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ABSTRAK 

Kentang (Solamun tuberosum L.) merupakan salah satu tanaman sayuran yang mendapat prioritas 

dalam pengembangannya. Salah satu solusi untuk meningkatkan ketersedian dan mengurangi biaya 

produksi benih kentang yaitu melakukan stek mini. Sumber stek pada penelitian ini dari benih kentang 

varietas Granola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh volume media tanam dan dosis 

pupuk terhadap pertumbuhan dan hasil benih kentang dari stek mini yang ditanam secara hidroponik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yang dilakukan di rumah kasa 

ketat serangga. Penelitian dilakukan di Desa Timba Gading, Kecamatan Sumbalun, Kabupaten Lombok 

Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rancang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) faktorial dua faktor yaitu, faktor volume media (V) dan faktor dosis pupuk (D). 

Hasil penelitian menunjukkan volume media berpengaruh terhadap parameter  tinggi tanaman pada umur 

4 MST, luas kanopi umur 6 MST, luas daun umur 6 MST, panjang akar umur 4 MST, berat basah 

berangkasan umur 4 dan 6 MST, berat kering berangkasan umur 4 dan 6 MST, dan berat umbi 

pertanaman. Sedangkan dosis pupuk tidak pengaruh terhadap semua parameter yang diamati yaitu 

pertumbuhan dan hasil dari stek mini yang ditanam secara hidroponik. Kombinasi perlakuan volume 

media (V) dengan dosis pupuk (D) berpengaruh pada parameter tinggi tanaman umur 4 MST. 

 

Kata kunci :volume media, dosis pupuk, pertumbuhan, hasil, kentang, stek mini, hidroponik. 

ABSTRACT 

Potato (Solanum tuberosum L.) is one of the vegetable crops that receive priority in its 

development. One solution to increase the availability and reduce the cost of production of seed potatoes 

that do mini cuttings. Source cuttings in the study of seed potato variety Granola. This study aims to 

determine the effect of the volume of growing media and fertilizers on growth and yield of seed potato 

mini cuttings that are grown hydroponically. The method used in this research was experimental methods 

conducted in strict insect screen house. The study was conducted in the village of Timba Gading, 

Sumbalun sub-district, East Lombok, West Nusa Tenggara province. Design used in this study is 

Completely Randomized Design (CRD) factorial of two factors, namely, media volume factor (V) and the 

fertilizer dose factor (D). The results showed the volume of media influence on the parameters plant 

height at 4 week after planting, broad canopy age 6 week after planting, broad leaf age 6 week after 

planting, root length age 4 week after planting, wet weight of the plant top aged 4 and 6 weeks after 

planting, dry weight of the plant top aged 4 and 6 week after planting and weight of tuber crops. While 

the dose of fertilizer did not influence on all parameters was observed that the growth and yield of mini 

cuttings are grown hydroponically. Combination treatment media volume (V) at a dose of fertilizer (D) 

effect on plant height parameter age 4 week after planting. 

 

Keywords: media volume, fertilizers, growth, yield, potatoes, mini cuttings, hydroponics. 
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PENDAHULUAN 

Kentang (Solanum tuberosum L.) 

merupakan salah satu tanaman sayuran yang 

mendapat prioritas dalam pengembangannya 

karena kentang mempunyai daya saing kuat 

dibandingkan sayuran lainnya. Penggunaan 

kentang makin meningkat, baik sebagai produk 

segar maupun produk olahan. Kentang untuk 

masa mendatang, diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai sayuran dan menjadi 

pilihan untuk diversifikasi sumber karbohidrat 

untuk membantu penguatan ketahanan pangan 

(Hamdani, 2009). 

Permintaan kentang di Indonesia setiap 

tahun diperkirakan akan terus meningkat sejalan 

dengan semakin meningkatnya laju 

pertumbuhan penduduk dan perkembangan 

industri makanan semakin popular di 

masyarakat, seperti makanan siap saji dan 

makanan ringan (Hamdani, 2009). Tetapi 

produktivitas kentang masih rendah yaitu 16,02 

t/ha (BPS, 2013). 

Rendahnya produktivitas kentang rata-rata 

nasional dipengaruhi antara lain oleh masih 

terbatasnya penggunaan bibit kentang bermutu 

oleh petani. Sebagian besar petani menggunakan 

bibit umbi kentang dari generasi berikutnya, 

yaitu hasil panen yang dimanfaatkan sebagai 

bibit. Kondisi tersebut disebabkan oleh 

mahalnya harga bibit kentang bermutu, 

sementara harga kentang konsumsi relatif 

rendah. Selain itu, bibit kentang tidak tersedia di 

lapangan pada saat dibutuhkan oleh petani 

(Pitojo, 2004). Salah satu solusi untuk 

meningkatkan ketersedian dan mengurangi biaya 

produksi benih kentang yaitu dengan melakukan 

stek pucuk untuk memperbanyak jumlah 

tanaman. Tanaman kentang yang diperbanyak 

menggunakan umbi umumnya memiliki 2-4 

tegakan, dan setiap tanaman dapat menghasilkan 

10 stek. Masing-masing stek dapat 

menghasilkan 4-6 knol/stek pada sistem 

hidroponik (Ramadhan, 2014). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh volume media tanam 

dan dosis pupuk terhadap pertumbuhan dan 

hasil benih kentang dari perbanyakan stek 

mini yang ditanam secara hidroponik. 
 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode eksperimental yang 

dilakukan di Screen House (rumah kasa). 

Penelitian dilakukan di screen house milik BBI 

TPH NTB, Desa Timba Gading Sembalun, 

Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok 

Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

dimulai dari bulan Juni 2015 sampai dengan 

September 2015 dengan ketinggian tempat ± 

1.200 m dpl. 

Penelitian dirancang menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial 

dengan dua faktor yaitu, faktor volume media 

(V) dan dosis pupuk (D). 

a. Faktor volume media (V) terdiri atas tiga 

perlakuan yaitu : 

1. V1 = 3,14 x (6,25 cm)² x 30 cm = 

3.679,45 cm³ 

2. V2 = 3,14 x (8,75 cm)² x 30 cm = 

7.211,95 cm³ 

3. V3 = 3,14 x (10 cm)²  x 30 cm = 9.420 

cm³ 

b. Faktor dosis pupuk (D) terdiri atas tiga 

perlakuan yaitu : 

1. D1 : - Pupuk dasar = Petroganik 200 

kg/ha, NPK ponska 200 kg/ha, dan SP36 

200 kg/ha,  

       - Pupuk susulan = NPK ponska 200 

kg/ha dan Za 200 kg/ha. 

2. D2 : - Pupuk dasar = Petroganik 300 

kg/ha, NPK ponska 300 kg/ha, dan SP36 

300 kg/ha,  

       - Pupuk susulan = NPK ponska 300 

kg/ha dan Za 300 kg/ha. 

3. D3 : - Pupuk dasar = Petroganik 400 

kg/ha, NPK ponska 400 kg/ha, dan SP36 

400 kg/ha,  

       - Pupuk susulan = NPK ponska 400 

kg/ha dan Za 400 kg/ha. 

Dari kedua faktor perlakuan di atas 

dikombinasikan sehingga diperoleh sembilan 

kombinasi perlakuan  yaitu : V1D1, V1D2, V1D3, 

V2D1, V2D2, V2D3, V3D1, V3D2, V3D3. Masing-

masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali 

sehingga diperoleh 36 plot. Dari sembilan 

kombinasi perlakuan dan 4 kali ulangan diatas, 

dilakukan 5 seri pengamatan destruktif yaitu 

pada saat pengamatan umur 2 MST, 4 MST dan 
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6 MST serta panen, 1 seri untuk penyulaman, 

sehingga dijumlahkan menghasilkan 180 unit 

stek percobaan.  

ANALISIS DATA 

Data dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam / analisis of variance (Anova) 

pada taraf nyata 5% dilanjutkan dengan Uji 

Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5% 

untuk perlakuan yang berbeda nyata. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis ragam pengaruh volume 

media dan dosis pupuk serta interaksinya 

terhadap pertumbuhan dan hasil benih 

ditampilkan pada Tabel 4.1 : 

 

Tabel 4.1.  Hasil Analisis Ragam (ANOVA) Pada Perlakuan Volume Media Tanam (V) dan Dosis Pupuk 

(D) Serta Interaksinya (V*D) Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Stek Mini Kentang 

 

No 

 

Parameter 

Volume Media 

(V) 

Dosis Pupuk 

(D) 

Interaksi 

(V*D) 

1 Tinggi Tanaman 2 MST NS NS NS 

2 Tinggi Tanaman 4 MST S NS S 

3 Tinggi Tanaman 6 MST NS NS NS 

4 Jumlah Daun 2MST NS NS NS 

5 Jumlah Daun 4 MST NS NS NS 

6 Jumlah Daun 6MST NS NS NS 

7 Luas Kanopi 2 MST NS NS NS 

8 Luas Kanopi 4 MST NS NS NS 

9 Luas Kanopi 6 MST S NS NS 

10 Luas Daun 2 MST NS NS NS 

11 Luas Daun 4 MST NS NS NS 

12 Luas Daun 6 MST S NS NS 

13 Panjang Akar 2 MST NS NS NS 

14 Panjang Akar 4 MST S NS NS 

15 Panjang Akar 6 MST NS NS NS 

16 Berat Basah Berangkasan 2 MST NS NS NS 

17 Berat Basah Berangkasan 4 MST S NS NS 

18 Berat Basah Berangkasan 6 MST S NS NS 

19 Berat Kering Berangkasan 2 MST NS NS NS 

20 Berat Kering Berangkasan 4 MST S NS NS 

21 Berat Kering Berangkasan 6 MST S NS NS 

22 Jumlah Umbi Per Tanaman NS NS NS 

23 Berat Umbi Per Tanaman S NS NS 

24 Persentase Jumlah Umbi Kecil  < 10 g NS NS NS 

25 Persentase Jumlah Umbi Sedang 10-20 g NS NS NS 

26 Persentase Jumlah Umbi Besar > 20 g NS NS NS 

           Keterangan : MST = Minggu Setelah Tanam; S = Berbeda nyata; NS = Tidak Berbeda nyata 

Dari hasil analisis diatas dapat dijelaskan 

bahwa perlakuan volume media berbeda nyata 

terhadap beberapa fase pertumbuhan stek mini 

kentang yang diamati seperti tinggi tanaman 

umur 4 MST, luas kanopi umur 6 MST, panjang 

akar umur 4 MST, berat basah berangkasan 

umur 4 MST dan 6 MST, berat kering 

berangkasan umur 4 MST dan 6 MST, dan pada 

variabel hasil, perlakuan volume media 

menghasilkan berat umbi per tanaman yang 

berbeda nyata, sedangkan beberapa fase lainya 

yang diamati tidak berbeda nyata terhadap 
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pertumbuhan dan hasil stek mini kentang. Pada 

perlakuan dosis pupuk 1, 2 dan 3 tidak berbeda 

nyata terhadap pertumbuhan dan hasil stek mini 

kentang yang diamati. 

Tabel 4.2. Pengaruh Interaksi Perlakuan Volume Media Tanam dengan Dosis Pupuk terhadap Tinggi 

Tanaman Umur 2, 4 dan 6 MST 

Perlakuan  Nilai Rata-rata Tinggi Tanaman (cm) 

2 MST 4 MST 6 MST 

Volume 1 (3.679,45 cm³) 5,84 19,60 a 34,70 

Volume 2 (7.211,95 cm³) 6,78   23,25 b 39,56 

Volume 3 (9.420 cm³) 5,45   23,55 b 40,79 

BNJ 5% - 1,48 - 

Dosis 1 (200 kg/ha) 6,33 22,11 37,79 

Dosis 2 (300 kg/ha) 6,03 23,83 38,32 

Dosis 3 (400 kg/ha) 5,73 20,47 38,96 

BNJ 5% - - - 

V1D1 7,20 22,05 b 34,50 

V1D2 5,28 20,00 ab 35,75 

V1D3 5,05 16,75 a 33,88 

V2D1 7,33 25,05 bc 38,50 

V2D2 6,85 25,88 bc 40,20 

V2D3 6,18 18,85 ab 40,00 

V3D1 4,45 19,23 ab 40,38 

V3D2 5,95 25,63 bc 39,00 

V3D3 5,95 25,80 bc 43,00 

BNJ 5% - 4,42 - 

Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

BNJ pada taraf 5%. 

Hasil pengamatan dan analisa pengaruh 

volume media tanam dan dosis pupuk terhadap 

tinggi tanaman, jumlah daun, luas kanopi, luas 

daun, panjang akar, berat basah atas dan berat 

kering atas ditampilkan pada Tabel 4.2, Tabel 

4.3, Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan peningkatan  

pertumbuhan setiap 2 minggu ditunjukkan pada 

Gambar 4.1, Gambar 4.2, Gambar 4.3, Gambar 

4.4, Gambar 4.5, Gambar 4.6, Gambar 4.7, dan 

Gambar 4.8. 

 

 

Gambar  4.1.  Rata-rata Tinggi Tanaman Umur 
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Gambar 4.2. Rata-rata Tinggi Tanaman Umur 2, 

4 dan 6 MST Pada Perlakuan Dosis 

Pupuk 

Tinggi tanaman pada umur 2 MST, 4 

MST dan 6 MST pada perlakuan volume media 

tanam 1, 2 dan 3 tidak berpengaruh akan tetapi 

volume media  tanam yang berpengaruh terdapat 

pada tinggi tanaman umur 4 MST (Tabel 4.1). 

Hasil uji lanjut menunjukkan tinggi tanaman 

umur 4 MST pada perlakuan volume media 

tanam 1 berbeda dengan perlakuan volume 

media tanam 2 dan 3, sedangkan perlakuan 

volume media tanam  2 dan 3 cenderung sama. 

Rata-rata tinggi tanaman umur 4 MST yaitu 19 

sampai 23 cm, dimana tanaman yang lebih 

tinggi terdapat pada volume media 3 (9.420 cm³) 

dengan tinggi mencapai 23,55 cm. Pada umur 2 

MST rata-rata tinggi tanaman yaitu 5 sampai 6 

cm dan umur 6 MST yaitu 34 sampai 40 cm. 

Perlakuan dosis pupuk tidak berpengaruh 

terhadap tinggi tanaman pada umur 2 MST, 4 

MST dan 6 MST. Sedangkan pengaruh interaksi 

pada perlakuan volume media dengan dosis 

pupuk berpengaruh terhadap parameter tinggi 

tanaman umur 4 MST.   

 

Tabel 4.3. Rata-rata Luas Kanopi  Stek Mini Kentang Umur 2, 4 dan 6 MST Pada Perlakuan Volume 

Media Tanam dan Dosis Pupuk  

Perlakuan  Nilai Rata-rata Luas Kanopi (cm²) 

2 MST 4 MST 6 MST 

Volume 1 (3.679,45 cm³) 42,96 86,58 126,25 a 

Volume 2 (7.211,95 cm³) 43,80 100,58 147,29 ab 

Volume 3 (9.420 cm³) 37,10 96,96 160,54 b 

BNJ 5% - - 24,10 

Dosis 1 (200 kg/ha) 40,66 90,39 152,16 

Dosis 2 (300 kg/ha) 45,05 102,61 148,75 

Dosis 3 (400 kg/ha) 38,16 91,13 133,19 

BNJ 5% - - - 

Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

berdasarkan BNJ pada taraf 5%. 

Volume media tanam tidak berpengaruh 

terhadap luas kanopi umur 2 MST dan 4 MST, 

tetapi berpengaruh terhadap luas kanopi pada 

umur 6 MST, Hasil uji lanjut menunjukkan 

perlakuan volume media tanam 1 berbeda 

dengan volume media tanam 2, dan volume 

media tanam 2 berbeda dengan volume media 

tanam 3 terhadap luas kanopi umur 6 MST. 

dimana tanaman yang memiliki kanopi yang 

lebih luas terdapat pada volume media tanam 3 

(9.420 cm³) dengan luas mencapai 160 cm². 

Rata-rata luas kanopi pada umur 2 MST adalah  

37 – 43 cm² dan umur 4 MST adalah 86 – 100 

cm². Sedangkan perlakuan dosis pupuk tidak 

berpengaruh terhadap luas kanopi umur 2 MST, 

4 MST dan 6 MST. 
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Tabel 4.4. Rata-Rata Luas Daun Stek Mini Kentang Umur 2, 4 dan 6 MST Pada Perlakuan Volume 

Media Tanam dan Dosis Pupuk 

Perlakuan  Nilai Rata-rata Luas Daun (cm²) 

2 MST 4 MST 6 MST 

Volume 1 (3.679,452 cm³) 81,10  201,22 246,60 a  

Volume 2 (7.211,95 cm³)  103,30 217,86 346,39 b 

Volume 3 (9.420 cm³)  79,05 191,31 326,74 ab 

BNJ 5% - - 85,14 

Dosis 1 (200 kg/ha)  87,16 207,90 301,83 

Dosis 2 (300 kg/ha)  102,42 204,85 309,55 

Dosis 3 (400 kg/ha)  73,88  197,66 308,37 

BNJ 5% - - - 

Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

berdasarkan BNJ pada taraf 5%. 

Volume media tanam tidak berpengaruh 

terhadap luas daun umur 2 MST dan 4 MST 

akan tetapi volume media berpengaruh pada luas 

daun umur 6 MST, Hasil uji lanjut menunjukan 

perlakuan volume media tanam 1 berbeda 

dengan volume  media tanam 2 dan 3 pada 

parameter tinggi tanaman umur 6 MST,  volume 

media tanam 2  berbeda dengan volume media 

tanam 1 dan 3, dan volume media tanam 3 

berbeda dengan volume media tanam 1 dan 2 

pada parameter tinggi tanaman umur 6 MST. 

Rata-rata luas daun terluas terdapat pada 

tanaman yang di perlakukan dengan volume 

media tanam 2 (7.211,95 cm³). Sedangkan 

perlakuan dosis pupuk 1, 2 dan 3 tidak 

berpengaruh terhadap luas daun umur 2 MST, 4 

MST dan 6 MST. 

 

Gambar 4.3. Rata-rata Panjang Akar Umur 2, 4 

dan 6 MST Pada Perlakuan 

Volume Media Tanam 

 

Gambar 4.4. Rata-rata Panjang Akar Umur 2, 4 

dan 6 MST Pada Perlakuan Dosis 

Pupuk 

Volume media tanam tidak berpengaruh 

terhadap panjang akar umur 2 MST dan 6 MST, 

akan tetapi perlakuan volume media tanam 

berpengaruh terhadap panjang akar pada umur 4 

MST (Tabel 4.1). Gambar 4.3 menunjukkan laju 

pertumbuhan akar pada perlakuan volume media 

tanam sejak tanaman berumur 2 MST sampai 

dengan umur 6 MST. Laju pertumbuhan akar 

pada perlakuan volume media tanam 1 tidak 

begitu rendah dibandingkan laju pertumbuhan 

volume media tanam 3 yang sangat rendah, 

tetapi laju pertumbuhan akar pada volume media 

tanam 3 sangat tinggi sejak tanaman berumur 2 

MST sampai tanaman berumur 6 MST terus 

meningkat. Rata-rata panjang akar yang paling 

panjang terdapat pada perlakuan volume media 

tanam 2 (7.211.95 cm³) dengan panjang akar 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2 MST 4 MST 6 MST

P
e
r
tu

m
b

u
h

a
n

 

Umur Tanaman MST (Minggu Setelah Tanam) 

Volume

1

(3.679,4

5 cm³)

Volume

2

(7.211,9

5 cm³)

Volume

3 (9.430

cm³)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2 MST 4 MST 6 MST

P
e
r
tu

m
b

u
h

a
n

 

Umur Tanaman MST (Minggu Setelah Tanam) 

Dosis 1

(200

kg/ha)

Dosis 2

(300

kg/ha)

Dosis 3

(400

kg/ha)



 Crop Agro Vol.... No....– ..... 20.... 

mencapai 22 cm, akar yang terpendek terdapat 

pada volume media tanam 3 (9.420 cm³) dengan 

panjang 14 cm. Rata-rata panjang akar umur 2 

MST yaitu 12 – 13 cm dan umur 6 MST adalah 

31 – 37 cm. Sedangkan perlakuan dosis pupuk 

tidak berpengaruh terhadap panjang akar umur 2 

MST, 4 MST dan 6 MST. 

 

 

Gambar 4.5. Rata-rata Berat Basah Berangkasan 

Umur 2, 4 dan 6 MST Pada 

Perlakuan Volume Media Tanam 

 

Gambar 4.6. Rata-rata Berat Basah Berangkasan 

Umur 2, 4 dan 6 MST Pada 

Perlakuan Dosis Pupuk 

Dari hasil analisis ragam pada berat 

basah berangkasan dapat dijelaskan yaitu 

volume media tanam berpengaruh terhadap berat 

basah berangkasan tanaman pada umur 4 MST 

dan 6 MST (Tabel 4.1). Gambar 4.5 

menunjukkan peningkatan berat pada parameter 

berat basah berangkasan setiap umur tanaman 

yang diamati yaitu 2 MST, 4 MST dan 6 MST 

pada perlakuan volume media tanam. Pada 

perlakuan volume media tanam 2 dari umur 2 

MST meningkat pada umur 4 MST dan terus 

meningkat pada umur 6 MST dibandingkan pada 

perlakuan volume media tanam 1 dan 3 yang 

tergolong rendah. Rata-rata berat basah 

berangkasan pada perlakuan volume media 

tanam umur 4 MST berat basah berangkasan 

yang paling berat terdapat pada volume media 

tanam 2 (7.211,95 cm³) dengan berat mencapai 

19 gram, sedangkan pada umur 6 MST  berat 

basah berangkasan yang paling berat terdapat 

pada volume 2 (7.211,95 cm³) dengan berat 

mencapai 113 gram. Pada umur 2 MST  volume 

media tidak berpengaruh terhadap berat basah 

berangkasan tanaman kentang. Sedangkan pada 

perlakuan dosis pupuk 1, 2 dan 3 tidak 

berpengaruh terhadap berat basah berangkasan 

umur 2, 4 dan 6 MST. 

 

Gambar 4.7. Rata-rata Berat Kering 

Berangkasan Umur 2, 4 dan 6 MST 

Pada Perlakuan Volume Media 

Tanam 

 

Gambar  4.8. Rata-rata Berat Kering 

Berangkasan Umur 2, 4 dan 6 MST 

Pada Perlakuan Dosis Pupuk 

Volume media tanam tidak berengaruh 

terhadap berat kering berangkasan umur 2 MST, 

akan tetapi perlakuan volume media tanam 

berpengaruh terhadap berat kering berangkasan 

umur 4 MST dan 6 MST (Tabel 4.1). Gambar 

4.7 menunjukkan rata-rata berat kering 

berangkasan pada umur 2 MST, 4 MST dan 6 
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MST. Berat kering berangkasan pada perlakuan 

volume media tanam 1, 2 dan 3 pada umur 2 

MST tidak berbeda tetapi berbeda pada umur 4 

dan 6 MST, rata-rata berat kering berangkasan 

perlakuan volume media tanam 2 pada umur 2 

MST sampai umur 4 MST meiningkat dan terus 

meningkat pada umur 6 MST dibandingkan 

dengan perlakuan volume media tanam 1 dan 3 

yang tergolong rendah. Rata-rata berat kering 

berangkasan pada umur 4 MST yaitu 0,65 

sampai 2,35 g dan pada umur 6 MST yaitu 4,27 

sampai 11,65 g. Sedangkan dosis pupuk 1, 2 dan 

3 tidak tidak berpengaruh terhadap berat keting 

atas umur 2 MST, 4 MST dan 6 MST. 

 

Tabel 4.5. Rata-rata Berat Umbi Per Tanaman, Jumlah Umbi Per Tanaman dan Persentase Jumlah Umbi 

(Kecil, Sedang dan Besar) 

 

Perlakuan  

Berat Umbi 

Per 

Tanaman 

(gram) 

Jumlah 

Umbi Per 

Tanaman 

(umbi) 

Persentase Jumlah Umbi (%) 

berdasarkan ukuran umbi 

Kecil    

< 10 g 

Sedang 

10-20 g 

Besar  

> 20 g 

Volume 1 (3.679,45 cm³) 86,00 a 4,17 36,76 21,74 41,50 

Volume 2 (7.211,95 cm³) 196,00 b 3,42 20,24 15,97 63,79 

Volume 3 (9.420 cm³) 213,58 bc 5,58 29,27 9,31 61,40 

BNJ 5% 92,28 - - - - 

Dosis 1 (200 kg/ha) 180,17 5,50 29,36 19,72 50,92 

Dosis 2 (300 kg/ha) 138,50 4,50 35,69 17,99 46,32 

Dosis 3 (400 kg/ha) 176,92 3,17 21,21 9,31 69,46 

BNJ 5% - - - - - 

Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

berdasarkan BNJ pada taraf 5%. 

Perlakuan volume media tanam secara 

umum tidak berpengaruh terhadap jumlah umbi 

per tanaman dan persentase jumlah umbi 

(berdasarkan ukuran umbi) yaitu kecil, sedang 

maupun besar kecuali pada berat umbi per 

tanaman. Volume media tanam berpengaruh 

terhadap berat umbi per tanaman, dimana  umbi 

yang paling berat terdapat pada volume media 

tanam 3 (9.420 cm³) dengan berat mencapai 213 

g/tanaman. Berdasarkan ukurangnya umbi 

tersebut tergolong dalam umbi besar. Hasil uji 

lanjut menunjukan pengaruh perlakuan volume 

media tanam pada parameter berat umbi 

pertanaman yaitu perlakuan volume 1 berbeda 

dengan perlakuan volume 2 dan 3, perlakuan 

volume 2 berbeda dengan perlakuan volume 1 

dan 3, dan perlakuan volume 3 berbeda dengan 

perlakuan volume 1 dan 2. 

Tabel 4.5 juga menampilkan pengaruh 

perlakuan dosis pupuk terhadap hasil stek mini 

kentang, Dosis pupuk tidak berpengaruh 

terhadap hasil stek mini kentang yang diamati 

yaitu berat umbi per tanaman, jumlah umbi per 

tanaman dan persentase jumlah umbi 

(berdasarkan ukuran umbi) umbi kecil, umbi 

sedang dan umbi besar. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis ragam yang terbatas pada lingkup 

penelitian ini, maka dapat dipaparkan beberapa 

pokok bahasan sebagai berikut : 

Pengaruh Volume Media Tanam Terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Benih Kentang dari 

Stek Mini 

Dari hasil pengamatan dan analisis yang 

telah dilakukan menunjukan bahwa volume 

media yang berbeda (3.679,45 cm³, 7.211,95 

cm³ dan 9.420 cm³) berpengaruh pada 

pertumbuhan dan hasil benih kentang yaitu pada 

tinggi tanaman umur 4 MST, luas kanopi  umur 

6 MST, luas daun umur 6 MST, panjang akar 

umur 4 MST, berat basah berangkasan umur 4 

dan 6 MST, berat kering berangkasan umur 4 

dan 6 MST dan berat umbi pertanaman (Tabel 
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4.1). Hal ini disebabkan karena volume media 

tanam merupakan ruang tempat tumbuh dan 

berkembangnya tanaman, seperti tempat akar 

atau bakal akar akan tumbuh, tempat 

berpegangnya akar, dan sebagai sarana untuk 

menghidupi tanaman. Tanaman mendapatkan 

makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan 

dan perkembangannya dengan cara menyerap 

unsur hara yang terkandung di dalam media 

tanam. Volume media sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman jika dilihat dari 

sifat biologi media semakin banyak volume 

media yang digunakan maka kebutuhan tanaman 

akan lebih baik karena akar  dapat tumbuh 

dengan baik dan dapat melaksanakan fungsinya 

dalam menyerap unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman (Muliawati, 2001).  

Pada Tabel Uji Lanjut menunjukan 

pengaruh volume media 1 (3.679,45 cm³) pada 

fase vegetatif  berpengaruh pada pertumbuhan 

tinggi tanaman, jumlah daun dan luas kanopi 

dari umur 2 MST sampai 6 MST namun 

pertumbuhannya sangat rendah, akan tetapi pada 

volume media 1 (3.679,45 cm³)  pertumbuhan 

luas daun, panjang akar, berat basah 

berangkasan dan berat kering berangkasan tidak 

begitu rendah. Volume media 2 (7.211,95 cm³) 

pada fase vegetatif berpengaruh pada 

pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun, luas 

kanopi, luas daun, panjang akar, berat basah 

berangkasan dan berat kering berangkasan dari 

umur 2 MST sampai dengan 6 MST, 

pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan volume 

media 1 dan volume media 2. Sedangkan 

volume media 3 (9.420 cm³) pada fase vegetatif 

berpengaruh pada pertumbuhan tinggi tanaman, 

jumlah daun, luas kanopi, luas daun, panjang 

akar, berat basah berangkasan dan berat kering 

berangkasan dari umur 2 MST sampai dengan 6 

MST, tidak serendah pada volume media 1 dan 

tidak setinggi pada volume media 2. Hal ini 

diduga ruang tumbuh volume media 1 (3.679,45 

cm³) yang sedikit, hasil pertumbuhannya lebih 

rendah karena volume media mempengaruhi 

ruang pertumbuhan dan penyebaran akar. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Sutrisna dan Surdianto 

(2007) yang menyatakan ruang dalam polibag 

yang ukurannya terbatas menyebabkan pola 

penyebaran akar menjadi terbatas. 

Sedangkan pada hasil, perlakuan volume 

media 1 (3.679,45 cm³) menghasilkan rata-rata 

berat umbi pertanaman yang paling sedikit yaitu 

86 g dibandingkan volume media 2 (7.211,95 

cm³) yaitu 196 g, dan volume media 3 (9.420 

cm³) yaitu 213,58 g (Tabel 4.5), sedangkan rata-

rata jumlah umbi pertanaman volume media 1 

(3.679,45 cm³) yaitu 4,17 dibandingkan dengan 

volume media 2 (7.211,95 cm³) paling rendah 

yaitu 3,42 dan volume media 3 (9.420 cm³) 

paling banyak yaitu 5,58. Umbi yang di hasilkan 

bervariasi dengan berbagai ukuran yaitu umbi 

kecil < 10 g, umbi sedang 10-20 g dan umbi 

besar > 20 g. Volume media 1 menghasilkan 

umbi ukuran kecil yaitu 36,76 %, umbi ukuran 

sedang 21,74 % dan umbi ukuran besar yaitu 

41,50 %. Volume media 2 menghasilkan ukuran 

umbi kecil yaitu 20,24 %, umbi sedang 15,97 % 

dan umbi besar 63,79 %. Sedangkan  volume 

media 3 menghasilkan ukuran umbi kecil 29,27 

%, umbi sedang 9,31 % dan umbi besar 61,40 

%. Rata-rata umbi terbanyak yang dihasilkan 

oleh perlakuan volume media yaitu pada 

perlakuan volume 3 dengan jumlah umbi 5,58 

(Tabel 4.5). Menurut Badan Litbang Pertanian 

(1989) pada hasil panen kentang selalu terdapat 

umbi yang bervariasi besarnya mulai dari yang 

berukuran 20 g sampai yang lebih dari 150 g. 

Apabila dikelompokkan berdasarkan besarnya 

maka persentase tiap kelompok selalu berbeda 

setiap per tanaman dan varietas, tergantung pada 

kesuburan, macam bibit yang ditanam (mutu dan 

besar), iklim dan faktor lainnya. 

 Selanjutnya menurut Adiyoga, et.al, 

(2004), volume lingkungan tumbuh yang lebih 

besar akan menghasilkan jumlah umbi lebih 

sedikit, tetapi dengan ukuran umbi lebih besar. 

Sebaliknya volume lingkungan tumbuh yang 

kecil akan menghasilkan jumlah umbi lebih 

banyak, namun dengan ukuran umbi lebih kecil. 

Pengaruh Dosis Pupuk Terhadap 

Pertumbuhan Dan Hasil Benih Kentang Dari 

Stek Mini 

 Pemupukan tanaman kentang pada 

umumnya menggunakan pupuk dasar (pupuk 

organik), NPK (Urea), ZA, TSP dan KCl  yang 

dilakukan 20 hari sekali. Pertanaman kentang 

menggunakan Urea sebanyak 400-600 kg/ha, 

TSP sebanyak 300-400 kg/ha dan KCl sebanyak 

100 kg/ha (Setiadi, 1997). Penggunaan pupuk 

dasar yang dilakukan oleh BBI yaitu KCl, TSP, 
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Urea, ZA dan pupuk kandang dengan jumlah 

masing-masing perhektar berturut-turut adalah 

170 kg, 400 kg, 52 kg, 290 kg dan 20 ton. 

Sedangkan rata-rata penggunaan pupuk per 

hektar oleh petani penakar adalah 600 kg TSP, 

900 kg KCl, 600 kg ZA, 800 kg NPK sebagai 

pupuk susulan dan 14,4 ton pupuk kandang 

(Handayaningrum, 1999). Sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan dosis pupuk 200-

400 kg NPK ponska, SP36, dan ZA per hektar. 

Dari hasil analisis, perlakuan dosis 

pupuk pada Tabel 4.1 tidak berpengaruh 

terhadap seluruh variabel pertumbuhan dan hasil 

benih kentang dari perbanyakan stek mini 

kentang yang diamati. Diduga penyiraman yang 

terlalu sering membuat unsur hara ikut terlarut, 

karena sifat media porous membuat unsur hara 

yang diberikan terlarut keluar atau hilang. Dari 

hasil pengamatan dan analisis yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa pemupukan 

dengan 3 dosis yang berbeda (NPK ponska, 

SP36 dengan dosis 200 kg/ha), (NPK ponska, 

SP36 dengan dosis 300 kg/ha) dan (NPK 

ponska, SP36 dengan dosis 400 kg/ha). 

Sedangkan pupuk susulan menggunakan (NPK 

ponska, ZA dengan dosis 200 kg/ha), (NPK 

ponska, ZA dengan dosis 300 kg/ha) dan (NPK 

ponska, ZA dengan dosis 400 kg/ha) tidak 

pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil stek 

mini kentang yang di amati (tinggi tanaman 

umur 2, 4, dan 6 MST, jumlah daun umur 2, 4, 

dan 6 MST, luas kanopi umur 2, 4, dan 6 MST, 

luas daun umur 2, 4, dan 6 MST, panjang akar 

umur 2, 4, dam 6 MST, berat basah berangkasan 

umur 2, 4, dan 6 MST, berat keting berangkasan 

umur 2, 4, dan 6 MST, jumlah umbi pertanaman, 

berat umbi pertanaman dan persentase jumlah 

umbi (berdasarkan ukuran umbi) kecil < 10 g, 

sedang 10-20 g maupun besar > 20 g. Hal ini di 

duga karena banyak faktor seperti faktor 

lingkungan, serangan hama dan penyakit. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian (Sitepu, 2007). 

Menyatakan bahwa pemberian pupuk di 

pengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor 

lingkungan yang tidak sesuai ataupun serangan 

hama dan penyakit yang mengakibatkan 

terganggunya tanaman sehingga pertumbuhan 

tanaman terganggu, sehingga pada waktu 

pembentukan umbi mengalami hambatan. 

Pertumbuhan tanaman kentang dipengaruhi oleh 

keadaan cuaca. Tanaman kentang tumbuh baik 

pada lingkungan dengan suhu rendah, yaitu 15 

sampai 20º C, cukup sinar matahari, dan 

kelembaban udara 80 sampai 90 %. Suhu media 

berhubungan dengan penyerapan unsur hara oleh 

akar, fotosintesis, dan respirasi. Menurut Burton 

(1981) untuk mendapatkan hasil yang 

maksimum tanaman kentang membutuhkan suhu 

optimum yang relatif rendah, terutama untuk 

pertumbuhan umbi, yaitu 15,6 sampai 17,8º C 

dengan suhu rata-rata 15,5º C. Dengan 

penambahan suhu 10º C, respirasi akan 

bertambah dua kali lipat. Jika suhu meningkat, 

laju pertumbuhan tanaman meningkat sampai 

maksimum. Laju fotosintesis juga meningkat 

sampai mencapai maksimum, kemudian 

menurun. Pada waktu yang sama laju respirasi 

secara bertahap meningkat dengan 

meningkatnya suhu. Kehilangan melalui 

respirasi lebih besar dari pada tambahan yang 

dihasilkan oleh aktifitas fotosintesis. Akibatnya, 

tidak ada peningkatan hasil netto dan bobot 

kering tanaman dan umbi menurun. 

 Menurut Ashandi et al. (2005) Serapan 

hara sangat di tentukan oleh berat kering 

tanaman dan kadar hara. Berat kering tanaman 

kentang ternyata tidak dipengaruhi oleh 

perlakuan. Akan tetapi perlakuan kombinasi 

pemupukan nitrogen dan pemupukan kalium 

tidak berpengaruh terhadap serapan hara N dan 

K. 

 Produksi umbi kentang juga dipengaruhi 

oleh kandungan kalium yang dapat 

mengakibatkan proses metabolisme tanaman 

berjalan dengan lancar, demikian juga proses 

metabolisme tanaman berjalan dengan lancar, 

demikian juga proses fotosintesis sehingga akan 

mampu membentuk umbi besar karena 

penyerapan air dan hara yang lebih baik dan 

translokasi zathara lebih lancer (Subhan, 1990). 

Pengaruh Interaksi Volume Media dengan 

Dosis Pupuk Terhadap Pertumbuhan dan 

Hasil Benih Kentang  Dari Stek Mini  

Dari hasil pengamatan pengaruh 

interaksi volume media tanam (V) dengan dosis 

pupuk (D) terhadap pertumbuhan dan hasil 

benih kentang dari stek mini kentang tidak 

berpengaruh pada semua perameter yang di 

amati yaitu tinggi tanaman umur 2 dan 6 MST, 

jumlah daun umur 2, 4 dan 6 MST, luas kanopi 
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umur 2, 4 dan 6 MST, luas daun umur 2, 4 dan 6 

MST, panjang akar umur 2, 4 dan 6 MST, berat 

basah berangkasan umur 2, 4 dan 6 MST, berat 

kering berangkasan umur 2, 4 dan 6 MST, 

jumlah umbi pertanaman, berat umbi 

pertanaman, persentase jumlah umbi kecil, 

persentase jumlah umbi sedang dan persentase 

jumlah umbi kecil, tetapi berpengaruh pada 

parameter tinggi tanaman umur 4 MST (Tabel 

4.1). Diduga tanaman kentang pada umur 4 MTS 

memasuki fase pertumbuhan cepat. Sutrisna 

(2007) menyatakan pada umur 30 hari setelah 

tanam (HST) tanaman kentang memasuki fase 

pertumbuhan cepat dan pada umur 60 HST 

memasuki fase pembentukan umbi, sedangkan 

pada umur 40 dan 50 HST memasuki fase 

pertumbuhan lambat. Pada fase pembentukan 

umbi terjadi persaingan antara pertumbuhan 

vegetatif dengan pembentukan umbi, Melis dan 

Staden (1984) menyatakan bahwa, pada 

pertumbuhan tanaman kentang terjadi 

persaingan antara pertumbuhan vegetatif dengan 

pertumbuhan umbi pada saat pembentukan 

umbi, sama-sama sebagai penerima (sink), jika 

keadaan lingkungan lebih mendorong 

pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan umbi akan 

terhambat, dan sebaliknya jika keadaan 

lingkungan lebih mendorong pertumbuhan umbi 

maka pertumbuhan vegetatif akan terhambat. 

Adanya pengaruh disebabkan karena 

tanaman kentang memiliki respon positif 

terhadap perlakuan yang diberikan, sedangkan 

tidak adanya pengaruh disebabkan perlakuan 

interaksi bekerja masing-masing (Nurhayati, 

2012).  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan 

pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Volume media tanam berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil pada 

paraneter tinggi tanaman, luas kanopi, 

luas daun, panjang akar, berat basah 

berangkasan, berat kering berangkasan, 

dan jumlah umbi pertanaman dari stek 

mini yang ditanam secara hidroponik. 

2. Pemberian pupuk petroganik, NPK 

ponska dan SP36 dengan masing-

masing dosis 200, 300 dan 400 kg/ha 

tidak bepengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil benih kentang  dari 

perbanyakan stek mini kentang. 

3. Kombinasi volume media tanam 9.450 

cm³ dengan dosis pupuk petroganik, 

NPK ponska, dan SP36 dengan dosis 

masing-masing 300 kg/ha berpengaruh 

nyata terhadap tinggi tanaman umur 4 

MST. 

Saran 

 Untuk mengetahui potensi produksi 

hasil stek tanaman kentang dengan perlakuan 

volume media dan dosis pupuk perlu dilakukan 

pengkajian penanaman hasil umbi stek dilapang. 

1. Untuk meningkatkan benih tanaman 

stek mini kentang sebaiknya 

menggunakan volume media tanam 

dengan dosis pupuk petroganik, NPK 

ponska dan SP36 masing-masing 300 

kg/ha 

2. Perlu diuji kembali jenis dan volume 

media tanam yang berbeda serta dosis 

pupuk yang berbeda 
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