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RINGKASAN 

Kentang merupakan komoditas hortikultura yang cukup strategis dalam menunjang 

program diversifikasi pangan untuk mendukung ketahanan pangan, bahan baku industri dan 

komoditi ekspor.  Penanaman kentang di lahan yang sama di dataran tinggi akhir-akhir ini 

berdampak pada serangan penyakit tular tanah (soil Borne) yang tinggi  yang mengakibatkan 

penurunan hasil yang signifikan. Disamping itu budidaya kentang di dataran tinggi adalah 

menimbulkan dampak negatif seperti perusakan lingkungan akibat erosi.  Sehubungan 

dengan hal itu  maka perlu dicari alternatif untuk mengembangkan tanaman kentang yang 

dapat ditanam di dataran medium dengan ketinggian 300-700 m dpal yang tersedia cukup 

luas di Indonesia dengan hasil dan kualitas hasil yang relatif sama. Kendala utama 

penanaman kentang di dataran medium adalah cekaman suhu tinggi yang mengakibatkan 

hasilnya lebh rendah bila dibandngkan  dengan hasil  di dataran tinggi.  Permasalahan  

lainnya pada budidaya kentang adalah  masih rendahnya ketersediaan benih kentang bermutu 

di tingkat petani dan teknologi budidaya  untuk meningkatkan produksi masih perlu 

diperbaiki. Selain ditentukan oleh faktor lingkungan iklim mikro dan media tumbuh   

pertumbuhan dan perkembangan tanaman ditentukan pula oleh faktor hormonal, maka 

keberhasilan berbagai cara untuk merekayasa faktor lingkungan tumbuh harus dilakukan 

secara bersama-sama dengan status hormonal tanaman, hal ini dapat dilakukan dengan 

pemberian hormon eksogen. 

  Percobaan tahun ke 2 bertujuan mengetahui   berbagai cara rekayasa lingkungan 

tumbuh  media tanam ( komposisi media tanam,dan pupuk hayati dengan  pemanfaatan 

micoryza ) dan zat penghambat tumbuh paclobutrazol yang meliputi waktu aplikasi, cara 

aplikasi dan konsentrasi dan mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuan dan 

produksi benih kentang Kultivar Atlantik dan Kultivar medians generasi ke-1  

Hasil percobaan menunjukkan Pengaruh waktu apliasi tidak berinteraksi dengan 

konsentrasi paklobutrazol terhadap pertumbuhan dan hasil benih kentang .Waktu aplikasi 45 

hari setelah tanam menunjukkan tinggi tanaman, jumlah ubi dan bobot ubi lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan waktu aplikasi 30 hari setelah tanam .Paklobutrazol menekan tinggi 

tanaman, luas daun dan bobot kering tanaman  akan tetapi dapat meningkatkan kandungan 

klorofil , jumlah ubi dan bobot ubi per tanaman. Aplikasi paclobutrazol yang dapat 

meningkatkan persentase ubi ukuran benih tertinggi adalah 50 ppm yaitu sebanyak 92.30 %. 

Waktu aplikasi 28 HST pada setiap cara aplikasi menunjukkan tinggi tanaman yang lebih 

rendah, akan tetapi memberikan bobot ubi yang lebih tinggi. Sedangkan jumlah ubi yang 

lebih banyak di peroleh dengan waktu aplikasi 45 HST. Komposisi media tanam  tanah + 

kompos + cocopeat (2 : 1 : 1) menunjukkan jumlah ubi dan bobot ubi  tertinggi benih kentang 

generasi ke-1. Aplikasi FMA dan paklobutrazol  berpengaruh nyata terhadap derajat infeksi 

akar, tinggi tanaman, dan volume akar, namun tidak berpengaruh terhadap komponen Indeks 

Luas Daun, jumlah dan bobot ubi. Aplikasi FMA dengan dosis 150 spora/tanaaman  yang 

dikombinasikan dengan paclobutrazol 100 ppm dapat meningkatkan derajat infeksi akar, 

menurunkan tinggi tanaman, meningkatkan volume akar dan cenderung dapat meningkatkan 

jumlah dan bobot ubi 

    Kata Kunci : Kentang, media tumbuh, paclobutrazol, mycoriza, dataran medium 
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Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena ridho-Nya kami 

dapat menyelesaikan laporan tahunan  HIBAH PENUGASAN PENELITIAN UNGGULAN 

Academic Leaderships Grant (ALG) tahun 2016  dengan judul  PENINGKATAN PRODUKSI 

BENIH,  HASIL DAN KUALITAS HASIL   KENTANG PROSESING DI DATARAN MEDIUM 

DENGAN REKAYASA LINGKUNGAN DAN HORMONAL sesuai Surat  Tugas Pelaksanaan,  

Program Academic Leaderships Grant Nomor2430/UN6.RKT?KU/2015, tanggal  11 Agustus 2015  

  

. Dengan selesainya penulisan laporan tahunan   ini, kami menyampaikan ucapan 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang langsung 

atau tidak langsung telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. 

                                                                                  

                                                                                      Bandung,   15 Desember  Oktober  2016 

                                                                                      Ketua Pelaksana 

 

Prof. Dr. Jajang Sauman Hamdani, Ir.,MS        

NIP.196210301987011001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 

DAFTAR ISI 

 



7 

 

HALAMAN PENGESAHAN..............................................................................       i 

RINGKASAN.............................................................................................. ........       ii 

PRAKATA ...........................................................................................................      iii 

DAFTAR ISI.........................................................................................................      iv 

DAFTAR TABEL.................................................................................................      v 

DAFTAR GAMBAR............................................................................................      vi 

DAFTAR LAMPIRAN.....................................................................................        vii 

 BAB 1. PENDAHULUAN..................................................................................       1 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..........................................................................       7 

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT 

PENELITIAN..........................................................................................       19 
 

BAB 4. METODE PENELITIAN........................................................................       23 
 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN...............................................................       36 

BAB 6. RENCANA TAHAPAN 

BERIKUTNYA.......................................................................................       48 

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN...............................................................       49 

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................       50 

LAMPIRAN..........................................................................................................       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

 

 

Daftar Tabel 



8 

 

 

No                                                          Judul                                                               

Halaman 

Tabel 1. Pengaruh  waktu aplikasi dan konsentrasi paclobutrazol  terhadap  tinggi                 

36 

             tanaman,  indeks luas daun , bobot kering tanaman,  dan kandungan klorofil 

 

Tabel 2. Pengaruh  waktu aplikasi dan konsentrasi paclobutrazol  terhadap  jumlah                

38 

              ubi per tanaman, bobot ubi per tanaman, bobot ubi per ha dan persentase ubi  

              klas benih G2. 

Tabel 3. Pengaruh  waktu aplikasi dan cara aplikasi paclobutrazol  terhadap  tinggi tanaman   

41 

 

Tabel 4. Pengaruh  waktu aplikasi dan cara aplikasi paclobutrazol  terhadap  jumlah ubi          

41 

 

Tabel 5. Pengaruh  waktu aplikasi dan cara aplikasi paclobutrazol  terhadap  bobot ubi            

42 

 

Tabel 6. Pengaruh Komposisi media tanam dan Aplikasi Mikoriza Arbuskular terhadap  

              Jumlah  ubi per tanaman, bobot ubi per tanaman, bobot ubi per ha dan persentase      

44 

              ubi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

v 

 

              

Daftar Lampiran 



9 

 

 

No                                                   Lampiran                                                            Halaman 

1. Personalis tenaga peneliti beserta kualifikasinya............................................. 

2. Evaluasi atas capaian luaran kegiatan.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 

 



10 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Kentang merupakan komoditas hortikultura yang cukup strategis dalam menunjang 

program diversifikasi pangan untuk mendukung ketahanan pangan, bahan baku industri dan 

komoditi ekspor.  Kentang dikonsumsi bukan hanya sebagai sayuran saja, tetapi  juga 

dikonsumsi sebagai makanan alternatif dalam bentuk potato chip atau french fries. Rata-rata 

produktivitas kentang nasional masih rendah sebesar 16,29 ton per hektar, dibandingkan 

potensi produksi kentang sebesar 25-30 ton per hektar. Sementara itu produksi kentang Jawa 

Barat cenderung menurun di tahun 2010 sejalan dengan menurunnya luas panen. 

Permasalahannya antara lain masih rendahnya ketersediaan benih kentang bermutu di tingkat 

petani dan teknologi budidaya  untuk meningkatkan produksi masih perlu diperbaiki. 

Terbatasnya ketersediaan benih kentang di tingkat petani dikarenakan masih 

terbatasnya produksi benih sumber yang dihasilkan oleh para penangkar benih kentang, baik 

oleh Pemerintah maupun Swasta. Walaupun demikian produksi benih sumber kentang sampai 

saat ini masih didominasi oleh Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Jawa Barat 

unggul dalam produksi benih kentang baik dari sisi ekologi, sumberdaya manusia, maupun 

teknologi. Untuk mempertahankan Jawa Barat sebagai provinsi penyedia benih kentang, 

diperlukan program terpadu untuk menyelesaikan masalah ketersediaan benih kentang 

bermutu. Sejumlah kajian maupun penelitian yang komprehensif diperlukan untuk 

menunjang program penyelesaian masalah penurunan benih kentang. Masalah yang perlu 

segera diselesaikan di bagian hulu yaitu ketersediaan plantlet dan G-0, kualitas media tanah 

di screen house untuk produksi G-1 serta pengendalian lingkungan aeroponik untuk 

memperoleh umbi G-0 (benih inti). (BPBK  Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar, 2015) 

Penguatan Jabar sebagai sentra benih kentang juga memerlukan keberadaan varietas 

baru selain Granola untuk kentang sayur dan kultivar baru  selain Atlanti untuk kentang 

prosesing. Saat ini sudah ada sejumlah varietas seperti Margahayu, GM 05, GM 08, Medians 

dan varietas-varietas lainnya. Namun petani belum mendapatkan bukti cukup untuk 

menjelaskan bahwa produktivitas varietas tersebut dapat bersaing dengan Granola dan 

Atlantik. Oleh karena itu perlu pengujian adaptasi lingkungan dan teknologi budidaya pada 

varietas baru tersebut.  

Penanaman kentang di lahan yang sama di dataran tinggi akhir-akhir ini berdampak 

pada serangan penyakit tular tanah (soil Borne) yang tinggi  yang mengakibatkan penurunan 

hasil yang signifikan. Permasalahan lain pada budidaya kentang di dataran tinggi adalah 


