya 

semakin luas dari luas panen suatu komoditas maka produksi yang dihasilkan akan 

semakin tinggi, sedangkan semakin sempit luas panen dari komoditas maka hasil 

komoditas tersebut akan semakin rendah (Panitisari, 2017). 

Salah satu kultivar kentang unggul yang banyak dibudidayakan di Indonesia 

ialah Granola. Varietas Granola merupakan varietas yang mendominasi produksi 

kentang, dengan areal tanam mencapai 80 – 90 %. Varietas ini menjadi pilihan 
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petani karena berdaya hasil tinggi, berumur pendek dan memiliki daya adaptasi luas 

(BPTP Sumsel, 2014). Varietas Granola yang merupakan asal introduksi dari 

Jerman dikembangkan menjadi varietas Granola Lembang dan Granola Kembang. 

Granola Kembang adalah varietas kentang dataran medium yang paling cocok 

untuk dikembangkan di Jawa Timur (SK Mentan, 2005) salah satunya di daerah 

Malang yang terletak pada ketinggian 440-667 mdpl yang sesuai untuk 

pengembangan kentang di dataran medium (300-700 mdpl) (Balai Penelitian 

Tanaman Sayuran, 2014). 

Hasil produksi komoditas rendah dapat dipengaruhi oleh kendala 

ketersediaan bibit melalui pengembangan propagul kentang bermutu yang belum 

memadai dan distribusi bibit yang belum berkualitas sehingga petani menggunakan 

bibit yang bermutu rendah (Karjadi, 2002). Oleh karena itu, diperlukan solusi 

penyelesaian masalah yang mendatangkan keuntungan bagi petani, salah satunya 

yaitu bioteknologi melalui kultur in vitro (kultur jaringan). Penerapan teknik kultur 

jaringan dapat menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang 

relatif singkat, selain itu tidak tergantung pada iklim dan musim serta membutuhkan 

bahan tanaman yang sedikit (Yuwono, 2006). Menurut Molnar, dkk. (2011), 

keberhasilan dalam teknik kultur jaringan tergantung pada pemilihan jenis media 

kultur dan kesesuaian jenis tanaman.  

Multiplikasi tanaman kentang secara kultur jaringan dapat menggunakan 

media MS. Salah satu media kultur in vitro yang telah digunakan secara luas adalah 

media dengan formulasi Murashige & Skoog (MS). Menurut Chen (1988) dalam 

Sukamto (2010), ciri media MS adalah adanya kandungan garam-garam anorganik
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yang tinggi dan nitrogen yang lebih besar. Namun, dalam penggunaan media MS 

memiliki harga yang cukup mahal dan rumit pada pelaksanaan pembuatan media 

(Laisina, 2010). Sehingga diperlukan substitusi bahan pembuatan media yang lebih 

ekonomis seperti penggunaan pupuk daun yang mengandung unsur hara makro dan 

mikro. 

Pupuk daun adalah pupuk buatan yang cara pemberiannya kepada tanaman 

dilakukan melalui penyemprotan ke daun. Menurut Meriyanto, dkk. (2016), pada 

umumnya pupuk daun mengandung unsur-unsur hara makro N, P, K, Ca, dan Mg 

serta unsur hara mikro sebagai tambahan seperti Fe, Cu, Mo, Mn, dan Zn. 

Penambahan pupuk daun pada media padat MS mampu digunakan sebagai media 

alternatif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kultur (Damayanti, 

2006). Lingga dan Marsono (2004) juga menyatakan bahwa kelebihan yang sangat 

terlihat dari pupuk daun yaitu penyerapan haranya berjalan lebih cepat 

dibandingkan pupuk yang diberikan lewat akar. Akibatnya, tanaman akan lebih 

cepat menumbuhkan tunas. Oleh karena itu, pemupukan lewat daun dipandang 

lebih berhasil dibandingkan pemupukan lewat akar. 

Pemanfaatan pupuk daun sebagai media alternatif dapat menurunkan biaya 

sebesar 92,2% pada teknik kultur jaringan kentang. Aplikasi pupuk pada teknik 

kultur jaringan sering disebut dengan istilah LCM (Low Cost Medium) (Ogreo et 

al. 2012). Komposisi media untuk tujuan tertentu dapat dimodifikasi lebih lanjut, 

seperti penyederhanaan bahan kimia pada media dasar MS dan minimalisasi 

pemakaian pengatur tumbuh (Kodym dan Zapata, 2001). Modifikasi media MS 

sampai ¼ MS ditambah ekstrak kentang dengan penambahan air kelapa masih 
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cukup baik untuk pertumbuhan eksplan tanaman kentang baik untuk pertumbuhan 

pucuk maupun pertumbuhan akar eksplan tanaman kentang (Purwanto dkk., 2007). 

Pengenceran media MS juga pernah dilakukan untuk konservasi plasma nutfah ubi-

ubian yaitu dengan mengencerkan media menjadi setengah atau seperempat 

bagiannya menyebabkan berkurangnya unsur makro, terutama NH4
+ dan NO3

-, 

sehingga nitrogen (N) sebagai unsur yang penting untuk pertumbuhan menjadi 

berkurang dan berakibat pertumbuhan biakan terhambat (Dewi dkk., 2014). 

Penelitian oleh Indasari, dkk. (2016) dalam uji konsentrasi pupuk daun 

terhadap pertumbuhan tanaman kentang varietas Kalosi dan GM 08 secara in vitro 

memperlihatkan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif daun dengan 

konsentrasi pupuk daun yang optimal 1 g/l. Penggunaan dosis pupuk daun sebanyak 

1 g pada media MS serupa dengan penelitian Asywad, dkk. (2016) bahwa 

penggunaan 1 g pupuk daun pada satu liter media MS menunjukkan hasil terbaik 

pada kentang varietas Atlantik dengan rata-rata jumlah mata tunas yang muncul 

yaitu 1,96, pertambahan tinggi 3,02 cm, dan jumlah daun 2,10. Penelitian oleh 

Nuraini, dkk. (2014) mengungkapkan bahwa perlakuan pupuk daun 2 g/l yang 

ditambah air kelapa 25% memberi hasil terbaik untuk kultivar Granola dengan 

rerata jumlah daun sebanyak 12,20, dan jumlah buku planlet sebanyak 8,40 pada 4 

MSI. Dosis pupuk daun 3 g/l yang ditambah 0,1 mg/l IAA merupakan medium 

pengganti ½ MS yang terbaik pada kultur krisan dengan rerata jumlah daun, nodus, 

jumlah akar panjang akar, dan berat basah planlet terbaik (Shintiavira dkk., 2012). 

Penelitian ini dicobakan menggunakan komponen media pengganti MS yang 

ekonomis seperti pupuk daun Qiuvita. Qiuvita merupakan salah satu jenis merk 
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dagang pupuk daun terdaftar yang mengandung khelat sehingga sangat cepat 

diserap oleh mulut daun (stomata) yang dipakai pada tanaman muda untuk 

merangsang pertumbuhan, daun dan klorofil, sehingga berpotensi sebagai media 

alternatif karena memiliki kandungan unsur hara makro dan mikro yaitu N = 32%; 

P2 O = 11%; K O = 11%; B = 0,01%; Mn = 0,03%; kadar air = 1,93% (Kementan, 

2015).  

Keberhasilan kultur jaringan selain media tumbuh yang mengandung 

komposisi garam anorganik, sumber karbon, dan energi juga harus melibatkan 

faktor zat pengatur tumbuh tanaman (ZPT) (Yuliarti, 2010). Salah satu zat pengatur 

tumbuh yaitu BAP (Benzil Amino Purine). BAP merupakan jenis sitokinin yang 

paling banyak digunakan pada kultur in vitro. Sitokinin adalah senyawa yang dapat 

meningkatkan pembelahan sel pada jaringan tanaman serta mengatur pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman (Zulkarnain, 2011). Menurut Yuliarti (2010), 

penggunaan ZPT harus memerhatikan konsentrasi, urutan penggunaan, dan periode 

masa induksi. Metode Mohr dan Schopfer merupakan kunci keberhasilan dalam 

kultur jaringan (Tabel 1). Penggunaan BAP 5 ppm diharapkan eksplan kentang 

menghasilkan pertumbuhan kearah tunas lateral.  

Tabel 1. Kombinasi perbandingan ZPT auksin dan sitokinin dalam metode Mohr  

       (Mohr dan Schopfer, 1978 dalam Amaliah, 2016) 

ZPT Dosis kombinasi perbandingan ZPT (ppm) 

Sitokinin 0 1 2 3 4 5 

Auksin 5 4 3 2 1 0 

Hasil pertumbuhan Akar saja Akar dan Tunas Tunas saja 

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan uji pengaruh kombinasi 

beberapa konsentrasi pupuk daun pada media MS sebagai media alternatif 
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pertumbuhan dan perkembangan kentang Granola Kembang. Pada penelitian ini 

mengungkap hasil bahwa dari penelitian ini konsentrasi yang yang dicobakan 

memberikan pengaruh berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan planlet 

kentang dengan hasil penelitian sebelumnya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun beberapa masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh interaksi konsentrasi media MS dengan pupuk daun 

Qiuvita terhadap pertumbuhan dan perkembangan terbaik pada kultur kentang 

varietas Granola Kembang? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi media MS terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pada kultur kentang varietas Granola Kembang? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi pupuk daun Qiuvita terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pada kultur kentang varietas Granola 

Kembang? 

1.3. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui adanya pengaruh interaksi konsentrasi media MS dengan pupuk 

daun Qiuvita terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada kultur kentang 

varietas Granola Kembang. 

2. Mengetahui adanya pengaruh konsentrasi media MS terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan pada kultur kentang varietas Granola Kembang. 
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3. Mengetahui adanya pengaruh penambahan konsentrasi pupuk daun Qiuvita 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada kultur kentang varietas 

Granola Kembang. 

1.4. Hipotesis 

Adapun Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga terdapat interaksi antara media MS dengan pupuk daun Qiuvita 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan kultur kentang varietas Granola 

Kembang. 

2. Diduga terdapat pengaruh konsentrasi media MS terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pada kultur kentang varietas Granola Kembang. 

3. Diduga terdapat pengaruh beberapa konsentrasi pupuk daun Qiuvita terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pada kultur kentang varietas Granola 

Kembang. 


