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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kentang merupakan sumber makanan yang populer. Termasuk indonesia, 

tanaman yang diberi nama ilmiah Solanum tuberosum L. Bahkan dianggap sebagai 

pengganti makanan pokok. Kentang dikategorikan tanaman sayuran semusim, 

memiliki umur pendek, dan memiliki bentuk semak atau perdu. Kentang 

dikategorikan tanaman semusim dikarenakan hanya sekali berproduksi  dan panen, 

setelah itu mati. 

Kentang merupakan makanan yang  sehat memiliki kalori rendah dan tinggi 

akan serat yang bermanfaat melindungi tubuh dari serangan terhadap beberapa 

penyakit dan menjaga tubuh dalam keadaan yang sehat.  

Di Indonesia pertanaman kentang banyak diusahakan di daerah dataran tinggi 

(1000 – 3000 mdpl) dengan sentra produksi kentang adalah: Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Jambi. 

Pada tahun 2017 produksi kentang di Indonesia mencapai ± 1 164 738 ton per tahun 

dengan luas panen 75.611 hektar (BPS, 2017). Mengalami penurunan dibandingkan 

dengan data pada tahun 2016 yang mencapai 1.231.304 dengan luas panen 66.450 

hektar (BPS,2016) 

 Penurunan hasil produksi kentang dapat dipicu oleh rendahnya kualitas 

benih, lahan yang ditanam kentang secara terus menerus, serangan hama dan 

penyakit, penyimpanan yang kurang baik, dan penetapan umur panen yang tidak 

sesuai 
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Kendala yang dihadapi petani kentang adalah sangat sulitnya memperoleh 

umbi yang memiliki kualitas benih yang baik, karena umumnya benih lokal yang 

digunakan saat ini sudah mengalami kemunduran (degenerasi) dan tertular dengan 

berbagai macam penyakit, terutama disebabkan oleh virus. Hal ini menyebabkan 

rendahnya produktifitas kentang, sehingga hasil yang diperoleh petani sedikit. 

Mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pembenihan kentang yang menghasilkan 

benih bebas virus dan penyakit serta berkualitas tinggi (Mariani, 2011). 

Karakterisasi merupakan kegiatan awal untuk mengetahui variasi sifat 

pertumbuhan vegetatif dan komponen hasil yang bertujuan untuk menghasilkan 

deskripsi tanaman 

International Union for The Protection of  New Varieties of Plants  (UPOV) 

adalah suatu lembaga Internasional yang melindungi keberadaan  suatu varietas 

baru tanaman, di mana Indonesia  menjadi salah satu anggotanya. Teknis 

pelaksanaan  perlindungan varietas tanaman di Indonesia dilaksanakan oleh Kantor 

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman yang berkedudukan di Jakarta. UPOV 

memberikan panduan yang lengkap untuk masing-masing komoditas tanaman yang 

komersial, dalam karakterisai kentang metode UPOV memuat 50 karakter yang 

diamati beberapa ada yang bersifat wajib 

 Uji daya hasil merupakan tahap akhir dari setiap uji varietas untuk 

mengetahui potensi dari varietas yang akan dikembangkan atau untuk referensi bagi 

petani supaya mengetahui karakter maupun kemampuan dari suatu varietas dalam 

hal produksi, dalam hal ini kemampuan produksi tanaman dalam satu hektar 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang di tarik dari pelaksanaan penelitian ini yakni 

sebagai berikut 

1. Apakah varietas yang memiliki daya hasil tinggi apabila ditanam di dataran 

tinggi Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten malang 

2. Uji kekerabatan dengan karakterisasi tanaman 

1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari uji daya hasil dan karakterisasi 

varietas tanaman kentang yang paling cocok di tanam pada dataran tinggi di daerah 

Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

1.4 Manfaat 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui dan 

membantu petani dalam menentukan varietas yang paling menguntungkan dalam 

budidaya tanaman kentang di daerah dataran tinggi di daerah Pujon Kidul 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

1.5 Hipotesis  

Diduga dari delapan varietas terdapat varietas yang cocok dan memiliki 

daya hasil tinggi pada dataran tinggi di daerah Pujon Kidul Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang. Serta memiliki kekerabatan dekat 

 


