
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman Kentang (Solanum tuberosum L.) adalah salah satu komoditas 

hortikultura yang mendapat prioritas pengembangan, karena produk tanaman ini 

dapat dipakai sebagai sumber karbohidrat dan mempunyai potensi dalam 

kebutuhan pangan (Karjadi dan Buchory, 2008). Kebutuhan masyarakat akan 

kentang semakin meningkat setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya jumlah 

penduduk dan berkembangnya industri yang membutuhkan bahan baku kentang. 

Perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini juga turut berperan dalam 

memicu peningkatan kebutuhan kentang (Achrom dkk., 2011).  

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan sumber makanan terbesar 

keempat di dunia setelah padi, gandum dan jagung. Kentang merupakan salah satu 

bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, mineral, dan vitamin. 

Selain itu, kentang merupakan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi yang 

dapat mendatangkan keuntungan bagi pengusaha industri makanan olahan, 

pedagang, dan petani yang membudidayakan (Gunarto, 2007).  

Tanaman kentang dapat digolongkan menjadi kentang sayur dan kentang 

industri berdasarkan pemanfaatannya. Kentang olahan yang banyak 

dibudidayakan petani adalah varietas Atlantik, sedangkan sayur yang banyak 

dibudidayakan adalah varietas Granola. Kentang varietas Atlantik rentan terhadap 

serangan hama dan patogen, sehingga hasil yang diperoleh petani kurang 

maksimal (Kusmana, 2012). 

Pada saat ini Granola merupakan varietas kentang yang mendominasi 

produksi kentang dan penanamannya mencapai 80-90%. Varietas tersebut 

menjadi pilihan petani karena berumur pendek dan adaptasinya luas. Namun, 

Granola tidak memenuhi syarat sebagai bahan baku industri keripik. Sampai saat 

ini bahan baku industri keripik adalah kentang varietas Atlantik yang memiliki 

mutu olah baik. Akan tetapi, produksi kentang varietas Atlantik di dalam negeri 

hanya mampu memenuhi 25% dari kebutuhan, sehingga sisanya harus diimpor. 



 

 

Akibatnya, industri makanan kentang olahan di Indonesia kurang berkembang 

(Khasanah, 2009). 

Kebutuhan dalam negeri akan kentang berkisar 8,9 juta ton/tahun. Selama 

ini produksi kentang nasional masih kurang lebih 1,1 juta ton/tahun, dari luas 

panen 80.000 ha. Potensi ini masih perlu dikembangkan, karena potensi lahan 

masih sangat luas yaitu 1.331.700 ha yang berasal pada ketinggian 700 m di atas 

permukaan laut, yang umumnya terdapat di luar pulau Jawa (Wattimena, 2006). 

Rendahnya produksi kentang di Indonesia diantaranya karena sulitnya 

memperoleh bibit kentang yang bermutu baik secara kualitas dan kuantitas. 

Dalam budidaya tanaman penggunaan benih atau bibit bebas patogen diperlukan. 

(Rosalina, 2011). 

Di Indonesia, kentang biasanya dibudidayakan di dataran tinggi, pada 

ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Rata-rata hasil panen 

kentang yang dicapai secara nasional masih rendah yaitu 14 ton ha
-1

, jika 

dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat 29,20 ha
-1

, Swiss, Belanda, 

Inggris dan Jerman yang hasil panennya melebihi 20 ton ha
-1

. Rendahnya 

produksi di Indonesia ini disebabkan oleh belum banyaknya petani penghasil bibit 

kentang bermutu, sehingga permintaan bibit kentang tidak dapat dipenuhi 

(Rainiyati dkk., 2011). 

Kendala pengembangan kentang bagi para petani adalah sulitnya 

memperoleh kultivar yang sesuai dengan lingkungan fisik dan pasar serta tahan 

terhadap serangan hama dan penyakit tanaman (Rainiyati, 1997). Untuk 

mendukung program peningkatan produksi kentang, penggunaan benih bermutu 

dan bebas patogen mutlak diperlukan. Benih tersebut dapat diperoleh dengan 

teknik perbanyakan cepat secara kultur jaringan (in vitro) (Karjadi dan Buchory, 

2008). Teknik ini digunakan untuk mengisolasi bagian tanaman (protoplasma sel, 

jaringan dan organ) dalam kondisi steril sehingga bagian-bagian tersebut dapat 

memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap (Harahap, 2011). 

Perbanyakan in vitro ini mempunyai beberapa keuntungan bila 

dibandingkan dengan cara konvensional, yaitu bebas penyakit, serupa dengan 

induknya, bermutu tinggi, dalam waktu relatif singkat dapat dihasilkan tanaman 



 

 

dalam jumlah banyak dan tidak bergantung musim. Sedangkan kerugian dengan 

pengadaan bibit kentang secara konvensional hasilnya kadang tidak stabil dan 

tidak seragam (Gunawan, 1987). Salah satu faktor penentu keberhasilan 

perbanyakan tanaman secara kultur in vitro adalah media kultur. Komponen 

media yang menentukan keberhasilan kultur in vitro yaitu jenis dan konsentrasi 

zat pengatur tumbuh (ZPT) yang digunakan. Jenis dan konsentrasi ZPT 

tergantung pada tujuan dan tahap pengkulturan (Purwanto dkk., 2007).  

Keberhasilan dalam perbanyakan tanaman kentang ini dipengaruhi oleh zat 

pengatur tumbuh (ZPT) yang berperan penting untuk mempengaruhi pertumbuhan 

dan morfogenesis, salah satunya adalah sitokinin. Sitokinin adalah senyawa 

turunan adenin yang berperan dalam pengaturan pembelahan sel. Penambahan 

sitokinin ke dalam media kultur dapat merangsang terbentuknya tunas, 

berpengaruh dalam metabolisme sel, dan merangsang sel dorman serta aktivitas 

utamanya adalah mendorong pembelahan sel (Karjadi dan Buchory, 2008).  

BAP merupakan salah satu sitokinin yang sering digunakan dalam penelitian 

kultur jaringan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sari dkk (2014) 

menyatakan bahwa zat pengatur tumbuh BAP berpengaruh terhadap pembentukan 

tunas tanaman kentang varietas Granola dengan hasil terbaik pada perlakuan BAP 

0,5 ppm, sedangkan untuk jumlah daun, tinggi tunas jumlah akar dan panjang akar 

terbaik diperoleh perlakuan BAP 1 ppm. Hal ini dikarenakan penambahan BAP 

pada media berperan penting untuk menentukan arah morfogenesis seperti 

pembentukan tunas, daun, dan pemanjangan batang yang berpengaruh pada berat 

tanaman.  

Penelitian tentang mikropropagasi juga dilakukan oleh Septiana dkk (2014) 

bahan tanam yang digunakan adalah batang tanaman kentang yang diperoleh dari 

hasil induksi biji kentang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tunas, 

tinggi tunas dan jumlah akar mampu ditingkatkan melalui pemberian IAA 0,1 

ppm yang dikombinasi dengan BAP 3 ppm, sementara akar akan cepat tumbuh 

dengan penambahan IAA 0,1 ppm yan dikombinasi dengan BAP 1 ppm.  

Auksin dan sitokinin merupakan dua jenis zat pengatur tumbuh tanaman 

yang seringkali digunakan untuk menginduksi morfogenetik tanaman 



 

 

(Zulkarnaen, 2009). IAA merupakan jenis auksin yang seringkali digunakan 

bersamaan dengan sitokinin (BAP) untuk menginduksi akar tanaman.  

Perlakuan dengan penambahan BAP saja tanpa penambahan IAA biasanya 

akan mempengaruhi ke pertumbuhan tunas. BAP merupakan golongan sitokinin 

yang dapat mendorong pembentukan tunas adventif, pemberian sitokinin saja 

tanpa auksin mampu meningkatkan jumlah tunas dengan cara melipatgandakan 

jumlah mata tunas (Pierik, 1987). 

Fokus penelitian ini hanya digunakan zat pengatur tumbuh BAP yang 

diharapkan dapat mempercepat proses mikropropagasi tanaman kentang (Solanum 

tuberosum L.) varietas Atlantik. Jika penggunaan eksplan dapat maksimal, maka 

perbanyakan terhadap tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) varietas Atlantik 

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh zat pengatur tumbuh Benzyl Amino Purine (BAP) pada 

mikropropagasi tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) varietas Atlantik  

secara in vitro. 

2. Berapakah konsentrasi Benzyl Amino Purine (BAP) yang optimum pada 

masing-masing parameter pertumbuhan tanaman kentang (Solanum 

tuberosum L.) varietas Atlantik  secara in vitro. 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh zat pengatur tumbuh Benzyl Amino Purine  (BAP) 

terhadap mikropropagasi tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) varietas 

Atlantik  secara in vitro. 

2. Menentukan konsentrasi Benzyl Amino Purine (BAP) yang optimum pada 

masing-masing parameter pertumbuhan tanaman kentang (Solanum 

tuberosum L.) varietas Atlantik  secara in vitro. 

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini dapat bermanfaat : 



 

 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh konsentrasi BAP terhadap pertumbuhan tanaman kentang 

(Solanum tuberosum L.) varietas Atlantik secara in vitro.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam mikropropagasi pertumbuhan tanaman kentang (Solanum tuberosum 

L.) varietas Atlantik secara in vitro. 

 

1.5 Hipotesis  

Adapun hipotesis yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh zat pengatur tumbuh Benzyl Amino Purine (BAP) 

terhadap mikropropagasi tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) varietas 

Atlantik secara in vitro. 

2. Terdapat konsentrasi Benzyl Amino Purine (BAP) yang optimal pada 

masing-masing parameter pertumbuhan tanaman kentang (Solanum 

tuberosum L.) varietas Atlantik secara in vitro. 

 


