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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Botani dan Morfologi Tanaman Kentang  

Tanaman Kentang di Indonesia, pertama kali ditemukan pada tahun 1794 

di daerah Cisarua, Cimahi (Bandung). Jenis kentang yang di tanam di Cisarua di 

duga berasal dari Amerika Serikat, yang dibawa oleh orang–orang Eropa. Pada 

tahun 1811 kentang sudah ditanam secara luas di berbagai daerah, terutama di 

pegunungan (dataran tinggi) Pacet, Lembang, Pengalengan (Jawa Barat), 

Wonosobo, Tawangmangu (Jawa Tengah), Batu, Tengger (Jawa Timur), Aceh, 

Tanah Karo, Padang, Bengkulu, Sumatera Selatan, Minahasa, Bali dan Flores . 

Kentang (Solanum tuberosum L) merupakan tanaman sayuran semusim, berumur 

pendek kurang lebih hanya 90–180 hari dan berbentuk perdu atau semak. 

Bervariasi sesuai varietasnya (Samadi, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kentang merupakan tanaman herba semusim. 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 

Sumber: Sudarminto, (2015) 

 

Gambar 1. Umbi Kentang 
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(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 atas tanah, namun setiap stolon mengakhiri pertumbuhan dengan 

bertambah besar atau membentuk umbi (Sunarjono, 2007). 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 (Samadi, 2007).  

Menurut United States Departement of Agriculture dalam sistematika 

(taksonomi) tumbuhan kentang diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta  

Division  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Subclass  : Asteridae 

Order  : Solanales 

Family  : Solanaceae 

Genus  : Solanum L. 

Species  : Solanum tuberosum Linn. 

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Kentang 

Tanaman  kentang  dapat  tumbuh  pada  tanah  dengan  drainase  yang  

baik, bertekstur   sedang   hingga   kasar,   dan   pH   5,5-6,6.   Suhu   yang   sesuai   

untuk pertumbuhan adalah 18-21
o
C. Umbi kentang akan sulit terbentuk bila suhu 

https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Spermatophyta&display=31
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tanah kurang dari 10
o
C dan lebih dari 30

o
C. Suhu  tanah  berpengaruh  terhadap 

peningkatan  kandungan  pati  dan  gula  pada  umbi  (Samadi, 2007). Curah hujan 

rata-rata yang sesuai untuk pertumbuhan kentang adalah 1500 mm/tahun dengan 

lama penyinaran matahari 9-10 jam/hari (Samadi, 2007). Curah hujan yang tinggi 

berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kelembaban, penurunan suhu, 

berkurangnya penyinaran  cahaya matahari,  dan  peningkatan kelengasan tanah. 

Kelembaban udara yang sesuai untuk tanaman kentang adalah 80-90% (Gama, 

2007) 

Kelembaban yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tanaman mudah 

terinfeksi penyakit, terutama yang disebabkan oleh cendawan Phytophthora 

(Samadi, 2007). Demikian pula, kelembaban udara yang terlalu rendah akan 

menghambat pertumbuhan tanaman dan umbi.  

Menurut Rosmayati (2005) respons pembentukan umbi pertanaman dan 

rata-rata produksi dipengaruhi oleh panjang penyinaran. Pembentukan dan 

produksi umbi lebih baik pada penyinaran hari pendek (matahari menyinari 

kurang dari 10 jam sehari) dibandingkan pada penyinaran panjang (matahari 

menyinari lebih lama dari 14 jam sehari), tetapi untuk pembentukan bunga 

tanaman menghendaki hari panjang. Bobot umbi dan bobot jenis umbi tidak 

dipengaruhi panjang penyinaran. Tanaman kentang dapat tumbuh pada jenis tanah 

yang berdrainase baik, bertekstur sedang hingga agak kasar, remah dengan pH 5.5 

– 6.5 (agak masam) lebih disukai. Tekstur dan kepadatan tanah berpengaruh 

sangat besar terhadap bentuk, hasil, dan kualitas umbi (Gama, 2007)  
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2.3 Kentang Varietas Granola Kembang 

    

Gambar 2. Kentang varietas Granola Kembang 

Keterangan: (A) = bunga Granola Kembang dan (B) = umbi Granola Kembang 

(Sumber: BPTP Jawa Timur, 2009) 

Kentang (Solanum tuberosum L.) varietas Granola kembang merupakan 

kentang varietas unggul yang tergolong tipe simpangan dari kentang varietas 

granola. Pelepasan kentang varietas granola kembang sebagai varietas unggul 

diputuskan pada tahun 2005 oleh menteri pertanian dalam rangka untuk 

meningkatkan produksi kentang. Kentang granola varietas granola kembang 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan varietas lain yakni produktivitas 

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

dangkal. Berikut ini merupakan deskripsi kentang varietas granola kembang, 

yakni sebagai berikut: 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5jenl0fXhAhWpdN8KHZxnCScQjRx6BAgBEAU&url=http://kentangbegadang.blogspot.com/2012/11/sejarah-kentang.html&psig=AOvVaw2nm8AjKWs3Kt6JY1CavV9G&ust=1556638700854533
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK_PX_0fXhAhWwiOAKHa94ANoQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://hortikultura.litbang.pertanian.go.id/Buku_Inovasi/65-77.PER Prahardini kentang granola.pdf&psig=AOvVaw2nm8AjKWs3Kt6JY1CavV9G&ust=1556638700854533&psig=AOvVaw2nm8AjKWs3Kt6JY1CavV9G&ust=1556638700854533
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5jenl0fXhAhWpdN8KHZxnCScQjRx6BAgBEAU&url=http://kentangbegadang.blogspot.com/2012/11/sejarah-kentang.html&psig=AOvVaw2nm8AjKWs3Kt6JY1CavV9G&ust=1556638700854533
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK_PX_0fXhAhWwiOAKHa94ANoQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://hortikultura.litbang.pertanian.go.id/Buku_Inovasi/65-77.PER Prahardini kentang granola.pdf&psig=AOvVaw2nm8AjKWs3Kt6JY1CavV9G&ust=1556638700854533&psig=AOvVaw2nm8AjKWs3Kt6JY1CavV9G&ust=1556638700854533
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Tabel 1. Deskripsi Kentang Granola Kembang 

Karakteristik Keterangan Karakteristik Keterangan 

Umur tanaman 
130-135 

HST 
Warna kulit umbi Kuning keputihan 

Warna batang Hijau 
Warna daging 

umbi 
kuning 

Bentuk penampang 

batang 
Segi lima 

Kandungan 

karbohidrat 
15,58% 

Bentuk daun Oval Ukuran daun 
Panjang ± 9,2 cm 

Lebar ± 5,9 cm 

Ujung daun Runcing Panjang tangkai 6,3-7,8 cm 

Tepi daun Bergerigi Bentuk bunga 
Bulat 

bergelombang 

Permukaan daun Berkerut Daerah tumbuh Jawa Timur 

Sumber: Menteri Pertanian (2005) 

2.4 Salinitas 

Salinitas merupakan tingkat kadar garam yang terlarut pada air. Tanah 

dikatakan salin apabila mengandung garam-garam yang dapat larut dalam jumlah 

banyak sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Penyebab lahan salin 

terbagi atas dua bagian yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder. Lahan 

salin primer terjadi secara alami dan sekitar 7% dari permukaan bumi. Lahan salin 

sekunder terjadi akibat aktifitas manusia. Salinitas sekunder saat ini diperkirakan 

terjadi pada sekitar 80 juta Ha yang awalnya cocok untuk pertanian (Barret, 

2002). 

 Penyebab tanah salin antara lain: (1) tanah tersebut mempunyai bahan 

induk yang mengandung deposit garam; (2) intrusi air laut,  akumulasi garam dari 

irigasi yang digunakan atau gerakan air tanah yang direklamasi dari dasar laut 
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(Tan, 2000); (3) Tanah salin juga karena iklim mikro dimana tingkat penguapan 

melebihi tingkat curah hujan secara tahunan (Sposito, 2008). Tanah salin 

mempunyai kadar garam (NaCl) netral yang larut dalam air sehingga dapat 

mengganggu pertumbuhan kebanyakan tanaman. Kurang dari 15% dari Kapasitas 

Tukar Kation (KTK) tanah ditempati oleh natrium dan biasanya nilai pH kurang 

dari 8,5. Hal ini disebabkan garam yang terdapat dalam tanah adalah netral dan 

juga arena hanya sedikit natrium yang dijumpai (Soepardi, 2003). 

Poerwowidodo (2002) mengklasifikasikan tanah berkadar garam ke dalam 

lima kelas yaitu bebas garam, agak bergaram, bergaram cukup bergaram banyak 

dan agak bergaram. Jumlah kandungan garam terlarut dalam tanah berdasarkan 

nilai EC, seperti yang disajikan dalam 2. 

 Tabel 2. Klasifikasi Kadar Garam Dapat Larut Dalam Tanah Menurut DHL Jenuh 

Kelas Kegaraman Tanah Nilai EC (mS/cm) 

Bebas garam 0 - 2 

Agak bergaram 2 - 4 

Bergaram cukup 4 - 8 

Bergaram agak banyak 8 - 15 

Bergaram banyak > 15 

 

2.5 Perbanyakan Kentang secara In Vitro 

Teknik kultur in vitro merupakan teknik isolasi bagian tanaman yang 

dikerjakan secara aseptis dan dalam lingkungan yang terkondisi untuk 

menghasilkan tanaman dengan sifat yang diinginkan. Gunawan (2012), 

menyatakan kultur jaringan yaitu salah satu teknik perbanyakan alternatif pada 

tanaman. Prinsip kultur jaringan ialah mengisolasi eksplan yaitu sel atau jaringan 

tanaman yang diambil dari bagian tanaman, misalnya protoplasma, sel atau 
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sekelompok sel, kemudian distimulasi untuk membentuk tanaman secara utuh 

menggunakan media dan lingkungan tumbuh yang sesuai. Kultur jaringan ialah 

membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil dengan sifat 

seperti induknya. Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk memperoleh 

tanaman dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat serta bebas 

penyakit. Multiplikasi tanaman yang tinggi dapat dihasilkan dari tanaman yang 

ditumbuhkan secara  in vitro. Perbanyakan tanaman dengan kultur 

jaringan bertujuan untuk memperoleh bahan tanaman steril yang digunakan untuk 

perbanyakan benih (Aisyah, 2011). 

Menurut Karjadi (2007) perkembangan dari eksplan tergantung dari dua 

hal yakni (1) potensi genetik dari tanaman yang dibiakan (2) lingkungan fisik dan 

dimana bagian tanaman dibiakkan. Potensi genetik dari tanaman merupakan salah 

satu faktor internal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari perbanyakan 

secara kultur in vitro. Setiap tanaman memiliki genetik yang berbeda untuk 

memunculkan sifat dari tanaman yang berbeda pula. Genotip tanaman ditemukan 

dapat merusak pengaruh zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan tanaman 

dalam perbanyakan in vitro. Genotip memberikan mengaruh yang berbeda 

terhadap kemampuan tanaman dalam pertumbuhan akar juga telah dilaporkan oleh 

beberapa peneliti (Yousef et al., 2011; Pereira et al., 2003; Chaudhari & Pallavi, 

2014).  Faktor eksternal adala faktor diluar tanaman yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman.  

Subkultur merupakan salah satu tahap dalam perbanyakan tanaman 

melalui kultur jaringan. Prinsip dasarnya subkultur ialah memotong, membelah 

dan menanam kembali eksplan yang telah tumbuh sehingga jumlah tanaman akan 
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bertambah banyak (Nurcahyani, 2014). Subkultur adalah memindahkan 

eksplan ke media multiplikasi dengan tujuan perbanyakan atau pengakaran suatu 

eksplan. Sub kultur dilakukan jika eksplan pada medium kultur mengalami 

browning sebagai indikasi dari kematian sel dan ketidakpratisan fungsi media 

(Yann, 2012). Eklspan yang baru saja ditanam dan diinkubasikan dalam ruangan 

incubator akan menghasilkan kalus. Bila kalus sudah cukup umur maka dapat 

dilakukan subkultur. Kalus yang terlambat disub-kulurkan tidak dapat 

berkembang dengan baik karena nutrisinya tidak tercukupi. 

Subkultur merupakan usaha untuk mengganti media tanam kultur 

jaringan dengan media yang baru, sehingga kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan 

kalus atau protokormus dapat terpenuhi. Sub kultur dilakukan atas dasar suspensi 

atau kandungan nutrisi dalam media tidak mencukupi untuk pertumbuhan planlet, 

baik dipengaruhi oleh hilangnya nutrisi yang menyebabkan perlunya penambahan 

nutrisi dalam medium dan hilangnya karbohidrat yang kesemuanya dibutuhkan 

dalam proses metabolisme (Boisson, 2012). 

2.6 Pengaruh Salinitas terhadap Tanaman Kentang 

Tanah salin menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu. Gangguan 

tersebut terjadi di seluruh bagian tanaman. Menurut Slinger (2005), kadar garam 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dengan 3 cara yaitu garam dapat 

mendesak pengaruh osmotik untuk mencegah tanaman dalam pengambilan air 

dari tanah, ion tertentu dapat menyebabkan keracunan pada tanaman.  

 Mekanisme pengaruh salinitas pada tanaman bekerja seperti racun, dimana 

kation monovalen seperti K+ dan Na+, dapat menyebabkan disperti koloid 

protoplasma hingga terjadi disorganisasi kecuali bila diimbangi oleh Ca+, 
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permeabilitas membran sel dapat dirusak oleh konsentrasi NaCl yang tinggi, 

kerusakan ini juga dapat diperbaiki dengan penambahan Ca. Keracunan Na 

ditandai dengan mengeringnya tepi bagian ujung daun, demikian juga keracunan 

Cl. Gejala tersebut sangat sulit dibedakan dengan gejala kekeringan (Gao, 2008). 

Parvaiz (2008) menambahkan pengaruh racun dari beberapa ion tertentu seperti 

Natrium dan Klorida, yang lazim terdapat pada tanah bergaram, akan 

menghancurkan struktur enzim dan makromolekuler lainnya, merusak organel sel, 

mengganggu fotosintesis dan respirasi, serta menghambat sintesis protein dan 

mendorong kekurangan ion. 

Cekaman salinitas mempengaruhi perkecambahan dengan mencegah 

penyerapan air dan juga memasukkan ion beracun ke dalam embrio atau bibit. 

Tingkat toleransi tanaman terhadap cekaman garam jauh lebih besar selama 

perkecambahan biji daripada selama fase berikutnya, seperti pertumbuhan bibit 

dan perkembangan tanaman (Sipayung, 2006). Menurut penelitian Yuniati (2004) 

pada kacang merah, pelebaran daun terhambat oleh cekaman salinitas karena 

berkurangnya tekanan turgor sel. Berkurangnya pelebaran daun dapat berakibat 

berkurangnya fotosintesis maupun produktivitas. Menurut penelitian Samadi 

(2007) Salinitas juga berpengaruh terhadap tanaman kentang pada nilai EC 1,7 

tidak terjadi penurunan hasil, EC 2,5 menurunkan hasil sebesar 10%, EC 3,8 

menyebabkan penurunan hasil sebesar 25%, EC 5,9 menurunkan hasil 50% 


