
PENGARUH BERAT UMBI BIBIT DAN DOSIS PUPUK KNO3 
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL BENIH KENTANG DI 

DATARAN MEDIUM 
 
 
 

J U R N A L 
 
 

 
 

 
 
 
 

Oleh 
Syahrullah 
C1M212183 

 
 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
UNIVERSITAS MATARAM 

2018 
  



2 
 

Crop Agro Vol____No.____2018 

HALAMAN PENGESAHAN 
 
 
 

Artikel yang diajukan oleh : 

 
Artikel tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi untuk 

diterbitkan pada jurnal CROP AGRO. 
 

Mengetahui, 
Pembimibing Utama 

 
 
 
 
 

Ir. Nurrachman, M.Si 
NIP.19600926 198703 1 001 

Pembimbing Pendamping 
 
 
 
 
 

Ir. Aluh Nikmatullah, M.Agr.Sc., Ph.D. 
NIP. 19650224 199203 2 003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nama : Syahrullah 
NIM : C1M212183 
Program Studi : Agroekoteknologi 
Jurusan : Budidaya Pertanian 
Judul Skripsi : Pengaruh Berat Umbi Bibit dan Dosis Pupuk KNO3 Terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Benih Kentang Di Dataran Medium 



3 
 

Crop Agro Vol____No.____2018 

ARTIKEL UNTUK JURNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengaruh Berat Umbi Bibit dan Dosis Pupuk KNO3 Terhadap Pertumbuhan dan Hasil 
Benih Kentang Di Dataran Medium 

The Effect of Tuber Seed Weight and Dose of KNO3 Fertilizer on Growth and Seed 
Potatoes in Medium Plains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syahrullah1, Nurrachman2, Aluh Nikmatullah2 
1Alumni, dan 2Dosen Program Studi Agroekoteknologi 

Fakultas Pertanian Universitas Mataram 
Jalan Majapahit No.62, Mataram 

 

 

 

 

  



4 
 

Crop Agro Vol____No.____2018 

PENGARUH BERAT UMBI BIBIT DAN DOSIS PUPUK KNO3 TERHADAP 
PERTUMBUHAN DAN HASIL BENIH KENTANG DI DATARAN MEDIUM 

 
The Effect Of Tuber Seed Weight And Dose Of Kno3 Fertilizer On Growth And Seed 

Potatoes In Medium Plains 
 

Syahrullah1, Nurrachman2, Aluh Nikmatullah2 
Alumni Fakultas Pertanian Universitas Mataram1 

Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram2 
Korespondensi: e-mail : syahrullah812@gmail.com 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berat umbi dan dosis pupuk KNO3 
terhadap pertumbuhan dan hasil bibit tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) di dataran 
medium. Metode yang digunakan yaitu eksperimen dengan percobaan dilapangan. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 
yang terdiri dari 2 faktor. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat interaksi perlakuan 
berat umbi dan dosis pupuk terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kentang. Berat umbi 
bibit berpengaruh terhadap tinggi tanaman umur 35 sampai 63 hst, jumlah umbi per 
tanaman serta berat umbi per tanaman. Perlakuan B2 berat umbi bibit (11-20 gram) 
memberikan pertumbuhan dan hasil yang lebih baik dari B1 (≤ 10 gram). Dosis pupuk 
berpengaruh terhadap tinggi tanaman dari umur 28 sampai 63 hst, jumlah daun, jumlah 
umbi dan berat umbi. Dosis pupuk D3 (180 kg/ha) menghasilkan tanaman dengan 
pertumbuhan dan hasil benih kentang lebih tinggi dibandingkan dengan dosis pupuk D1 
(120 kg/ha) dan D2 (150 kg/ha). 
 
Kata Kunci : Kentang (Solanum tuberosum L.), Dataran Medium, Umbi Bibit, Pupuk KNO3 

 
ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of tuber weight and dosage of KNO3 fertilizer on 
the growth and yield of potato seeds (Solanum tuberosum L.) in the medium plain. The 
method used is experiment with field experiment. The experimental design used was a 
Factorial Randomized Block Design (RAK) consisting of 2 factors. The results showed that 
the weight of the seed bulb influenced the plant height aged 35 to 63 hst, the number of 
tubers per plant and the weight of tubers per plant. Treatment of B2 seed bulb (11-20 
grams) gives better growth and yield than B1 (≤ 10 gram). The dosage of fertilizer has 
effect on plant height from 28 to 63 hst, number of leaves, tuber number and tuber weight. 
D3 fertilizer D3 (180 kg / ha) yielded plant with growth and yield of potato seed higher 
than dose of fertilizer D1 (120 kg / ha) and D2 (150 kg / ha). There is no interaction of 
tuber weight treatment and fertilizer dose to growth and yield of potato plant. 
 
Keywords: Potato (Solanum tuberosum L.), Medium Plains, Seedling Bulbs, KNO3 Fertilizer  
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PENDAHULUAN 
Kentang (Solanum tuberosum L.) 

merupakan salah satu tanaman pangan utama. 

Sehingga permintaan kentang terus meningkat, 

dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2011 

permintaan tersebut meningkat tajam menjadi 

1.318.690 ton (Adriyanto, 2013). Peningkatan 

permintaan harus diiringi dengan peningkatan 

produksi kentang. Produksi kentang secara 

nasional dari tahun 2012 sampai  2016 

menghasilkan produksi rata-rata 1.199.732 ton 

(Badan Pusat Statistik, 2017). Data tersebut 

menunjukkan antara permintaan dengan 

produksi hampir setara, tetapi kebutuhan benih 

masih harus impor karena terbatasnya lahan 

daerah dataran tinggi kebanyakan menghasilkan 

kentang hanya konsumsi dan sedikit untuk 

perbanyakan benih sehingga perlu dilakukan 

perluasan areal penanaman kentang ke dataran 

medium. 

Pengembangan kentang di dataran 

medium dipengaruhi oleh perbedaan suhu, yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan dataran 

tinggi. Sehingga akan mempengaruhi proses 

metabolisme tanaman kentang. Oleh karena itu, 

perlu pemilihan penggunaan ukuran umbi bibit 

yang dapat menyesuaikan suhu yang tinggi dan 

aplikasi pupuk yang tepat, agar pertumbuhan 

tanaman kentang cukup baik. 

Bobot umbi kentang dapat 

mempengaruhi pertunasan, vigor benih, 

pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman 

kentang. Hasil penelitian Irianti (1984), 

menunjukkan bahwa umbi bibit yang lebih 

besar memberikan hasil yang lebih tinggi 

dibandingkan umbi bibit dengan bobot yang 

lebih kecil. Selain itu, pertumbuhan kentang 

juga dapat dipengaruhi oleh aplikasi pupuk 

yang digunakan. 

Kebutuhan unsur hara tanaman kentang 

cukup banyak seperti nitrogen 300 kg/ha dan 

kalium 200 kg/ha (Pedigo, 1998). Sumber unsur 

hara N dan K dapat diperoleh dari pupuk 

buatan, salah satunya adalah pupuk KNO3. 

Kalium yang terkandung pada KNO3 berperan 

sebagai penyeimbang keadaan bila tanaman 

kelebihan nitrogen, meningkatkan sintesis dan 

translokasi karbohidrat ke organ penyimpanan 

sehingga meningkatkan ketebalan dinding sel, 

kekuatan batang dan meningkatkan kandungan 

gula pada umbi (Foth, 1994). 

Informasi mengenai ukuran umbi bibit 

dan dosis pemupukan dengan KNO3 pada 

produksi tanaman kentang di dataran medium 

masih terbatas sehingga dilakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Berat Umbi Bibit dan Dosis 

Pupuk KNO3 terhadap Pertumbuhan dan Hasil 

Bibit Kentang di Dataran Medium”. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

berat umbi bibit dan dosis pupuk KNO3 serta 

interaksinya terhadap pertumbuhan dan hasil 

benih kentang di dataran medium. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode 

metode eksperimental dengan percobaan 

dilapangan yaitu di lahan UPB Balai Benih 
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Induk (BBI) Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten 

Lombok Utara pada ketinggian tempat 450 

mdpl yang dilaksanakan pada bulan Juni-

September 2016. 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan dua faktor. 

Faktor pertama adalah berat bobot umbi (B) 

yang terdiri dari 2 aras perlakuan yaitu bobot 

umbi ≤ 10 gram dan 11-20 gram. Faktor kedua 

yaitu dosis pupuk KNO3 (D) yang terdiri dari 3 

aras perlakuan yaitu, 120 kg/ha, 150 kg/ha dan 

180 kg/ha. Setiap perlakuan diulang 4 kali 

sehingga diperoleh 24 unit petak perlakuan. 

Jarak tanaman yang digunakan yaitu 70 cm x 30 

cm. 

 

Pelaksanaan Percobaan 

 Persiapan dan pelaksanaan percobaan 

meliputi: 

1) Pengolahan Tanah 

2) Penanaman 

3) Pemeliharaan 

 

Penentuan Tanaman Sampel 

Tanaman pada setiap petak terdapat 36 tanaman 

dengan jumlah sampel pada setiap  petak yaitu 5 

tanaman. Untuk menentukan tanaman sampel 

pada setiap petak tersebut dilakukan dengan 

cara acak. 

Parameter Yang Diamati 

 Parameter yang diamati dalam penelitian 

ini meliputi: 

1) Tinggi Tanaman (cm). 

2) Jumlah Cabang Utama. 

3) Jumlah Daun. 

4) Berat Umbi per tanaman. 

5) Jumlah Umbi per tanaman 

 

Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis dengan 

analisis keragaman (Ansara) pada taraf nyata 

5%. Hasil analisis keragaman yang 

menunjukkan beda nyata diuji lanjut dengan 

menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada 

taraf nyata 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Ringkasan Hasil Analisis Ragam 
Pengaruh Berat Umbi dan Dosis Pupuk 
KNO3 dan Interaksi Terhadap 
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 
Kentang 
 

 Hasil analisis ragam pengaruh berat 

umbi dan dosis pupuk KNO3 dan interaksi 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

kentang disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Ragam Pengaruh Berat Umbi, Dosis Pupuk KNO3 
 dan interaksi 

pada Semua Parameter Pengamatan 

No. Parameter yang Dikaji Sumber Keragaman 
Berat Umbi. (b) Dosis Pupuk (d) Interaksi (b x d) 

1 Pertumbuhan:    
  Tinggi Tanaman NS S NS 
  Jumlah Daun  NS S NS 
  Jumlah Cabang NS NS NS 
2 Jumlah Umbi S S NS 
3 Berat Umbi S S NS 

Keterangan : S = Signifikan, NS = non signifikan, hst = hari setelah tanam 
 

 Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa 
perlakuan berat umbi menunjukan hasil yang 
berbeda nyata terhadap jumlah umbi  dan berat 
umbi tanaman kentang. Selanjutnya, faktor 
dosis pupuk KNO3 memberikan hasil yang 
berbeda nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah 
daun, jumlah umbi dan berat umbi kentang. 
Terhadap parameter jumlah cabang, faktor 
perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk 
KNO3 memberikan hasil yang tidak berbeda 
nyata baik perlakuan secara tunggal maupun 
interaksi keduanya. Namun antara perlakuan 
berat umbi dan dosis pupuk tidak terjadi 

interaksi. Hal ini bisa disebabkan karna ada 
salah satu dari perlakuan yang lebih banyak 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil 
tanaman kentang, Poerwoidodo (1992) 
menyatakan bahwa bila salah satu faktor 
berpengaruh lebih kuat dari pada faktor lainnya, 
maka pengaruh faktor tersebut tercukupi dan 
bila masing-masing faktor mempunyai sifat 
yang berbeda pengaruh dan sifat kerjanya, maka 
akan menghasilkan hubungan yang berpengaruh 
tidak nyata dalam mendukung suatu 
pertumbuhan tanaman. 

 

Pengaruh Berat Umbi Bibit Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kentang Tinggi 
Tanaman 

Tabel 2. Pengaruh Berat Umbi Bibit terhadap Tinggi Tanaman 

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm) 
21 hst 28 hst 35 hst 42 hst 49 hst 56 hst 63 hst 

B1 11,7 14,7  18,1  a 21,1 a 23,1 a 24,6 a 26,9 a  
B2 11,3   15,9 20,0  b 23,3 b 26,1 b 28,3 b 29,8 b 

BNJ 5% - - 1,492 1,652 1,720 2,010 2,919 
Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji 
BNJ pada taraf 5 % 

 
Tabel 2 menunjukan pengaruh berat umbi bibit 
terhadap tinggi tanaman. Pada awal 
pertumbuhan (21 hst sampai 28 hst) berat umbi 
bibit tidak berpengaruh terhadap tinggi 
tanaman, akan tetapi setelah tanaman berumur 

35 sampai 63 hst terlihat bahwa perlakuan berat 
umbi bibit 11-20 gram menghasilkan tanaman 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
perlakuan berat umbi bibit kurang dari 10 gram.
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Jumlah Daun 

Tabel 3. Pengaruh Berat Umbi Bibit terhadap Jumlah Daun 

Perlakuan Jumlah Daun (helai) 
21 hst 28 hst 35 hst 42 hst 49 hst 56 hst 63 hst 

B1 31,4 55,8 76,8 96,22 115,3 135,0 153,3 
B2 31,9 54,1 76,2 97,5 118,0 137,3 151,5 

BNJ 5% - - - - - - - 
Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji 
BNJ pada taraf 5 % 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah daun dari 

tanaman kentang bertambah seiring dengan 

pertumbuhan umur tanaman, meskipun 

demikian perlakuan berat umbi bibit 

menghasilkan jumlah daun tanaman kentang 

yang tidak berbeda nyata pada setiap 

pengamatan.. 

Jumlah Cabang 

Tabel 4. Pengaruh Berat Umbi Bibit terhadap Jumlah Cabang 

Perlakuan Jumlah Cabang 
28 hst 35 hst 42 hst 49 hst 56 hst 63 hst 

B1 1,7 2,0 2,1 2,9 3,9 4,3 
B2 1,5 1,9 2,2 3,3 4,0 4,6 

BNJ 5% - - - - - - 
Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji 
BNJ pada taraf 5 % 

 
Tabel 4 menunjukkan pengaruh berat umbi bibit 

terhadap jumlah cabang. Pada awal 

pertumbuhan 28 hst tanaman kentang memiliki 

rata-rata 1,5 sampai 1,6 cabang, sedangkan pada 

63 hst jumlah cabang adalah 4,3 sampai 4,6 

cabang pada setiap pengamatan, berat umbi 

bibit tidak berpengaruh terhadap jumlah cabang 

tanaman kentang.  

 
Hasil Tanaman Kentang 

Tabel 5.Pengaruh Berat Umbi Bibit 
terhadap Hasil Tanaman Kentang 

Perlakuan Jumlah Umbi 
(g/tanaman) 

Berat Umbi 
(g/tanaman) 

B1 4,4 a 95,4 a 
B2 6,3 b 136,8 b 

BNJ 5% 0,961 21,075 
Angka-angka dalam kolom yang diikuti 
oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji BNJ pada taraf 5 %. 

 

Tabel 5 menunjukkan pengaruh berat umbi bibit 

terhadap jumlah umbi. Perlakuan umbi bibit B2 

memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perlakuan B1. Hal ini sama dengan hasil 

jumlah umbi yang menunjukkan bahwa 

perlakuan B2 menunjukkan jumlah umbi yang 

lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan 

B1.
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Pengaruh Dosis Pupuk KNO3 terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kentang 
Tinggi Tanaman 

Tabel 6. Pengaruh Dosis Pupuk terhadap Tinggi Tanaman 

Perlakuan Tinggi Tanaman 
21 hst 28 hst 35 hst 42 hst 49 hst 56 hst 63 hst 

D1 11,200 14,563 a 17,475 a 20,250 a 22,163 a 23,388 a 24,725 a 

D2 11,250 14,525 a 18,538 a 21,600 a 24,300 a 25,750 a 27,325 a 
D3 12,063 16,763 b 21,662 b 24,750 b 27,350 b 30,263 b 31,950 b 
BNJ 5% - 1,609 1,819 2,101 2,098 2,451 2,672 

Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 
uji BNJ pada taraf 5 % 

 
Tabel 6 menunjukan pengaruh dosis pupuk 

terhadap tinggi tanaman. Pada umur 21 hst, 

dosis pupuk tidak berpengaruh terhadap tinggi 

tanaman, akan tetapi setelah tanaman berumur 

28 hst sampai 63 hst terlihat bahwa perlakuan 

dosis pupuk D3 menghasilkan tanaman yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan D2 

dan D1. Sedangkan D2 tidak berbeda nyata 

dengan D1. 

 
Jumlah Daun 

Tabel 7. Pengaruh Dosis Pupuk terhadap Jumlah Daun 

Perlakuan Jumlah Daun 
21 hst 28 hst 35 hst 42 hst 49 hst 56 hst 63 hst 

D1 23,375 a 45,250 a 62,500 a 82,13 a 106,63 a 125,13 a 141,75 a  
D2 31,375 a 53,375 a 75,500 b 96,88 b 117,00 ab 136,63 ab 150,50 a 
D3 40,250 b 66,250 b 91,375 c 111,50 c 126,25 b 146,75 b 164,88 b 
BNJ 5% 8,315 9,979 10,179 12,408 12,640 12,716 13,311 

Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 
uji BNJ pada taraf 5% 
 

 Tabel 7 menunjukan rata-rata jumlah 

daun tanaman umur 21 sampai 63 hst, yaitu 

Perlakuan D3 mehasikan jumlah daun lebih 

banyak dibandingkan dengan perlakuan D2 dan 

D1.

 
Jumlah Cabang 

Tabel 8. Pengaruh Dosis Pupuk terhadap Jumlah Cabang 

Perlakuan 
Jumlah Cabang 

28 hst 35 hst 42 hst 49 hst 56 hst 63 hst 
D1 1,375 1,625 1875 2,875 3,500 3,875 
D2 1,625 2,125 2,125 3,250 4,000 4,500 
D3 1,750 2,125 2,375 3,250 4,375 4,875 
BNJ 5% - - - - - - 

Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji BNJ pada taraf 5 % 
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Tabel 8 menunjukan bahwa semua perlakuan 
tidak berpengaruh terhadap jumlah cabang, 
namun ada kecendrungan bahwa perlakuan 

dosis yang lebih tinggi memiliki jumlah cabang 
yang lebih tinggi. 

 
Hasil Tanaman Kentang 

Tabel 9. Pengaruh Dosis Pupuk terhadap 
Hasil Tanaman Kentang 

Perlakuan 
Jumlah 
Umbi 

Berat 
Umbi  

D1 3,375 a 73,25 a 

D2 5,625 b 126,18 b 
D3 7,125 c 148,82 cb 
BNJ 5% 0,961 25,696 

Angka-angka dalam kolom yang diikuti 
oleh huruf yang  sama tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji BNJ pada taraf 5 % 

Dari Tabel 9 diketahui bahwa hasil benih 
kentang meningkat dengan meningkatnya dosis 
pemupukan KNO3. Perlakuan dosis pupuk D3 
menghasilkan jumlah umbi yang terbanyak 
yaitu 7, 1 umbi/tanaman dan jumlah umbi 
paling sedikit adalah pada D1 yaitu hanya 3,4 
umbi/tanaman. Berat umbi tertinggi didapatkan 
pada perlakuan D3 yaitu 148,9 gram/tanaman 
dan hasil terendah didapatkan pada perakuan 
D1 yaitu hanya 73,2 gram/tanaman.

 
Laju Pertumbuhan Tanaman Kentang 

Tabel 10 Laju Pertumbuhan Tanaman Kentang 
(cm/minggu) pada berbagai perlakuan  

Perlakuan 

Laju Pertumbuhan 
Tinggi Tanaman 

Kentang 
cm/minggu 

R2 

B1D1 0.277 0.959 
B1D2 0.367 0.976 
B1D3 0.403 0.977 
B2D1 0.366 0.968 
B2D2 0.412 0.963 
B2D3 0.544 0.975 
Keterangan : R2 : Nilai Koefisien 

Determinasi 
  
Terdapat hubungan yang sangat kuat antara 

nilai koefisisen determinasi dengan nilai laju 

pertumbuhan tanaman kentang, dimana nilai 

laju pertumbuhan tanaman yang paling rendah 

terdapat pada perlakuan B1D1 yakni hanya 

0,277 dan nilai tertinggi pada perlakuan B2D3 

dengan nilai 0.544. 

 
 
 
 

 
Tabel 11 Laju Pertumbuhan Jumlah Daun 

Tanaman Kentang pada berbagai 
perlakuan 

Perlakuan 

Laju Pertumbuhan 
Jumlah Daun 

Tanaman Kentang 
helai/minggu 

R2 

B1D1 2.806 0.998 
B1D2 2.846 0.994 
B1D3 2.826 0.989 
B2D1 2.872 0.996 
4B2D2 2.928 0.995 
B2D3 2.959 0.992 

Keterangan : R2 : Nilai Koefisien 
Determinasi 

  
Penambahan jumlah daun tanaman 

kentang pada perlakuan berat umbi bibit dan 

dosis pemupukan yang berbedaa menghasilkan 

jumlah daun yang paling banyak pada perlakuan 

B2D3 dengan hasil 2,95/minggu dan jumlah 

daun terendah pada perlakuan B1D1 dengan 

hasil 2,80/minggu. 
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Tabel 12 Laju Pertumbuhan Jumlah Cabang 
pada berbagai perlakuan 

Perlakuan 

Laju Pertumbuhan 
Jumlah Cabang 

Tanaman Kentang 
cabang/minggu 

R2 

B1D1 0.069 0.854 
B1D2 0.089 0.942 
B1D3 0.102 0.824 
B2D1 0.089 0.942 
B2D2 0.106 0.852 
B2D3 0.093 0.855 

Keterangan : R2 : Nilai Koefisien Determinasi 
  

Pada penambahan jumlah cabang, 

perlakuan berat umbi bibit dan dosis 

pemupukan yang berbeda menghasilkan laju 

pertumbuhan jumlah cabang pada perlakuan 

B2D2 dengan nilai 0,106/minggu dan nilai 

terendah pada perlakuan B1D1 dengan nilai 

0,069/minggu. 

 
Pembahasan 
Pengaruh Berat Umbi Bibit terhadap 
Pertumbuhan dan Hasil Benih Tanaman 
Kentang 

Pada tabel 2 perlakuan berat umbi bibit 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Hal 

ini berkaitan dengan ukuran umbi bibit yang 

digunakan, dimana pada ukuran umbi bibit yang 

besar jumlah cadangan makanan yang 

terkandung dalam umbi tersebut lebih banyak 

dan sebaliknya ukuran umbi bibit yang kecil 

cadangan makanan yang terkandung sedikit. 

Cadangan makanan pada umbi berguna untuk 

mendukung pertumbuhan awal tanaman. 

Nuraisyiah (2013) mengemukakan bahwa 

semakin besar ukuran umbi yang digunakan 

akan meningkatkan tinggi tanaman, jumlah 

batang, jumlah daun, jumlah umbi, dan bobot 

basah umbi tiap rumpun. Sesuai pendapat 

Soelarso (1997) bahwa cadangan makanan pada 

umbi yang besar lebih banyak dan mata tunas 

yang tumbuh juga banyak yang berpengaruh 

pada unsur hara dan air yang diserap lebih 

cendrung mengakibatkan pertumbuhan batang 

dan daun akan tetapi pembentukan umbi lebih 

sedikit. 

 Pada tabel 5 di atas dapat di lihat bahwa 

faktor berat umbi bibit mempengaruhi jumlah 

umbi, dan berat umbi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlakuan B2 

menghasilkan jumlah umbi, dan berat umbi 

lebih tinggi jika dibandingkan B1. Hal ini 

disebabkan karna perlakuan B2 lebih bagus 

pertumbuhannya di bandingkan B1 sehingga 

akan mempengaruhi tanaman dalam proses 

fotosintesis, dimana tanaman lebih tinggi akan 

lebih banyak mendapatkan sinar matahari 

sehingga banyak mendapatkan hasil 

fotosintesis. Pada proses fotosintesis karbon 

dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan 

oksigen. Oksigen yang terbentuk kemudian 

dilepaskan ke atmosfer. Glukosa yang 

terbentuk, diubah menjadi senyawa-senyawa 

penyusun sel seperti karbohidrat, protein, asam 

nukleat, lemak dan senyawa lainnya melalui 

proses metabolisme. Hal ini menunjukan bahwa 

perlakuan berat umbi bibit yang besar dapat 

memberikan pengaruh yang positif karena dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman 
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kentang. Suryadi dan Sahat (1992) menyatakan 

bahwa bibit yang berukuran besar memberikan 

hasil jumlah umbi lebih banyak, tetapi ukuran 

umbinya kecil. Bobot umbi bibit yang 

digunakan menentukan banyaknya tunas yang 

dihasilkan. Bobot umbi yang besar 

menghasilkan tunas yang banyak, disebabkan 

jumlah mata tunas yang lebih banyak 

dibandingkan dengan bobot umbi yang lebih 

kecil. Dengan ukuran umbi bibit yang 

didapatkan pada penelitian ini yaitu rata-rata 

21,075 g/tanaman, sehingga termasuk dalam 

kategori ukuran umbi bibit yang besar untuk 

ukuran benih G2. 

 

Pengaruh Dosis Pupuk terhadap 
Pertumbuhan dan Hasil Benih Tanaman 
Kentang 
 
 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan berpengaruh terhadap tinggi 

tanaman umur 28 sampai 63 hst, namun tidak 

berpengaruh  terhadap tinggi tanaman pada 

umur 21 hst. Hasil uji lanjut menunjukkan 

bahwa tinggi tanaman umur 28-63 hst pada 

perlakuan pupuk KNO3 120 kg/ha (D1) dan 150 

kg/ha (D2) berbeda nyata dengan perlakuan 

pupuk KNO3 180 kg/ha (D3). Sedangkan 

perlakuan 120 kg/ha (D1) pupuk KNO3 tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan pupuk KNO3  

150 kg/ha (D2). Berdasarkan rerata tinggi 

tanaman pada faktor perlakuan dosis pupuk 

diketahui bahwa perlakuan pupuk 180 kg/ha 

(D3) dari umur 21-63 hst memiliki nilai yang 

tertinggi. 

 Selain itu, dosis KNO3  berpengaruh 

terhadap jumlah daun umur 21-63 hst. 

Perlakuan pupuk KNO3 120 kg/ha (D1) dan 150 

kg/ha (D2) berbeda nyata dengan perlakuan 

pupuk KNO3 180 kg/ha (D3), sedangkan 

perlakuan pupuk KNO3 120 kg/ha (D1) tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan pupuk KNO3  

150 kg/ha (D2), akan tetapi pada umur 35 hst 

dan 42 hst perlakuan pupuk KNO3  120 kg/ha 

(D1) berbeda nyata dengan perlakuan 150 kg/ha 

(D2) dan berbeda sangat nyata terhadap 

perlakuan 180 kg/ha (D3), perlakuan 150 kg/ha 

(D2) berbeda nyata terhadap perlakuan 180 

kg/ha (D3), jumlah daun pada umur 49 hst dan 

56 hst pada perlakuan pupuk 120 kg/ha (D1) 

tidak berbeda nyata terhadap perlakuan pupuk 

150 kg/ha (D2) akan tetapi berbeda nyata 

terhadap perlakuan pupuk 180 kg/ha (D3). 

 Jumlah daun tanaman kentang pada 

perlakuan pupuk 180 kg/ha (D3) lebih tinggi 

dibandingkan pada perlakuan pupuk 120 kg/ha 

(D1) dan 150 kg/ha (D2). Hal ini disebabkan 

karena pupuk yang diberikan cukup terpenuhi 

dalam mendukung pertumbuhan vegetatif 

tanaman kentang. Menurut Sutedjo (2002), 

setiap tanaman tergantung pada pemupukan dan 

kondisi lingkungan. Pemberian pupuk yang 

sesuai dengan dosis akan membantu proses 

pertumbuhan tanaman. Tanaman kentang dapat 

menyerap unsur hara sesuai dengan kebutuhan 

dan nutrisi yang dibutuhkan, sehingga dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik. 

 Pupuk KNO3 memberikan pengaruh 

nyata terhadap pertumbuhan vegetatif wijen 
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hitam dan putih (Mare, 2015). Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Nurfaizah dan 

Sumarwoto (2009) bahwa dosis pupuk KNO3 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, 

jumlah daun serta hasil umbi per petak bawang 

merah.  

 Berdasarkan table 9 menunjukan bahwa 

variabel jumlah umbi pada perlakuan dosis 

pupuk 120 kg/ha (D1) berbeda nyata dengan 

perlakuan dosis pupuk 150 kg/ha (D2) dan 

perlakuan dosis pupuk 180 kg/ha (D3), 

perlakuan dosis pupuk 150 kg/ha (D2) berbeda 

nyata terhadap perlakuan dosis pupuk 180 kg/ha 

(D3) akan tetapi nilai rerata tertinggi pada 

jumlah umbi didapatkan pada perlakuan dosis 

pupuk 180 kg/ha (D3). Pupuk KNO3 

berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi. Hal 

ini disebabkan karena unsur hara K berperan 

dalam pembentukan umbi. Novizan (2002) 

menyatakan bahwa bila tanaman mengalami 

defisiensi K akan mengakibatkan pembentukan 

umbi akan terhambat atau tidak akan berumbi 

sama sekali. Sesuai dengan pendapat Sutedjo 

(2002) mengemukakan bahwa kalium berperan 

dalam pembentukan umbi. 

 Hal ini sangat jelas bahwa semakin 

tinggi dosis pupuk KNO3 yang diberikan maka 

akan meningkatkan hasil pada tanaman kentang, 

pemupukan yang pas diberikan dapat memenuhi 

kebutuhan unsur hara tanaman sehingga 

tanaman dapat tumbuh dengan baik dan dapat 

meningkatkan produksi.   

 Pupuk KNO3 berpengaruh terhadap 

jumlah umbi. Hal ini disebabkan karena unsur 

hara K berperan dalam pembentukan umbi. 

Sutedjo (2002) menyatakan bahwa kalium 

berperan dalam pembentukan umbi. Novizan 

(2002) menyatakan bahwa bila tanaman 

mengalami kekurangan atau defisiensi K akan 

mengakibatkan pembentukan umbi terhambat 

atau tidak sama sekali. 

Dari hasil penelitian ini penggunan dosis 

pupuk KNO3 sampai 180 kg/ha meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman kentang. 

Namun belum dapat diketahui berapa dosis 

optimum pupuk KNO3 bagi tanaman kentang. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan 

maka dapat disimpulkan yaitu: 

1. Tidak terdapat interaksi perlakuan berat 

umbi dan dosis pupuk terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kentang. 

2. Berat umbi bibit berpengaruh terhadap 

tinggi tanaman umur 35 sampai 63 hst, 

jumlah umbi per tanaman serta berat 

umbi per tanaman. Perlakuan B2 berat 

umbi bibit (11-20 gram) memberikan 

pertumbuhan dan hasil yang lebih baik 

dari B1 (≤ 10 gram). 

3. Dosis pupuk berpengaruh terhadap 

tinggi tanaman dari umur 28 sampai 63 

hst, jumlah daun, jumlah umbi dan berat 

umbi. Dosis pupuk D3 (180 kg/ha) 

menghasilkan tanaman dengan 

pertumbuhan dan hasil benih kentang 

lebih tinggi dibandingkan dengan dosis 

pupuk D1 (120 kg/ha) dan D2 (150 

kg/ha). 
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Saran 

 Untuk menghasilkan produksi benih G2 

yang lebih tinggi di dataran medium disarankan 

untuk menggunakan benih G0 dengan ukuran 

umbi bibit B2 (11-20 gram) dan dosis pupuk 

KNO3 yaitu D3 (180 kg/ha).. Perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut, mengenai dosis pupuk 

yang lebih tinggi. 
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