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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Kentang 

Tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu jenis 

sayuran yang terdapat di Indonesia. Kentang memiliki kandungan karbohidrat dan 

gizi yang tinggi. Di Indonesia kentang juga dapat dijadikan alternatif pangan 

pengganti beras (Gunarto,2003).  

Taksonomi tanaman kentang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: Kingdom : Plantae  

Divisi : Spermatophyta 

Kelas : Dicotyledonae  

Ordo : Tubiflorae  

Famili : Solanaceae  

Genus : Solanum  

Spesies : Solanum tuberosum L.  

Kentang terdiri dari beberapa jenis dan beragam varietas. Jenis-jenis tersebut 

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

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

2.2. Morfologi Tanaman Kentang 

Akar memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. Akar tunggang bisa 

menembus sampai kedalaman 45 cm. Sedangkan akar serabutnya tumbuh 

menyebar (menjalar) ke samping dan menembus tanah dangkal. Akar berwarna 

keputih-putihan, halus dan berukuran sangat kecil. Akar akan berubah bentuk dan 

fungsinya menjadi bakal umbi (stolon) dan akhirnya menjadi umbi (Setiadi, 2009). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Batang tanaman berbentuk segi empat atau segi lima, tergantung pada 

varietasnya. Batang tanaman berbuku–buku, berongga, dan tidak berkayu, 

teksturnya agakkeras.Batang bisa berwarna hijau hingga keunguan atau campuran 

bintik dari warna-warna tersebut dan seolah memiliki “sayap” (mirip benjolan yang 

tumbuh keluar dari batang) (Setiadi, 2009). 

Gambar 1. Tanaman kentang (Dokumentasu Pribadi) 

Keterangan : (1). Daun tanaman kentang, (2). Batang tanaman 

kentang, (3). Umbi tanaman kentang, (4). Akar tanaman kentang. 

1 

3 4 

2 
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Daun tanaman kentang merupakan daun majemuk, yang terdiri dari (rachis) 

tangkai daun utama, (pinnae) anak daun primer dan anak daun sekunder adalah 

daun yang tumbuh dibawah daun primer, (petiol) adalah pasangan daun primer 

bagian bawah. Daun berbentuk oval dengan tulang daun menyirip dan ujung daun 

berbentuk runcing,  permukaan daun bagian bawah berkerut. Warna daun hijau 

muda sampai hijau gelap dan tertutup oleh bulu-bulu halus (Sunarjono, 2007). 

Bunga kentang berwarna putih, merah, atau ungu. tumbuh diketiak daun teratas dan 

berjenis kelamin dua (hermaphroditus). 

Umbi kentang terbentuk dari cabang samping diantara akar–akar. Umbi 

berfungsi menyimpan bahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, 

mineral, dan air (Samadi, 2006). Umbi kentang memiliki bentuk yang bervariasi 

seperti lonjong, meruncing, mirip ginjal dan bulat. Ukuran umbi kentang bermacam 

macam dari ukuran kecilhingga besar. Mata tunas terletakdibagian kulit umbi 

tersusun secara spriral dan jumlahnya antara 2 samai 14 mata tunas (Pijoto, 2004). 

Gambar 2. Umbi kentang (Dokumentasi Pribadi) 

Gambar 2. Daun Kentang (Dokumentasi Pribadi) 
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2.3. Syarat Tumbuh 

Tanaman kentang dapat tumbuh dan berproduksi baik apabila ditanam pada 

kondisi lingkungan yang sesuai dengan persyaratan tumbuhnya (Rukmana, 2002). 

Di Indonesia, tanaman kentang diusahakan didaerah yang memiliki ketinggian 

1000 – 2000 m diatas permukaan laut. Tanaman kentang memerlukan banyak air, 

terutama pada stadia berbunga, tetapi tidak menghendaki hujan lebat yang 

berlangsung terus-menerus. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman 

kentang ialah 2.000-3000 mm/tahun. Hujan lebat yang berkepanjangan  

menghambat pancaran sinar matahari, memperlemah energi surya, hingga 

fotosintesis tidak berlangsung optimal. Hal ini menyebabkan umbi yang terbentuk 

kecil dan produksinya rendah (Sunarjono, 2007).  

Suhu udara yang ideal untuk kentang berkisar antara 15 – 180 C pada malam 

hari dan 24 – 300 C di siang hari. Namun kentang masih bisa hidup  di daerah yang 

suhu udaranya terutama pada malam hari di bawah suhu ini. Ukuran iklim ini cukup 

dingin bagi Indonesia yang tergolong negara tropis dan mempunyai suhu pada siang 

hari 24 – 350 C dan 15 – 240C di malam hari (Setiadi, 2009).  

Pembentukan umbi tanaman kentang menghendaki hari pendek, tetapi untuk 

pembentukan bunga tanaman menghendaki hari panjang 16-18 jam sehari. Di 

daerah tropis basah seperti di Indonesia, hari pendek disertai suhu tinggi akan 

mendorong pembentukan umbi yang optimal. Sebaliknya, bila hari lebih panjang 

pembentukan umbi akan terhambat, kadang-kadang tanaman tidak menghasilkan 

umbi (Sunarjono, 2007). 
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2.4. Ukuran Umbi 

Ukuran umbi berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kentang. 

Perbedaan ukuran umbi mempengaruhi pertunasan. Pertunasan pada umbi 

ditentukan oleh kandungan material umbi yang digunakan untuk tumbuh. Menurut 

Van Es Hartman (1985) pertunasan diasosiakan dengan mobilitas dan translokasi 

karbohidrat ke tunas. Pertunasan pada umbi yang berukuran lebih kecil akan 

tumbuh lebih lambat dibandingkan umbi yang berukuran besar. Umbi bibit kentang 

yang terlalu besar membutuhkan biaya yang lebih mahal. Umbi bibit yang ideal 

untuk ditanam berbobot 40-100 gram.ukuran benih umbi yang optimal untuk 

penanaman yaitu 60 g, umbi yang besar dapat dibelah sesuai ukuran 60 g untuk 

mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang optimal, bertujuan untuk mengurangi 

biaya produksi, akan tetapi resiko-resiko seperti bakteri yang diakibatkan oleh 

proses pembelahan benih kentang juga harus diperhatikan (Mayakaduwa, 2017). 

Benih kentang berbagai ukuran  pada dasarnya dapat digunakan sebagai 

bahan tanam, namun ukuran umbi juga berpengaruh terhadap pertumuhan tanaman 

kentang. Ukuran umbi terlalu kecil memiliki cadangan makanan yang sedikit, 

sehingga pertumbuhan tanaman kentang tidak optimal. Penggunaan umbi kentang 

berukuran besar dapat meningkatkan persentase tumbuh bibit dan jumlah batang 

perumpun(Nuraisyiah, 2013). Umbi yang keriput memiliki persediaan cadangan 

makanan lebih sedikit, sehingga meskipun menghasilkan batang perumpun dengan 

jumlah yang banyak, namun batang terlihat lebih kecil dan hal ini mempengaruhi 

bobot umbi yang diproduksi. Kentang bibit memiliki masa dormansi dimana umbi 

kentang tidak akan bertunas sampai waktu tertentu. Selama masa dormansi, kentang 
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bibit dapat disimpan di gudang bersuhu dingin (cool storage) dan di gudang terang 

bersuhu ruang. Penyimpanan kentang bibit pada gudang bersuhu dingin dapat 

memperpanjang masa dormansi sedangkan penyimpanan di suhu ruang akan 

menyebabkan umbi bertunas sesuai masa dormansinya. Masa dormansi kentang 

bibit dapat dipercepat dengan pemberian gas CS2 atau penyimpanan kentang bibit 

pada suhu berganti. 

2.5.Pupuk 

Pupuk merupakan bahan alami atau buatan yang ditambahkan ke tanah dan 

dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan menambah satu atau lebih hara 

esensial. Pupuk dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu pupuk organik dan pupuk 

anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan bahan alami seperti 

kotoran ternak, dedaunan dan juga sayur sayuran yang memiliki fungsi untuk 

memperbaiki sifat biologi, fisika dan kimia dalam tanah. Sedangkan pupuk 

anorganik yaitu pupuk yang berasal dari bahan bahan kimia yang dibuat oleh pabrik 

dan memiliki kandungan hara yang tinggi (Lingga dan Marsono (2011).  

Pupuk anorganik memiliki beberapa keuntungan yaitu pemberiannya dapat 

terukur dengan tepat, kebutuhan hara tanaman dapat terpenuhi dengan 

perbandingan yang tepat, dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Sedangkan 

kelemahan dari pupuk anorganik yaitu hanya memiliki unsur hara makro, 

pemakaian yang berlebihan dapat merusak tanah bila tidak diimbangi dengan pupuk 

kandang atau kompos, dan pemberian yang berlebihan dapat membuat tanaman 

mati (Lingga dan Marsono, 2011). 
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2.6.  Macam macam pupuk NPK 

2.6.1. Pupuk NPK Mutiara (16-16-16) 

Pupuk NPK Mutiara (16-16-16) adalah pupuk majemuk yang memiliki 

komposisi unsur hara yang seimbang dan dapat larut secara perlahan-lahan. Pupuk 

NPK Mutiara berbentuk padat, memiliki warna kebiru-biruan dengan butiran 

mengkilap seperti mutiara Novizan (2007), 16 % N (Nitrogen), 16 % P2O5 

(Phospate), 16 % K2O (Kalium), 0,5 % MgO (Magnesium), 6 % CaO (Kalsium). 

Pupuk NPK Mutiara memiliki beberapa keunggulan antara lain sifatnya yang 

lambat larut sehingga dapat mengurangi kehilangan unsur hara akibat pencucian, 

penguapan, dan penjerapan oleh koloid tanah. Selain itu, pupuk NPK mutiara 

memiliki kandungan hara yang seimbang, lebih efisien dalam pengaplikasian, dan 

sifatnya tidak terlalu higroskopis sehingga tahan simpan dan tidak mudah 

menggumpal. 

2.6.2.Pupuk NPK Phonska (15-15-15) 

Pupuk NPK Phonska (15;15;15) merupakan salah satu produk pupuk NPK 

yang telah beredar di pasaran dengan kandungan Nitrogen (N) 15 %, Fosfor (P2O5) 

15%, Kalium (K2O) 15 %, Sulfur (S) 10% dan kadar air maksimal 2%. Pupuk 

majemuk ini hampir seluruhnya larut dalam air, sehingga unsur hara yang 

dikandungnya dapat segera diserap dan digunakan oleh tanaman dengan efektif 

(Kaya, 2013). 
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2.7.Media Tanam 

Media tanam merupakan komponen penting dalam budidaya tanaman sebagai 

tempat pertumbuhan tanaman.Media tumbuh sangat penting untuk pertumbuhan 

dan produksi tanaman optimal. Kondisi media tanam yang ideal bisa didapatkan 

dari kombinasi antara bahan organik dan bahan anorganik. Bahan organik dapat 

berupa cacahan pakis, kompos, humus, serbuk gergaji, arang sekam, dan  cocopeat. 

Bahan anorganik dapat berupa tanah, pasir, pasir malang, batu kerikil, dan 

hydrogel. Media tanam terdiri dari dua tipe yaitu campuran tanah (soil-mixes) yang 

mengandung tanah alami dan campuran tanpa tanah (soilles-mixes) yang tidak 

mengandung tanah. (Menurut Iswanto, (2002) media tanam yang baik harus 

memenuhi kreteria antara lain; tidak mudah lapuk, tidak mudah menjadi sumber 

penyakit, aerasi baik, mampu mengikat air dan unsur hara dengan baik.  

2.7.1. Cocopeat 

Cocopeat yaitu sabut kelapa yang diolah menjadi butiran-butiran gabus 

sabut kelapa. Cocopeat dapat menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk 

serta dapat menetralkan keasaman tanah. Karena sifat tersebut, sehingga coco 

peat dapat digunakan sebagai media yang baik untuk pertumbuhan tanaman 

hortikultura dan media tanaman rumah kaca.Cocopit mempunyai kandungan air 

antara antara 16-23%, bahan organik berkisar 86,87-96,43%, abu 3,57-13,13% dan 

bersifat dapat terdekomposisi dalam tanah sebagai pentosan lignin (Penny 

Setyowati, dkk., 2004).Media cocopeat memiliki kemampuan menyimpan air 6 kali 

lipat dari volumenya. Dengan kata lain, jika berat cocopeat 1 kg maka daya simpan 

air bisa mencapai 6 kg air. Kandungan unsur hara makro dan mikro yang terdapat 
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pada cocopeat antara lain (K) Kalium, (P) Fosfor, (Ca) Calsium, (Mg) Magnesium, 

(Na) Natrium dan beberapa mineral lainnya. Namun dari sekian banyak kandungan 

unsur hara yang dimiliki cocopeat, ternyata jumlah yang paling berlimpah adalah 

unsur K (kalium). 

2.7.2 Arang Sekam 

Arang sekam adalah limbah penggilingan padi  merupakan jenis media tanam 

yang banyak tersedia, sehingga mudah didapat dan murah harganya, selain itu 

kelebihan arang sekam yang lain adalah steril karena sudah melalui proses 

pembakaran (Andalasari T.D., 2014). Salah satu media tanam yang baik adalah 

sekam padi karena ringan, memiliki drainase dan aerasi yang baik, tidak 

mempengaruhi pH, mengandung hara atau larutan garam, mempunyai kapasitas 

menyerap air, tidak mudah menggumpal, harganya relatif murah, bahannya mudah 

didapat, steril dan mempunyai porositas yang baik (Prihmantoro dan Indriani, 2013. 

Komposisi kimiawi dari arang sekam sendiri terdiri dari SiO2 dengan kadar 72,28 

% dan C sebanyak 31%. Sementara kandungan lainnya terdiri dari Fe2O3, K2O, 

MgO, CaO, MnO, dan Cu dengan jumlah yang kecil (Bakri, 2008). Menurut 

Sukaryorini dan Arifin ( 2007)  sekam padi mengandung unsur N 1% dan K 2%. 

Sekam padi yang dibakar menjadi arang sekam telah banyak digunakan untuk 

media hidroponik secara komersial. 

(Kusmarwiyah dan Erni, 2011) menyatakan bahwa media tanah yang 

ditambah arang sekam dapat memperbaiki porositas media sehingga baik untuk 

respirasi akar, dapat mempertahankan kelembaban tanah, karena apabila arang 

sekam ditambahkan ke dalam tanah akan dapat mengikat air, kemudian dilepaskan 
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ke pori mikro untuk diserap oleh tanaman dan mendorong pertumbuhan 

mikroorganisme yang berguna bagi tanah dan tanaman.  Arang sekam mampu 

memberikan respons yang lebih baik terhadap berat basah tanaman maupun berat 

kering tanaman. Karakteristik arang sekam padi adalah memiliki sifat lebih remah 

dibanding media tanam lainnya (Sukaryorini dan Arifin, 2007). 

2.7.3. Pupuk Kandang 

Pupuk kandang sebagai komponen media 8 tanam dapat menjamin 

memberikan efek positif seperti ketersediaan unsur hara bagi tanaman karena dalam 

pupuk kandang terkandung unsur N, P, K yang berguna bagi tanaman. Pemakaian 

pupuk kandang sebagai media tanam harus dalam keadaan sudah matang dan steril. 

Pupuk kandang yang belum matang yang diakibatkan oleh belum sempurna proses 

fermentasi akan berakibat timbul banyak bakteri dan menyebabkan tanaman mudah 

rusak serta akar yang membusuk. Pupuk kandang yang akan digunakan harus yang 

sudah matang. Pupuk kandang yang sudah matang memiliki ciri-ciri warna yang 

cenderung kehitaman, dan teksturnya lebih remah. Beberapa jenis pupuk kandang 

yang umum digunakan di bidang pertanian adalah pupuk kandang dari kotoran sapi, 

kotoran kambing, dan kotoran ayam ataupun kelinci. Menurut Muslihat (2003) 

menyatakan bahwa pemberian pupuk kandang pada tanah, akan membentuk 

agregat tanah yang sempurna, keadaan ini akan berpengaruh terhadap porositas dan 

aerasi persediaan air dalam tanah, yang berpengaruh terhadap perkembangan akar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pukan 20 ton/ha akan menunjang 

ketersediaan unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman, sehingga tanaman dapat 

tumbuh dengan subur, namun pemberian pupuk kandang berlebihan tidak 
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meningkatkan pertumbuhan tanaman. Fungsi dari pupuk kandang antara lain: 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, sehingga tanah dapat 

menyediakan hara dalam jumlah yang berimbang. 


