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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tanaman Kentang (Solanum tuberosum L.) 

2.1.1. Botani Tanaman Kentang  

Menurut USDA Plant (2018), klasifikasi tanaman kentang sebagai berikut:    

Kingdom   : Plantae   

Subkingdom : Tracheobionta   

Superdivision  : Spermatophyta   

Division  : Magnoliophyta 

Class : Magnoliopsida 

Subclass : Asteridae 

Order  : Solanales 

Family  : Solanaceae 

Genus : Solanum L. 

Species  : Solanum tuberosum L.   

Tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) berasal dari daerah subtropis, 

tepatnya di pegunungan Andes, Amerika Selatan, perbatasan antara Bolivia dan 

Peru. Tanaman kentang berbentuk semak atau herba, merupakan tanaman semusim 

dan memiliki umbi batang yang dapat dimakan. Tanaman kentang memiliki batang 

berwarna hijau, ungu, atau merah apabila mengandung antosianin. Batang tanaman 

kentang memiliki dua tipe yaitu batang yang tumbuh di atas tanah (aerial) dan 

batang yang tumbuh di bawah tanah (underground). Batang yang tumbuh di bawah 

tanah terdiri dari stolon dan umbi yang memiliki fungsi serupa dengan batang di 
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atas tanah, namun setiap stolon mengakhiri pertumbuhannya dengan bertambah 

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

Tanaman kentang memiliki daun yang rimbun dan terletak berselang seling 

pada batang tanaman, berbentuk oval dengan tulang daun menyirip dan ujung daun 

yang runcing. Bunganya merupakan bunga sempurna, ukurannya kecil, memiliki 

warna yang bervariasi kuning dan ungu, tumbuh pada ketiak daun teratas. Benang 

sari bunga kentang berwarna kekuning-kuningan dan melingkarai tangkai putik, 

kedudukannya bisa lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari kepala putik. Bunga 

yang telah mengalami penyerbukan akan menghasilkan buah dan biji (Samadi, 

2007). 

Umbi kentang merupakan umbi batang yang terbentuk dari pembesaran 

ujung stolon; mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. 

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

menurut varietas kentang. Umbi kentang berbentuk 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). 

Beberapa kendala yang menyebabkan kurang berhasilnya usahatani kentang 

adalah rendahnya kualitas bibit yang digunakan, produktivitas rendah, teknik 

bercocok tanam yang kurang baik, dan keadaan lingkungan yang memang berbeda 

dengan daerah asal kentang (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta, 

2004). 
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2.1.2. Syarat Tumbuh Tanaman 

Tanaman kentang berasal dari daerah sub tropika, maka tanaman kentang di 

Indonesia dibudidayakan di dataran tinggi (diatas 1000 m dpl) yang mempunyai 

suhu relatif rendah (BPTP Sumsel, 2014). Daerah yang sesuai untuk budidaya 

tanaman kentang adalah dataran tinggi atau daerah pegunungan dengan ketinggian 

1000 – 3000 m di atas permukaan laut. Keadaan iklim yang ideal untuk tanaman 

kentang adalah suhu rendah (dingin) dengan suhu rata–rata harian antara 15 – 20°C. 

Kelembaban udara yang sesuai berkisar antara 80 – 90%, cukup mendapat sinar 

matahari (moderat) dan curah hujan berkisar 1.500-5.000 mm/tahun. Suhu tanah 

optimum untuk pembentukan umbi yang normal berkisar antara 15 – 18°C. 

Pertumbuhan umbi akan sangat terhambat apabila suhu tanah kurang dari 10°C dan 

lebih dari 30°C. Tanaman kentang membutuhkan tanah yang subur, memiliki 

tekstur sedang, gembur, subur dan berdrainase baik dengan keasaman tanah (pH) 5 

– 6,5 tergantung varietas yang dibudidayakan (BPTP Jawa Barat, 2015). 

Secara fisik, tanah yang baik untuk budidaya tanaman kentang adalah yang 

remah, gembur, banyak mengandung bahan organik, berdrainase baik dan memiliki 

lapisan olah tanah yang dalam (Suryana, 2013). Jenis tanah yang paling baik adalah 

Andosol dengan ciri–ciri solum tanah agak tebal antara 1–2 m, berwarna hitam atau 

kelabu sampai coklat tua, bertekstur debu atau lempung berdebu sampai lempung. 

Jenis tanah Andosol memiliki kandungan unsur hara sedang sampai tinggi, 

produktivitas sedang sampai tinggi dan reaksi tanah masam sampai netral. Daerah 

dengan curah hujan tinggi harus dilakukan pengairan yang cukup dan sering 

dilakukan pengontrolan keadaan tanah karena angin kencang yang berkelanjutan 



11 

 

 

 

berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan 

tanaman dan penularan bibit penyakit ke tanaman dan ke areal pertanaman yang 

lain (Setiadi, 2009). 

2.1.3. Kentang Varietas Granola Kembang 

Kentang varietas Granola pertama kali dikembangkan di Jerman lebih dari 

40 tahun lalu oleh Pflanzenzucht Saka, Kieloratallee, Hamburg (Windra, 2016). 

Varietas Granola merupakan varietas yang mendominasi produksi kentang, dengan 

areal tanam mencapai 80 – 90 %. Varietas ini menjadi pilihan petani karena berdaya 

hasil tinggi, berumur pendek dan memiliki daya adaptasi luas. Produksi tanaman 

kentang selain dipengaruhi oleh kondisi lokasi penanaman dan perawatan yang 

memadai, juga sangat dipengaruhi oleh varietas kentang yang ditanam (BPTP 

Sumsel, 2014). 

Bentuk umbi kentang varietas Granola berbentuk oval, mata umbi agak 

dalam, permukaan kulit umbi halus, warna kulit umbi kuning dan putih, warna 

daging umbi kuning (Sitangga, 2013). Kandungan pati granola rendah (16% - 18%) 

dan kandungan air tinggi lebih dari 80% (Windra, 2016). Hasil produksi 10 – 30 

ton/ha. Agak tahan terhadap beberapa penyakit diantaranya PVA (Potato virus A), 

PVY (Potato virus Y), PLRV (Potato leaf roll virus), dan agak tahan terhadap 

penyakit layu bakteri serta busuk daun (Sitangga, 2013). 

Varietas Granola yang merupakan asal introduksi dari Jerman 

dikembangkan menjadi varietas Granola Lembang dan Granola Kembang. Granola 

Kembang merupakan kentang varietas unggul yang tergolong tipe simpangan dari 

kentang varietas Granola. Varietas Granola Kembang dilepas oleh Menteri 
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Pertanian sebagai Varietas Unggul Kentang Nasional berdasarkan SK No: 

81/Kpts/SR. 120/3/2005 tanggal 15 Maret 2005 dengan hal yang melatarbelakangi 

adalah pemilihan populasi tanaman kentang yang mempunyai produktivitas tinggi, 

genjah, dan tahan terhadap hama dan penyakit serta mampu menyediakan 

kebutuhan benih bermutu bagi petani di wilayah Tengger. Kentang varietas Granola 

Kembang memiliki keunggulan dibandingkan dengan varietas lain yakni 

produktivitas tinggi, bentuk umbi bulat lonjong, warna daging umbi kuning dan 

mata umbi dangkal (Prahardini dkk., 2014). 

Kentang varietas unggul Granola Kembang saat ini telah menjadi “Kentang 

Ikon Jawa Timur”. Varietas ini mempunyai keunggulan, yaitu (1) umur tanaman 

130 – 135 HST, (2) potensi hasil 38 – 50 ton/ha, (3) jumlah umbi per tanaman 12 – 

20 buah, dan (4) agak tahan terhadap penyakit hawar daun (Phytophthora infestans) 

(Susiyati & Prahardini, 2004). Pada kondisi iklim yang lembab tanaman kentang 

ini mampu membentuk bunga berwarna ungu muda. Kegunaan varietas ini lebih 

untuk kentang sayur (Prahardini dkk., 2014). Keragaan umbi dan bunga kentang 

varietas Granola Kembang dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Kentang varietas Granola Kembang (A) = umbi Granola Kembang 
               dan (B) = bunga Granola Kembang (Prahardini dkk., 2014). 
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2.2. Kultur Jaringan 

2.2.1. Kultur Jaringan Tanaman Kentang 

Kultur jaringan sering disebut juga tissue culture. Kultur adalah budidaya, 

dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. 

Kultur jaringan adalah metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman, seperti sel, 

sekelompok sel, jaringan, dan organ, serta menumbuhkan dalam kondisi aseptik, 

sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi 

menjadi tanaman yang lengkap. Kultur jaringan membudidayakan jaringan 

tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya 

(Henuhili, 2013). 

Kultur jaringan didasarkan dengan teori totipotensi. Teori totipotensi 

menyatakan bahwa sel – sel bersifat otonom, dan pada prinsipnya mampu 

beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Jaringan tanaman dapat diisolasi dan 

dikultur hingga berkembang menjadi tanaman normal dengan melakukan 

modifikasi terhadap kondisi lingkungan dan nutrisinya (Zulkarnain, 2011). 

Tahapan kultur jaringan meliputi inisiasi, multiplikasi, perpanjangan dan 

induksi akar (pengakaran), dan aklimatisasi. Kegiatan inisiasi meliputi persiapan 

eksplan, sterilisasi eksplan hingga mendapatkan eksplan yang bebas dari 

mikroorganisme kontaminan. Multiplikasi merupakan tahap perbanyakan eksplan 

dengan subkultur (pemindahan eksplan dalam media baru yang berisi Zat Pengatur 

Tumbuh (ZPT)) secara berulang-ulang untuk mempertahankan stok bahan tanaman 

(eksplan) (Gambar 2). Pengakaran merupakan kegiatan terakhir sebelum planlet 
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dipindahkan ke kondisi luar. Aklimatisasi ialah proses pemindahan/pengadaptasian 

planlet dari kondisi in vitro ke kondisi luar/lapangan (Kumar dan Reddy, 2011). 

 
Gambar 2. Multiplikasi setek in vitro (Suliansyah dkk., 2017) 

2.2.2. Keberhasilan Kultur Jaringan 

Menurut Zulkarnain (2011), kemampuan internal sel untuk berdiferensiasi 

disebut totipotensi. Kearah mana sel-sel tanaman dapat diinduksi untuk 

mengekspresikan totipotensinya, keberhasilan teknik kultur jaringan sangat 

tergantung pada optimasi variabel-variabel berdasarkan tujuannya. Variabel utama 

yang harus dipertimbangkan yaitu: 

a. Seleksi Bahan Eksplan 

Tiga aspek utama yang harus diperhatikan yaitu genotip, umur, dan kondisi 

fisiologis bahan tersebut. Pengaruh genotip dapat dilihat pada profilerasi sel pada 

kapasitas regeneratifnya. Pada umumnya, tanaman dikotil lebih mudah 

berproliferasi daripada tanaman monokotil. Tanaman gymnospermae memiliki 

kapasitas regeneratif yang lebih terbatas daripada angiospermae. Tanaman yang 

umumnya mudah diperbanyak melalui teknik vegetatif akan mudah pula 

diperbanyak melalui kultur jaringan. 
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Semakin tua tanaman eksplan yang diambil, proses pembelahan dan 

regenerasi sel cenderung menurun. Jaringan muda (juvenile) biasanya memiliki 

kapasitas regenerative yang tinggi sehingga lebih mudah berproliferasi daripada 

jaringan berkayu atau yang sudah tua. 

Pada umumnya bagian-bagian vegetatif lebih siap beregenerasi daripada 

bagian-bagian generatif. Kondisi fisologis dari tanaman bervariasi secara alami, 

sejalan dengan pertumbuhan tanaman yang melewati fase berbeda dan perubahan 

kondisi lingkungan. 

Faktor lain yang memengaruhi namun bukan faktor utama adalah ukuran 

eksplan yang digunakan. Hal itu penting dalam upaya memproduksi tanaman bebas 

virus melalui kultur meristem, dan juga menentukan laju kehidupan bahan eksplan. 

Semakin kecil ukuran eksplan, akan semakin kecil pula kemungkinan terjadinya 

kontaminasi, namun laju kehidupan pun akan rendah. 

b. Sterilisasi Bahan Eksplan 

Komposisi medium tumbuh ternyata sangat menguntungkan pula bagi 

pertumbuhan cendawan dan bakteri karena akan tumbuh dengan cepat dan dalam 

waktu singkat sehingga akan menutupi permukaan medium serta eksplan yang 

ditanam. Mikroorganisme akan menyerang eksplan melalui luka-luka akibat 

pemotongan dan penanganan saat sterilisasi sehingga mengakibatkan kematian 

eksplan. Inisiasi suatu kultur harus mengusahakan kultur yang aksenik, artinya 

kultur hanya dengan satu macam organisme yang diinginkan (dalam hal ini jaringan 

tanaman). 
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Sumber kontaminasi mikroorganisme pada sistem kultur jaringan dapat 

melalui medium, lingkungan kerja, eksplan secara internal dan eksternal, serta 

serangga atau hewan kecil yang masuk dalam botol saat di ruang stok/rak kultur. 

Sumber kontaminasi yang paling sulit diatasi adalah yang berasal dari eksplan. Cara 

penanganan bagian tanaman yang lunak akan sangat berbeda dengan bagian 

tanaman yang keras, atau pun biji yang memiliki keras. 

Jaringan ataupun organ yang terinfeksi jamur atau bakteri sistemik 

hendaknya dibuang. Untuk menghilangkan sumber infeksi, bahan tanaman harus 

disterilkan sebelum ditanamkan pada medium tumbuh. Bahan sterilisasi pun 

bersifat meracuni jaringan. oleh karena itu, tingkat konsentrasi dan lamanya 

perlakuan harus benar-benar diperhatikan untuk mengurangi risiko kematian 

jaringan.  

c. Komposisi Medium Dasar 

Pertumbuhan kultur yang normal dapat kembali diinduksi bila dilakukan 

restorasi suplai air, komponen-komponen nutrisi, dan zat pengatur tumbuh melalui 

medium tumbuh. Media sebagai sumber makanan harus mengandung senyawa 

organik dan anorganik, seperti unsur hara makro dan mikro dalam kadar dan 

perbandingan tertentu, vitamin, asam amino dan amida, sumber karbon dan energi. 

Komposisi media kultur adalah sebagai berikut: 

a. Air 

Air merupakan komponen penting dalam kultur karena 95% dari medium 

mengandung air. Untuk tujuan penelitian dengan eksplan protoplas, meristem, dan 
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sel sebaiknya digunakan aquabides (destilasi) (Wels, 1991 dalam Sutriani, 2014). 

Air destilasi steril dari kontaminasi mikroorganisme. 

b. Larutan Garam Anorganik 

Tanaman memerlukan setidaknya 6 elemen makronutrien, yaitu unsur yang 

diperlukan dalam jumlah besar meliputi, N, K, Mg, Ca, S, P, dan 7 elemen 

mikronutrien, yaitu unsur yang diperlukan dalam jumlah kecil meliputi Fe, Mn, B, 

Mo, Cl. Unsur makro biasanya diberikan dalam bentuk NH4NO3, KNO3, 

CaCl2.2H2O, MgSO4.7H2O dan KH2PO4, sedangkan unsur mikro diberikan dalam 

bentuk MnSO4.4H2O, ZnSO4.4H2O, H3BO3, Kl, Na2MoO4.2H2O5, CuSO4.5H2O, 

dan CoCl2.6H2O. 

Vitamin adalah bahan yang perlu ditambahkan dalam medium kultur in 

vitro, sebab bagian sel tanaman yang dikulturkan secara in vitro belum mampu 

membuat vitamin sendiri untuk kehidupannya. Vitamin yang sering ditambahkan 

ke dalam medium adalah thiamin (vitamin B1), asam nikotinat (niasin), piridoksin 

(vitamin B6). 

c. Zat-zat organik 

Senyawa kimia organik yang biasa dipakai sumber energi dalam kultur 

jaringan adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur C, H, O sebagai 

elemen penyusun utama. Bahan organik termasuk karbohidrat meliputi gula, pati, 

dan selulosa. Karbohidrat mempunyai fungsi sebagai sumber energi untuk jaringan 

dan keseimbangan tekanan osmotik medium. 

Secara umum konsentrasi optimum sukrosa adalah 2-3%%. Kadar sukrosa 

yang digunakan sebagai sumber energi untuk menginduksi pertumbuhan eksplan 
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adalah 2-7%.  Sukrosa adalah sumber karbon yang paling banyak digunakan, karena 

beberapa alasan diantaranya sangat murah, tersedia dalam jumlah banyak dan 

mudah berasimilasi oleh tanaman. Karbohidrat yang ditambahkan ke medium 

kultur sebagai sumber energi untuk metabolisme (Kumar dan Reddy, 2011). Kattuk 

dalam Sutriani (2014) menyatakan bahwa sukrosa bersifat stabil terhadap suhu 

tinggi sehingga bila disterilkan dalam autoklaf dengan zat lain mengakibatkan 

penguraian sukrosa menjadi kombinasi sukrosa, D-glukosa, dan D-fruktosa. 

Keuntungan penguraian ini adalah terbentuknya aldoa (D-glukosa) dan ketosa (D-

fruktosa) yang melimpah.  

d. Zat Pengatur Tumbuh 

Fitohormon adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh tanaman tingkat 

tinggi secara endogen. Senyawa tersebut berperan merangsang dan meningkatkan 

pertumbuhan serta perkembangan sel, jaringan, dan organ tanaman menuju arah 

diferensiasi tertentu seperti pembelahan sel, pemanjangan sel, proliferasi pucuk, 

morfogenesis pucuk, meningkatkan perkecambahan biji, menginduksi 

pemanjangan ruas, dan merangsang pembentukan embrio dari kalus. Senyawa-

senyawa lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan hormon, tetapi 

diproduksi secara eksogen, dikenal sebagai zat pengatur tumbuh.  

Zat pengatur tumbuh yang sering dilibatkan dalam kultur jaringan adalah 

auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, dan etilen. 

e. Faktor lingkungan 

Lingkungan kultur merupakan hasil interaksi antara bahan tanaman, wadah 

kultur, dan lingkungan eksternal ruang kultur, memiliki pengaruh yang sangat besar 
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terhadap suatu sistem kultur jaringan. Secara teoritis, semua variabel di dalam 

setiap wadah kultur pada ruang kultur yang sam adalah seragam. 

Sejumlah faktor lingkungan yang yang saling berinteraksi berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan kultur adalah: 

1. Suhu Ruangan Kultur 

Faktor suhu berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan sel dan 

jaringan, pembentukan organ tanaman, dan berkaitan erat dengan siklus 

perkembangan yang berada di bawah pengaruh enzim. 

Suhu optimum untuk morfogenesis tidak selalu sama untuk setiap spesies 

tanaman. Walaupun tidak terdapat kisaran suhu optimum yang berlaku untuk 

pertumbuhan in vitro sebagian besar tanaman namun kisaran suhu 20-27°C adalah 

yang paling sering digunakan. 

2. Cahaya 

Cahaya, terutama sekali panjang gelombang, kerapatan flux, dan 

fotoperodesitas sangat penting artinya bagi pertumbuhan dan morfogenesis 

tanaman pada kultur in vitro. Cahaya putih biasanya menghambat pembentukan 

pucuk adventif, tetapi merangsang pembentukan akar adventif. Kadar iluminasi 

optimum pada kerapatan flux untuk tahap pemanjangan pucuk dan tahap 

pengakaran adalah 20-50µmol m-2 s-1 dari lampu fluorescent berwarna putih. Pada 

kerapatan flux yang lebih rendah, pucuk-pucuk akan mengalami etiolasi sehingga 

dihasilkan daun-daun berwarna hijau pucat. Pada umumnya, fotoperiodesitas 

yang dibutuhkan dalam kultur in vitro berkisar 14-16 jam perhari. 
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3. Karbondioksida 

Pengaruh CO2 di dalam kultur jaringan berkaitan erat dengan kebutuhan 

bagi proses fotosintesis. Secara umum, diduga bahwa CO2 merupakan syarat 

mutlak untuk kultur tanaman tingkat tinggi di bawah kondisi cahaya. Sejumlah 

penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada atau sedikit sekali pengaruh eksplan 

yang kekurangan klorofil atau terhadap eksplan yang dikulturkan di dalam kondisi 

gelap. 

4. Oksigen 

Oksigen merupakan salah satu faktor pembatas bagi pembelahan dan 

pertumbuhan sel-sel pada jaringan yang dikulturkan secara in vitro. Rata-rata 

penyerapan oksigen selama kultur embrio somatic mengalami penurunan sejalan 

dengan semakin besarnya dan semakin matangnya embrio. Selama fase 

diferensiasi sel, produksi embrio somatic pun lebih rendah pada kadar 10% 

dibandingkan 100%. Meskipun demikian, konsentrasi oksigen tidak 

memperlihatkan adanya pengaruh terhadap berat kering akhir jaringan. 

5. Etilen 

Etilen dapat meningkatkan pertumbuhan kultur in vitro sejumlah spesies 

tanaman dan juga dapat mengakibatkan pengaruh yang menghambat dari senyawa 

ini. Morfogenesis in vitro dihambat oleh kadar etilen yang berlebihan maka perlu 

mengeluarkan komponen gas ini dari dalam wadah kultur. Hal itu dapat dilakukan 

dengan menggunakan penutup wadah yang memungkinkan untuk terjadinya 

pertukaran gas, menggunakan KMnO4 untuk mengikat etilen, atau menggunakan 

suatu senyawa penghambat etilen, seperti AgNO3. 
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6. Kelembapan 

Kelembapan relatif di dalam ruang kultur sekitar 70%, namun kebutuhan 

kelembapan di dalam wadah kultur mendekati 90%.  

2.3. Media Dasar Murashige dan Skoog 

Kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan kultur in vitro yang optimal 

bervariasi antar spesies ataupun antar varietas. Bahkan, jaringan yang berasal dari 

bagian tanaman yang berbeda pun akan berbeda kebutuhan nutrisinya. Oleh karena 

itu, tidak ada medium dasar yang berlaku universal untuk semua jenis jaringan dan 

organ. Meskipun demikian, medium dasar MS yang direvisi (Murashige dan Skoog, 

1962) adalah yang paling luas penggunaannya dibandingkan media dasar lainnya. 

Medium MS banyak digunakan terutama pada mikropropagasi tanaman dikotil 

dengan hasil yang memuaskan. Hal itu dikarenakan medium MS memiliki 

kandungan garam-garam yang lebih tinggi daripada media lain, di samping 

kandungan nitratnya juga tinggi (Zulkarnain, 2011). 

Penelitian terhadap pengaruh komposisi medium kultur dapat dimulai, 

misalnya menggunakan medium dasar MS dengan mencoba berbagai taraf unsur-

unsur makro, seperti ¼, ½, ¾, atau konsentrasi penuh (full strength). Apabila telah 

diperoleh hasil yang memuaskan maka dapat dilihat pula formulasi unsur-unsur 

makro atau komposisi ion dari medium lain dan dicoba untuk melihat 

perbedaannya. 

Selain komponen – kompenen media tanam yang diperhatikan, keasaman 

medium juga perlu diperhatikan. Keasaman medium adalah salah satu yang 
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mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan tanaman. Pada umumnya, keasaman 

medium ditetapkan antara 5,6 – 5,8. Medium yang terlalu asam (pH < 4,5) atau 

terlalu basa (pH > 7,0) dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

eksplan. 

Pada pH tinggi, unsur – unsur seperti besi, seng, mangan, tembaga, dan 

boron mengalami presipitasi sebagai hidroksida sehingga tidak tersedia bagi 

jaringan yang dikulturkan. Sedangkan pada pH rendah, unsur – unsur seperti 

kalsium, magnesium, berlerang, fosfor, dan molibdat menjadi tidak tersedia. Selain 

mempengaruhi kertersediaan unsur – unsur haram pH mempengaruhi pula proses 

pemadatan medium. Medium akan menjadi terlalu keras bila pH > 6,0, sedangkan 

pada pH < 5,2, medium akan sulit untuk menjadi padat (Zulkarnain, 2011). 

2.4. Pupuk daun 

Tanaman kentang mutlak membutuhkan unsur-unsur makro yang 

dibutuhkan dalam jumlah besar dan unsur mikro yang dibutuhkan dalam jumlah 

sedikit. Unsur hara makro yaitu Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Kalsium 

(Ca), Magnesium (Mg), dan Sulfur (S) dan mikro yang harus tersedia dalam 

jaringan tanaman, antara lain Besi (Fe), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), Boron (Bo), 

Molibdenum (Mo), Klorida (Cl), dan Seng (Zn) diberikan tambahan dalam bentuk 

pupuk (Pohan, 2010). Seluruh unsur tersebut terdapat dalam pupuk lengkap atau 

yang biasa disebut pupuk majemuk. 

Pupuk lengkap merupakan pupuk yang biasa digunakan di lapang dan 

mudah pengaplikasiannya karena telah memiliki unsur makro dan mikro yang 
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lengkap. Tetapi pupuk ini kemurniannya rendah dibandingkan dengan unsur hara 

proanalis yang biasa digunakan dalam kultur jaringan dengan kemurnian mencapai 

99.9%. Oleh karena itu, pemakaian pupuk lengkap harus dengan konsentrasi yang 

tepat agar jumlah pengotornya (bahan kimia yang terikut di dalamnya) tidak 

mengganggu pertumbuhan planlet (Sandra, 2003). 

Penggunaan bahan alternatif pupuk dalam media kultur jaringan diharapkan 

menjadi pengganti penggunaan bahan kimia. Pupuk daun memiliki harga yang 

relatif lebih murah dibandingkan bahan kimia yang digunakan pada media dasar in 

vitro. Pupuk daun adalah nutrisi tumbuh yang diberikan melalui daun dengan cara 

penyemprotan atau menyiramkan ke daun, yang terdiri atas unsur makro dan mikro 

(Sutedjo, 1999 dalam Nugroho, 2013). Keuntungan dari pupuk daun adalah di 

dalamnya terkandung unsur hara mikro. Pupuk yang digunakan adalah pupuk 

Qiuvita. Pupuk daun termasuk pupuk majemuk dan terdapat unsur nitrogen (N), 

kalium (K), phosfat (P) yang bermanfaat untuk pertumbuhan pada tumbuhan 

sebagai unsur makro, golongan kedua yaitu unsur mikro antara lain Ca, Cu, Zn, Fe, 

Mn, Mo, dan B. 

Qiuvita adalah pupuk daun lengkap dalam bentuk tepung berwarna hijau, 

memiliki kandungan unsur hara makro dan mikro yang mudah larut dalam air. 

Dapat diserap dengan mudah oleh tanaman baik itu melalui penyemprotan daun 

maupun disiram ke dalam tanah, mengandung hara lengkap dengan konsentrasi 

yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Komposisi yang terkandung dalam pupuk 

daun ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan awal vegetatif tanaman. 


