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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) di Indonesia adalah tanaman hortikultura 

yang penting, tetapi produksinya belum cukup baik, begitu juga dengan kualitas 

dan kuantitas. Rata-rata produksi kentang di Indonesia masih cukup rendah yaitu 

4,1 ton/ha, dibandingkan dengan negara-negara di Eropa seperti Sepanyol 19,7 

ton/ha dan Portugis 16,2 ton/ha (Dimango, 2015). Menurut FAO (2002), Amerika 

Selatan adalah negara produsen kentang terbesar di dunia dengan kontribusi 

sekitar 14% diikuti oleh Spanyol 9%, sedangkan kontribusi Indonesia terhadap 

produksi kentang hanya 0,43%. Hal ini disebabkan tanah yang kurang subur, 

ketersediaan unsur hara makro dan mikro yang rendah, serangan hama dan 

penyakit, pemupukan yang tidak berimbang dan pemakaian pupuk kimia dalam 

konsentrasi tinggi, serta teknis budidaya yang kurang tepat (Suhaeni, 2010). 

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

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

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

sangat luas (Wattimena dalam Munarti dan Kurniasih, 2014). 

Kentang yang sebagian besar ditanam di lahan-lahan marginal dengan 

tingkat kesuburan rendah akan memerlukan jumlah pupuk yang relatif tinggi. 

Keberhasilan stek tanaman sebagai sumber bibit di lapang dapat dipengaruhi oleh 

media yang digunakan (Lestari et al., 2014). Pembibitan kentang dilakukan 

dengan menggunakan media tanamdengan kandungan hara dan mikroba yang 

masih kurang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman kentang. Oleh karena itu, 

perlu dicari alternatif lain untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain dengan 

inovasi teknologi, strategi dan pendekatan program intensifikasi. 

Beberapa jenis bahan organik yang dapat dijadikan sebagai media tanam 

banyak berasal dari limbah pertanian yang masih kurang dimanfaatkan, 

diantaranya adalah arang sekam, dan cocopeat. Media tanam berbahan dasar 

organik mempunyai banyak keuntungan dibandingkan media tanam tanah, yaitu 

kualitasnya tidak bervariasi, bobot lebih ringan, tidak mengandung inokulum 

penyakit dan lebih bersih. Penambahan arang sekam dan auksin dalam penelitian 
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Lestari et al., 2014 dapat menghasilkan stek tunas dengan tinggi tanaman 39,6 % 

dan meningkatkan jumlah umbi per tanaman sebesar 66,7 %. Penambahan media 

tanam arang sekam mampu meningkatkan produksi umbi sebesar 66,7 %. 

Menurut Kusmarwiyah dan Erni (2011), media tanam tanah yang ditambahkan 

dengan arang sekam dapat  memperbaiki porositas media sehingga baik untuk 

respirasi akar, dapat mempertahankan kelembaban tanah karena dapat mengikat 

air dan diserap oleh tanaman serta mendorong pertumbuhan mikroorganisme yang 

berguna bagi tanah dan tanaman. 

Selain pemberian media tanam, cara lain untuk mengoptimalkan produksi 

tanaman kentang adalah dengan pemberian pupuk organik hayati. Pemberian 

pupuk yang teratur juga merupakan salah satu bentuk intensifikasi pertanian untuk 

meningkatkan hasil produksi kentang. Akan tetapi penggunaan pupuk anorganik 

yang terus menerus tanpa diimbangi bahan organik dapat menurunkan kualitas 

tanah. Kualitas tanah yang menurun dapat mengakibatkan tanah menjadi padat 

dan populasi mikroba tanah akan menurun. Menurut Sutanto (2006), pemakaian 

pupuk kimia secara terus menerus menyebabkan ekosistem biologi tanah tidak 

seimbang, sehingga tujuan pemupukan untuk dalam memenuhi kebutuhan unsur 

hara di dalam tanah tidak tercapai. 

PGPR merupakan mikroba tanah yang terdapat pada akar tanaman yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan perlindungan terhadap patogen 

tertentu (Van Loon, 2007). PGPR mampu menghasilkan hormon tumbuhan 

seperti auxin, giberellin dan sitokinin, sebagai pelarut fosfat dan fiksasi nitrogen 

(Spaepen et al., 2009; Vessey, 2003). Zat pengatur tumbuhan (ZPT) merupakan 

senyawa yang sangat vital guna mengawali, menginisiasi terjadinya pertumbuhan 

tanaman, berperan penting dari pertumbuhan perakaran sampai pembentukan 

buah. ZPT dapat dihasilkan oleh mikroba perakaran Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria (PGPR). PGPR mampu menyediakan dan memobilisasi atau 

memfasilitasi penyerapan berbagai unsur hara dalam tanah. 

Bahan organik belum banyak digunakan sebagai bahan pembawa inokulan. 

Inokulan dapat berinteraksi positif dengan bahan organik di dalam tanah, 

termasuk pada lahan-lahan bermasalah seperti lahan tercemar logam berat 
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(Nurbaity, 2000), lahan salin (Nurbaity et al., 2005), dan lahan yang tercekam 

kekeringan (Nurbaity et al., 2007). 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksud untuk meneliti tentang 

pemanfaatan media tanam yaitu berupa arang sekam dan cocopeat serta 

penambahan Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR). Selain itu peneliti 

juga ingin mengetahui efisiensi pengaplikasian media tanam dan PGPR tersebut 

pada pertumbuhan tanaman kentang. Sehingga dari penelitian tersebut dapat 

diambil suatu pengetahuan tentang pemanfaatan media tanam dan PGPR yang 

efektif dan efisien untuk tanaman kentang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pemberian Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(PGPR) dan media tanam terhadap P Total dan N Total media tanam? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(PGPR) dan media tanam terhadap populasi bakteri pelarut fosfat dan bakteri 

penambat nitrogen?  

3. Bagaimana pengaruh pemberian Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(PGPR) dan media tanam terhadap pertumbuhan dan produksi kentang? 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang terurai di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(PGPR) dan media tanam dalam meningkatkan P Total dan N Total media 

tanam. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(PGPR) dan media tanam dalam meningkatkan populasi bakteri pelarut fosfat 

dan bakteri penambat nitrogen. 

3. Mengetahui pengaruh pemberian Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(PGPR) dan media tanam terhadap pertumbuhan dan produksi kentang. 
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1.4. Hipotesis 

1. Pemberian Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) dan media tanam 

pada pembibitan kentang mampu meningkatkan P Total dan N Total media 

tanam. 

2. Pemberian Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) dan media tanam 

mampu meningkatkan populasi bakteri pelarut fosfat dan bakteri penambat 

nitrogen. 

3. Pemberian Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) dan media tanam 

efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi kentang. 

 

1.5. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

positif pemberian Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) dan berbagai 

media tanam berupa tanah, arang sekam dan cocopeat terhadap peningkatan 

populasi mikroba tanah dan pertumbuhan serta produksi tanaman kentang. 




