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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan terhadap produk pertanian semakin meningkat sejalan dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. Bahan pangan yang tersedia harus mencukupi 

kebutuhan masyarakat. Produk hortikultura memiliki peranan besar dalam 

memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Kentang (Solanum tuberosum L.) 

merupakan salah satu komoditas yang memegang peranan penting dan mendapat 

prioritas untuk dikembangkan. Kentang banyak dikonsumsi baik  sebagai camilan 

maupun makanan pokok pengganti beras karena mengandung karbohidrat dan 

kalori yang cukup tinggi sehingga  termasuk dalam komoditi diversifikasi pangan. 

Kentang merupakan salah satu tanaman sayur utama dunia (FAOSTAT, 

2014). Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat konsumsi terhadap 

kentang sebagai bahan pangan berjalan cukup cepat. Pada tahun 2002-2012, 

konsumsi kentang skala rumah tangga rata-rata mengalami peningkatan sebesar 

1,76% setiap tahunnya. Diversifikasi menu makanan yang didominasi oleh 

serealia bergeser ke komposisi pangan yang lebih berimbang cenderung dilakukan 

konsumen (Pusdatin, 2013). Perbandingan protein terhadap karbohidrat umbi 

kentang lebih tinggi daripada biji serealia dan umbi lainnya. Selain itu, kandungan 

asam amino pada kentang juga seimbang, sehingga sangat baik bagi kesehatan 

(Rusiman 2008). 

Menurut data dari Direktorat Jenderal Hortikultura (2017), produksi 

kentang di Indonesia tahun 2014 sebanyak 13.479.151 kuintal dengan luasan 

panen76.291Ha. 
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Tahun 2015 sebesar 12.130.384 kuintal dengan luasan panen 66.450 Ha, 

tahun 2016 sebanyak 12.130.384 kuintal dengan luasan panen 66.983 Ha, dan 

tahun 2017  mengalami penurunan sebesar 11.167.381 kuintal dengan luas panen 

75.611 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi kentang di Indonesia 

mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Meskipun potensi permintaan kentang yang 

cukup tinggi ditunjang dengan potensi ketersediaan lahan yang cukup luas, namun 

pengembangan dan peningkatan produksi kentang berjalan lambat. Salah satu 

faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah salinitas.  

Pada tanaman kentang sendiri, lingkungan hidup yang paling optimal 

adalah pada daerah pegunungan. Ketinggian tempat yang sesuai dengan habitat 

tumbuhnya sekitar 1.000-1.300 mdpl. Namun, keadaan tanah menjadi salin masih 

dimungkinkan terjadi pada tempat yang cukup tinggi atau daerah-daerah 

pegunungan. Hal tersebut dapat disebabkan karena perubahan iklim dan suhu 

tinggi yang menimbulkan penguapan menjadi tinggi. Menurut Hu dan 

Schimidhalder (2004), salinitas dapat terjadi karena perubahan iklim yang sangat 

ekstrim, misalnya suhu yang tinggi akan menyebabkan penguapan (evaporasi) 

yang cepat dan meningkat yang akan mengakibatkan garam terakumulasi di dalam 

tanah. Perubahan iklim yang menyebabkan suhu menjadi tinggi sangat mungkin 

terjadi di daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan, sehingga daerah tersebut 

memiliki kadar garam yang tinggi.  

Tanaman kentang sendiri merupakan tanaman yang kurang toleran 

terhadap salinitas. Menurut Ashraf (2004), kentang dianggap sensitif terhadap 

garam dibandingkan dengan tanaman yang lain. Berbagai respons perkembangan 

pada kentang dipengaruhi oleh salinitas, di lain sisi lahan salin di Indonesia 



3 
 

 

berjumlah cukup besar. Menurut Sipayung (2006), luas tanah salin belum 

diketahui secara pasti namun Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai 

garis pantai yang luas sehingga perkiraan luas lahan salin di Indonesia mencapai 

39,4 juta hektar. 

Beberapa penelitian mengenai dampak dari pengaruh cekaman salinitas 

terhadap tumbuhan telah banyak dilakukan. Viegas et al. (2003 dalam da Silva et 

al. 2008) melaporkan bahwa pertumbuhan tunas pada semai lamtoro (Leucaena 

leucocephala) mengalami penurunan sebesar 60% dengan adanya penambahan 

salinitas pada media sekitar 100 mM NaCl. Penelitian Yousfi et al. (2007), 

menunjukkan bahwa salinitas menyebabkan penurunan secara drastis terhadap 

konsentrasi ion Fe di daun maupun akar pada tanaman barley (Hordeum vulgare). 

Penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya penyerapan Fe pada kondisi 

salinitas yang tinggi. 

Pengembangan varietas kentang perlu dilakukan untuk memperoleh varietas 

unggul kentang yang mampu beradaptasi dan berproduksi pada lahan penanaman 

yang cenderung salin. Teknik kultur in vitro pada saat ini telah berkembang 

menjadi teknik propagasi tanaman yang sangat penting pada berbagai spesies 

tanaman (Pandiangan, 2009). Proses seleksi kentang terhadap cekaman salinitas 

akan lebih efisien jika menggunakan teknik kultur in vitro. Menurut Goerge 

(2007), kultur in vitro memilki beberapa keunggulan antara lain menggunakan 

potongan-potongan kecil dari bagian tanaman (daun, tunas, batang, akar, kalus, 

sel) untuk menghasilkan tanaman baru yang utuh sehingga lebih menghemat 

bahan tanam. Membutuhkan ruang yang kecil, energi dan tenaga yang lebih 

efisien untuk menjaga, menumbuhkan dan meningkatkan jumlah tanaman. 
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Perbanyakan tanaman dilakukan dalam kondisi aseptik, bebas dari pathogen, 

maka saat kultur tanaman berhasil dilakukan tidak akan terjadi kehilangan 

tanaman karena serangan penyakit dan tanaman yang dihasilkan dari kultur 

jaringan (pada kondisi tertentu) juga bebas dari bakteri, jamur dan 

mikroorganisme pengganggu yang lain. 

Mengacu pada latar belakang di atas, diperlukan tanaman kentang yang 

toleran terhadap cekaman salinitas. Hal tersebut berkaitan dengan upaya 

pengembangan kentang di Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan penelitian 

mengenai tanaman kentang yang toleran terhadap salinitas dengan melakukan uji 

ketahanan menggunakan  beberapa konsentrasi NaCl yang bertindak sebagai agen 

salinitas dan dilakukan secara in vitro. Sehingga dapat diketahui respon ketahanan 

tanaman kentang terhadap adanya cekaman salinitas melalui berbagai macam 

konsentrasi NaCl.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mendapatkan nilai lethal dosis 50 (LD50) dalam seleksi tunas kentang 

terhadap salinitas dengan menggunakan NaCl. 

2. Mempelajari respon pertumbuhan dan perkembangan eksplan kentang 

pada masing-masing konsentrasi NaCl. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Berapa nilai lethal dosis 50 (LD50) yang sesuai untuk seleksi planlet 

kentang terhadap salinitas dengan menggunakan NaCl. 
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2. Bagaimana respon pertumbuhan dan perkembangan  planlet kentang pada 

masing-masing konsentrasi NaCl. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1. Diduga lethal dosis 50 (LD50) dengan nilai tertentu sesuai untuk seleksi 

planlet kentang terhadap cekaman salinitas dengan menggunakan NaCl 

sebagai agen penyeleksi. 

2. Diduga terdapat respon pertumbuhan dan perkembangan planlet kentang 

yang berbeda pada masing-masing konsentrasi NaCl. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi 

tanaman Kentang (Solanum tuberosum L.) varietas Granola Kembang yang 

toleran terhadap tanah salin dan dapat menyeleksi tanaman kentang (Solanum 

tuberosum L.) varietas Granola Kembang sebagai bibit tanaman yang tahan 

terhadap salinitas. 

 


