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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Botani Tanaman Kentang 

Kentang merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur 

pendek. Tumbuhnya bersifat menyemak dan menjalar dan memiliki batang 

berbentuk segi empat. Batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan atau 

berwarna ungu. Umbinya berawal dari cabang samping yang masuk ke dalam tanah, 

yang berfungsi sebagai tempat menyimpan karbohidrat sehingga bentuknya 

membengkak. Umbi ini dapat mengeluarkan tunas dan nantinya akan membentuk 

cabang yang baru (Aini, 2012). Gambar visual kentang secara utuh ditunjukka pada 

Gambar 1. 

Klasifikasi tanaman kentang menurut USDA, 2018 (United States Department 

of Agriculture) secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliopsida 

Class  : Magnoliopsida 

Subclass : Asteridae 

Ordo  : Solanales 

Family  : Solanacea

Gambar 1. Kentang Tanaman 
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Genus  : Solanum L. 

Species  : Solanum tuberosum L. 

Pertumbuhan tanaman kentang umumnya dilakukan di dataran tinggi dengan 

ketinggian tempat antara 1000 – 3000 mdpl. Keadaan iklim dengan suhu udara 

dingin dan lembab. Curah hujan yang diperlukan dalam pertumbuhan tanaman 

kentang rata – rata 1500 mm/tahun. Lama penyinaran matahari penuh yang 

dibutuhkan antara 9-10 jam dengan intensitas cahaya redup. Suhu optimal yang 

diperlukan antara 18 – 20oC dengan kelembapan 80 – 90 % (Mailangkay et al., 

2012). 

Tanaman kentang merupakan tanaman sayuran semusim, berumur 90-180 

hari, dan termasuk tipe tanaman semak. Kentang menyukai tanah yang diolah baik 

dan gembur. Kentang lebih cocok ditanam pada daerah dataran tinggi atau 

pegunungan dengan ketinggian lebih dari 700 m dpl (Samadi, 2007). Tanaman 

kentang membutuhkan tanah yang subur, gembur, banyak mengandung bahan 

organik, bersolum dalam, aerasi dan drainasenya baik dengan reaksi tanah (pH) 5–

6,5. 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 dan bertekstur remah. Jenis tanah Andosol 

memiliki kandungan unsur hara sedang sampai tinggi, produktivitas sedang sampai 

tinggi dan reaksi tanah masam sampai netral. 

Kultivar dapat dikatakan sebagai varietas tanaman yang dibudidayakan, 

memiliki sifat – sifat yang unggul, dan dibedakan dari varietas yang lainnya secara 

khas, berdasarkan bentuk, warna, rasa, ketahanan dan penyakit, atau sifat lainnya. 

Kentang terdiri dari beberapa jenis dan beragam varietas. Jenis-jenis tersebut 
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memiliki perbedaan bentuk, ukuran, warna kulit, daya simpan, komposisi kimia, 

sifat pengolahan dan umur panen. Berdasarkan warna kulit dan daging umbi, 

kentang terdiri dari tiga golongan yaitu kentang kuning, kentang putih, dan kentang 

merah. Kentang kuning memiliki beberapa varietas yaitu varietas Pattrones, 

Katella, Cosima, Cipanas, dan Granola. Kentang putih memiliki varietas Donata, 

Radosa, dan Sebago. Varietas kentang merah yaitu Red Pontiac, Arka dan Desiree. 

Jenis kentang yang paling digemari adalah kentang kuning yang memiliki rasa yang 

enak, gurih, empuk, dan sedikit berair (Aini, 2012). 

Kentang Varietas Granola Lembang merupakan merupakan varietas yang 

mendominasi produksi kentang, dengan areal tanam mencapai 80 – 90 %. Varietas 

Granola Lembang menjadi pilihan petani karena berdaya hasil tinggi, berumur 

pendek dan memiliki daya adaptasi luas. Pada Umumnya, umur kentang varietas 

granola lembang berkisar antara 100-115 hari dengan tinggi tanaman ± 65 cm 

(BPTP, 2014).  

Kentang Varietas Granola Kembang dilepas oleh Menteri Pertanian sebagai 

Varietas Unggul Kentang Nasional pada tahun 2005 dalam rangka untuk 

meningkatkan produksi kentang di Indonesia. Varietas ini mempunyai keunggulan 

yang berbeda dari varietas lain, yaitu umur tanaman 130 – 135 HST, potensi hasil 

38 – 50 ton/ha, jumlah umbi per tanaman 12 – 20 buah, dan agak tahan terhadap 

penyakit hawar daun (Phytophthora infestans) (Susiyati & Prahardini 2004). 

2.2 Kultur In vitro 

 

Kultur jaringan atau budidaya in vitro adalah suatu teknik isolasi bagian-

bagian tanaman seperti jaringan, organ, embrio yang dipelihara dan ditumbuhkan 

pada medium buatan yang steril agar mampu beregenerasi dan diferensiasi menjadi 
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tanaman lengkap (Zulkarnain, 2009). Kultur jaringan dianggap sebagai teknik yang 

tepat untuk digunakan sebagai solusi keterbatasan bibit. Teknik ini dirasa lebih 

efektif digunakan karena memiliki beberapa kelebihan yaitu bibit yang dihasilkan 

lebih banyak, seragam dan bebas dari patogen (Soedarjo et al, 2012). Menurut 

Santoso dan Nursandi (2003) perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan sangat 

berbeda dibandingkan dengan perbanyakan secara konvensional. Hal ini 

disebabkan karena perbanyakan melalui kultur jaringan memungkinkan jumlah 

tanaman dalam skala besar dalam waktu yang relatif lebih cepat. Saat ini 

perbanyakan dan pelestarian tanaman banyak dilakukan secara in vitro. Metode ini 

selain dapat dilakukan dengan bahan tanam yang sedikit, juga dapat menghasilkan 

tanaman yang bebas penyakit. Pada kentang, penyimpanan plasma nutfah kentang 

dan penyediaan bibit kentang bebas virus dilakukan bukan dengan kultur tunas 

melainkan dengan umbi mikro (Widyastuti, 2000). 

Masalah utama yang menyebabkan rendahnya produksi kentang adalah 

keterbatasan bibit kentang yang bermutu. Salah satu alternatif untuk menghasilkan 

bibit kentang bermutu adalah dengan menggunakan teknik kultur jaringan atau 

mikropropagasi. Melalui teknik kultur jaringan dapat diproduksi umbi mikro 

kentang sebagai salah satu propagul kentang untuk penyediaan bibit (Ni’mah et al, 

2014). Teknik budidaya jaringan tanaman memiliki kontribusi yang besar di dunia 

pertanian. Permasalahan pertanian seperti penyediaan kebutuhan bibit tanaman 

dapat diatasi dengan budidaya jaringan tanaman. Budidaya jaringan tanaman juga 

mampu menginduksi variasi somaklonal yang dapat memperkaya variabilitas 

dalam species sehingga berperan sebagai sumber genetik baru yang stabil dalam 

metode pemuliaan tanaman. Tujuan pemuliaan tanaman akan sangat dimudahkan 
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melalui budidaya jaringan karena mampu menghasilkan planlet/tanaman dalam 

waktu singkat dan jumlah yang banyak. Hussain et al, (2012) juga menjelaskan 

keunggulan yang dapat dimanfaatkan dari budidaya jaringan tanaman yaitu mampu 

menghsilkan varietas unggul yang bebas penyakit, toleran terhadap cekaman 

abiotik, memproduksi metabolit sekunder, memiliki faktor multiplikasi yang tinggi, 

faktor lingkungan yang terkendali, tanaman dapat diproduksi terus menerus 

sepanjang tahun, dan menyelamatkan sumber genetik langka dari kepunahan. 

2.3 Manitol 

Manitol (C6H14O6) merupakan gula alkohol polihidrik atau asiklik poliol, 

yang diturunkan dari manosa. Manitol merupakan serbuk putih, tidak berbau, bubuk 

kristal, atau granul mudah mengalir bebas. Manitol telah digunakan secara luas baik 

dalam industri maknan maupun fermentasi. Manitol memiliki sifat yang reaktif, 

tidak hidroskopis dan memiliki sifat kempa yang baik oleh karena itu dimanfaatkan 

pada produksi tablet kunyah dan granulasi serbuk eksipein (Kuusisto, et al 2005). 

Manitol mempunyai rasa yang manis, seperti glukosa dan setengah kali manisnya 

sukrosa serta memberi sensasi dingin di mulut (Setyarini, 2009).  

Manitol merupakan salah satu senyawa osmotikum dan agen penyeleksi yang 

dapat menurunkan potensial air bagi tanaman yang ditambahkan ke media untuk 

seleksi in vitro yang sering digunakan oleh para peneliti karena dapat mensimulasi 

situasi cekaman kekeringan ketika ditambahkan ke dalam media kultur dan tidak 

menimbulkan efek phytotoxic racun bagi tanaman (Rajashaker et al,. 1995). 

Penambahan manitol ke dalam media kultur akan menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman yang dikulturkan tanpa mempengaruhi sifat genetiknya 

sehingga manitol dapat digunakan untuk konservasi in vitro. 


