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Tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu tanaman yang mendapat 

prioritas karena dapat mendatangkan keuntungam bagi petani, mempunyai dampak ang baik bagi 

pemasaran dan ekspor, tidak mudah rusak seperti sayuran lain, merupakan sumber kalori, 

protein, dan vitamin yang tinggi, mempunyai potensi dalam program diversifikasi pangan serta 

menunjang industri pengolahan lahan. 

Usaha memenuhi permintaan kentang terus meningkat dan untuk mengurangi import, maka 

produksi kentang perlu di tingkatkan. Salah satu cara adalah melalui pngunaan varietas unggul 

sehingga produksi tanaman kentang tinggi dan kualitas tanaman kentang sangat baik, karena 

pengembangan tanaman kentang varietas komersial mengalami penambatan, pergeseran ataupun 

pergantian varietas-varietas unggul baru sesuai permintaan dasar (konsumen) dan tujuan 

pengunaanya. 

Selanjutnya pada budidaya tanaman kentang perlu sentuhan- sentuhan teknologi dalam 

peningkatan produksi tanaman itu sendiri yaitu dengan pengunaaan irigasi tetes pada musim 

kemarau. Sistem irigasi tetes ini dapat menganti pemeliharaan penyiraman pada tanaman kentang 

sehingga penyediaan air secara kontinu serta dapat mengurangi biaya pemeliharaan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon tiga varietas tanaman kentang teradap 

volume pemberian air dengan system irigasi tetes sedangkan hipotesis dalam penelitian ini 

adalah pertama, di duga terjadi interaksi antara tiga varietas kentang dan volume pemberian air 

dengan sistem irigasi tetes, kedua diduga varietas granola dapat meningkatkan produksi kentang, 

ketida diduga pemberian air dengan sistem irigasi tetes dengan volume 115 ml dapat 

meningkatkan produksi tanaman kentang 

Percobaan ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2005 di Desa 

Mororejo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Percobaan ini mengunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) secara faktorial dengan dua faktor yang diulang tida kali. Faktor pertama yaitu 

varietas tanaman kentang (W1=varietas granola, W2= varietas desiree, W3= varietas local), 

faktor ke dua yaitu volume pemberian air dengan sistem irigasi tetes (V1= 65 ml, V2= 115 ml, 

V3= 165 ml). 

Pengamatan ini dilakukan terhadap parameter pertumbuhan dan hasil. Pengamatan parameter 

pertumbuhan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, dan jumlah batang rumpun yang 

diamati secara nondistruktif. Pengamatan terhadap parameter hasil melipuiti jumlah umbi per 

tanaman, bobot umbi per tanaman, hasil panen, dan prosentase kelas umbi dengan cara 

destruktif. 

Pengamatan analisis data tentang parameter pertumbuhan (tinggi tanaman, jumlah aun, dan 

jumlah batang rumpun) menunjukan interaksi antara perlakuan varietas tanaman kentang dan 
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volume pemberian air dengan sistem irigasi tetes kecuali pada parameter luas daun. Secara 

terpisah perlakuan tiga varietas tanaman kentang respon sangat nyata terhadap semua parameter 

pengamatan pertumbuhan. Perlakuan volume pemberian air dengan sistem irigasi tetes di respon 

tidak nyaata terhadap semua parameter pengamatan tanaman kentang. 

Hasil pengamatan menunjukan bahwa secara keseluruhan parameter hasil tidak terdapat interaksi 

antara perlakuan tiga varietas tanaman kentang dan volume pemberian air dengan sistem irigasis 

tetes terhadap parameter hasil tanamana kentang. Secara terpisah perlakuan tiga varietas 

merespon sangat nyata parameter jumlah umbi, bobot umbi, hasil panen dan prosentase umbi 

kelas A dan C. Perlakuan volume pemberian air dengan sistem irigasi tetes menunjukan respon 

tidak nyata terhadap semua parameter pengamatan tanaman kentang. 

 

 

 

 


