
 

 
 
 

 

I.        PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang 

 
Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu komoditas sayuran 

yang banyak mendatangkan keuntungan untuk di budidayakan. Menurut Diwa,et al 

(2015) Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan sayuran yang tidak mudah 

rusak, dan merupakan sumber karbonhidrat, kalori, protein dan juga vitamin. 

Selain itu, Kentang (Solanum tuberosum L.) Merupakan sayuran yang digemari 

oleh masyarakat dunia, sehingga menjadikan komoditas ini mempunyai pasar yang 

jelas baik nasional maupun internasional. 

Produktivitas Kentang di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2014 

mengalami kenaikan setiap tahunya. Namun pada tahun 2015 hingga 2016 

mengalami penurunan, Menurut Statistik produksi Hortikultura (2017) 

perkembangan produksi Kentang di Indonesia dari tahun 2012 sebesar 1.094.232 

ton, Tahun 2013 sebesar 1.124.282 ton, Tahun 2014 sebesar 1.347.815 ton, Tahun 

2015 sebesar 1.219.270 ton dan pada Tahun 2016 sebesar 1.213.038 ton. Sehingga 

Pertumbuhan produksi kentang pada 5 Tahun terakhir mengalami penurunan 

sebesar 0,51%. Menurut Sugiharyanto (2008) Menurunya produksi kentang di 

Indonesia disebabkan Petani masih menggunakan Teknik budidaya sederhana, 

Menggunakan bibit lokal dan Kurangnya informasi budidaya kentang secara 

modern. 

Menurut Diwa, et al (2015) Kebutuhan kentang (Solanum tuberosum L.) 

cenderung mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk 

dan ketrampilan masyarakat dalam mengembangkan produk mentah menjadi 

produk olahan yang berdaya saing.  
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Untuk itu, pengembangan teknologi dalam mempercepat pengadaan 

produk mentah perlu dilakukan. Selain itu, Peningkatan inovasi perlu dilakukan 

untuk meningkat kualitas produk yang berdaya saing. 

Menurut Gunawan dan Afrizal (2009) Sistem aeroponik merupakan 

terobosan baru untuk mempercepat produksi kentang (Solanum tuberosum L.). 

Sistem aeroponik memiliki beberapa keuntungan, yaitu kemudahan panen, kontrol 

nutrisi tanaman, efisiensi penggunaan air, dapat dilakukan di lahan yang tidak 

subur, memungkinkan panen umbi kentang lebih banyak dan efesien dalam 

penggunaan lahan. 

Pemupukan lewat daun dimaksudkan untuk menambah unsur hara makro, 

mikro, zat pengatur tumbuh, dan unsur penting lainya pada sistem aeroponik. Efek 

pemberian pupuk daun diharapkan meningkatkan kuantitas unsur penting bagi 

pertumbuhan tanaman, sehingga pertumbuhan optimal pada tanaman dapat 

dicapai. Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh konsentrasi pupuk daun terhadap pertumbuhan dan hasil 

bibit kentang (Solanum tuberosum L.) pada sistem aeroponik”. 

1.2.  RumusanMasalah 

 
Rumusan masalahyang diangkat dalam penelitian ini,yaitu : 

 
1. Bagaimana pengaruh konsentrasi pupuk daunterhadap pertumbuhan dan hasil 

bibit kentang (Solanum tuberosum L.) pada sistem aeroponik 

2. Apakah konsentrasi yang baik terhadap pertumbuhan dan hasil bibit kentang 

(Solanum tuberosum L.) pada sistem aeroponik  
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1.3.  Tujuan 

 
Tujuan dalam penelitianini,yaitu : 

 
1. Mengetahuipengaruh pemberian konsentrasi pupuk daun terhadap 

pertumbuhan dan hasil bibit kentang (Solanum tuberosum L.) pada sistem 

aeroponik 

2. Mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi pupuk daun yang terbaik 

terhadap pertumbuhan dan hasil bibit kentang (Solanum tuberosum L) 

1.4.  Hipotesis 

 
Hipotesis padapenelitianini,yaitu : 

 
1.  Diduga terdapat pengaruh perlakuan konsentrasi pemberian pupuk daun pada    

pertumbuhan dan hasil bibit kentang (Solanum tuberosum L.) pada sistem 

aeroponik 

2.  Diduga pemberian konsentrasi pupuk daun tertentu berpengaruh lebih baik 

dalam pertumbuhan dan hasil bibit kentang kentang (Solanum tuberosum L.) 

pada sistem aeroponik



 

 


