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ABSTRAK
Pengaruh iklim yang penting pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman kentang terutama
radiasi, lama penyinaran dan suhu untuk aktivitas fotosintesis, respirasi, transpirasi dan prosesproses metabolisme. Iklim mikro di dalam greenhouse juga dipengaruhi oleh material pembentuk
greenhouse. Hasil penelitian pada aeroponik kentang di dalam ruangan menunjukkan bahwa kadar
cahaya yang sangat rendah menjadi kendala yang utama untuk pertumbuhan tanaman kentang.
Namun bagaimana penambahan pencahayaan dan jarak pencahayan mempengaruhi pertumbuhan
tanaman aeroponik kentang dalam greenhouse di dataran tinggi belum banyak dilakukan. Hal ini
penting diketahui dalam rangka mengurangi dampak kurang baik cuaca seperti kabut yang sering
turun dan mempengaruhi hasil tanaman di dalam greenhouse dataran tinggi. Tujuan dari penelitian
ini adalah mendapatkan pengaruh jarak lampu penambahan cahaya buatan dan pencahayaan alami
dengan sinar matahari terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman kentang aeroponik di dataran
tinggi. Penelitian dilakukan di greenhouse Perusahaan Benih Difa. Lokasi berada pada ketinggian
1000 m dpl. Greenhouse yang digunakan bertipe piggy back. Waktu pelaksanaan bulan Mei sampai
Agustus 2018. Bibit kentang yang digunakan adalah varietas Granola. Faktor yang dicoba adalah
jarak pencahayaan (J) : J1 (dengan lampu LED 12 Watt) 85 cm dari permukaan box aeroponik), J2
(sinar matahari). Parameter pertumbuhan yang diamati adalah pertumbuhan vegetatif tanaman
sampai 40 hari setelah tanam (HST), yaitu meliputi tinggi tanaman dan jumlah daun serta
presentase tanaman etiolasi. Hasil disajikan dalam bentuk grafik. Pertumbuhan tinggi tanaman pada
tanaman aeroponik yang diberikan cahaya tambahan dengan LED 12 Watt dan jarak 85 cm ke
tanaman menunjukkan potensi lebih tinggi. Jumlah daun sampai 40 HST menunjukkan bahwa
potensi penambahan cahaya LED 12 Watt jarak 85 memberikan jumlah daun yang lebih rendah
dibandingkan sinar matahari. Penambahan cahaya memberikan jumlah daun rata-rata 11,5 helai
pada 40 HST dan sinar matahari 13 helai.
Kata Kunci: aeroponik , benih kentang, dataran tinggi, greenhouse, pencahayaan

ABSTRACT
Important climate influences on the growth and development of potato plants, especially radiation,
duration of irradiation and temperature for photosynthetic activity, respiration, transpiration and
metabolic processes. The micro climate in the greenhouse is also influenced by greenhouse forming
materials. The results of aeroponics of potatoes in the room showed that very low light levels were
the main obstacle to the growth of potato plants. However, how can the addition of lighting and the
distance of the lighting affect the growth of potato aeroponic plants in greenhouses in the highlands
have not been done much. This is important to know in order to reduce the adverse effects of
weather such as fog that often drops and affect the yield of crops in highland greenhouses. The
purpose of this study was to obtain the influence of the distance between the addition of artificial

153

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII” 14-15
November 2018
Purwokerto
No. ISBN: 978-602-1643-617

light and natural lighting with sunlight on the vegetative growth of aeroponic potato plants in the
highlands. The research was conducted at the Difa Seed Company greenhouse. The location is at an
altitude of 1000 m above sea level. Greenhouse used is piggy back type. Implementation time is
May to August 2018. The potato seeds used are Granola varieties. The factors that are tried are the
lighting distance (J): J1 (with 12 Watt LED lights) 85 cm from the aeroponic box surface), J2
(sunlight). Growth parameters observed were vegetative growth of plants up to 40 days after
planting (HST), which included plant height and number of leaves and etiolation plant percentage.
Results are presented in graphical form. Plant growth in aeroponic plants that are given additional
light with a 12 Watt LED and a distance of 85 cm to plants shows higher potential. The number of
leaves up to 40 HST shows that the potential for adding 12 Watt LED light to a distance of 85 gives
a lower number of leaves than sunlight. Addition of light gives an average number of leaves of 11.5
strands at 40 HST and sunlight 13 strands.
Keywords: aeroponycs, potato seed, highland, greenhouse, lighting

PENDAHULUAN
Kentang merupakan salah satu komoditas hortikultura yang penting dan strategis.
Tanaman kentang juga menjadi komoditas prioritas untuk penelitian dan pengembangan
tanaman sayuran dalam rangka ketahanan dan diversifikasi pangan. Kentang memiliki nilai
ekonomi tinggi dan dibudidayakan oleh ± 45.000 petani di Indonesia. Hal tersebut karena
keunggulan yang dimiliki kentang, yaitu sebagai bahan pangan alternatif (misalnya untuk
program diet) dan juga untuk industri makanan (Salwati, 2012).
Tanaman kentang di Indonesia dibudidayakan di dataran tinggi pada ketinggian
800-2000 m dpl (FAO, 2008). Produksi kentang di Indonesia sebagai negara berkembang
masih rendah, dibawah negara-negara maju. Produksi kentang konsumsi yang masih
rendah juga dipicu karena adanya permasalahan ketersediaan bibit sehingga berdampak
pada jumlah produksi kentang di lahan. Pengaruh cuaca ekstrem akibat pemanasan global
juga memberikan dampak penurunan produksi benih kentang.
Upaya peningkatan produksi benih kentang sedang terus diteliti di Indonesia.
Adopsi teknologi produksi benih kentang mulai menjadi perhatian penelitian. Teknologi
produksi benih kentang yang mampu menghasilkan benih dalam jumlah banyak dan sehat
dilakukan dengan aeroponik (Otazu, 2010; Sumarni et.al., 2013; Farran dan Castel, 2006).
Produksi benih kentang secara aeroponik dilakukan di dalam greenhouse. Iklim mikro di
dalam greenhouse juga dipengaruhi oleh material pembentuk greenhouse.
Pengaruh iklim yang penting pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman kentang
terutama radiasi, lama penyinaran dan suhu untuk aktivitas fotosintesis, respirasi,
transpirasi dan proses-proses metabolisme. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya
tanaman yang mendapatkan radiasi matahari kurang/rendah dapat tumbuh seperti rimbun
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atau bahkan subur, namun hasilnya memiliki kecenderungan rendah. Penurunan intensitas
radiasi sampai 25% pada fase pertumbuhan, reproduksi dan pemasakan, tidak
mempengaruhi indeks panen dan jumlah malai, namun akan menurunkan produksi gabah
40 sampai 50% pada tanaman padi IR 747B2-6 (Yoshida, 1981). Tanaman ketimun, pada
intensitas tinggi maka jumlah dan volume sel daun bertambah dua kali yang selanjutnya
akan meningkatkan Indeks Luas Daun (Leaf Area Indeks/LAI) (June, 1999).
Penelitian pencahayaan buatan dan lama pencahayaan pada beberapa komoditas
hortikultura telah dilakukan, diantaranya pada tanaman pakchoy (Lindawati et.al., 2015),
kailan (Susilowati et.al., 2015), tomat (Brazaityte et.al., 2010) dan aeroponik kentang di
dalam ruangan (Ma‘rufatin, 2010). Hasil penelitian pada aeroponik kentang di dalam
ruangan menunjukkan bahwa kadar cahaya yang sangat rendah menjadi kendala yang
utama untuk pertumbuhan tanaman kentang. Pencahayaan 24 jam mempengaruhi respon
pertumbuhan yang lebih baik daripada pencahayaan 12 jam. Pengukuran intensitas cahaya
di dalam ruangan yang dilakukan dengan luxmeter diperoleh rata-rata hanya 1149 lux atau
9 W/m2 dari daya lampu lampu fluorescent (TL) 40 W sebanyak 8 buah. Namun
bagaimana penambahan pencahayaan dan jarak pencahayan mempengaruhi pertumbuhan
tanaman aeroponik kentang dalam greenhouse di dataran tinggi belum banyak dilakukan.
Hal ini penting diketahui dalam rangka mengurangi dampak kurang baik cuaca seperti
kabut yang sering turun dan mempengaruhi hasil tanaman di dalam greenhouse dataran
tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan pengaruh jarak lampu penambahan
cahaya buatan dan pencahayaan alami dengan sinar matahari terhadap prtumbuhan
vegetatif tanaman kentang aeroponik di dataran tinggi.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di greenhouse Perusahaan Benih Difa. Lokasi berada pada
ketinggian 1000 m dpl. Greenhouse yang digunakan bertipe piggy back. Waktu
pelaksanaan bulan Mei sampai Agustus 2018. Bibit kentang yang digunakan adalah
varietas Granola. Lampu yang digunakan untuk penambahan cahaya adalah Lampu LED
12 Watt. Penambahan pencahayaan dilakukan selama 4 jam (mulai dari pukul 17.00-21.00
WIB). Faktor yang dicoba adalah jarak pencahayaan (J) : J1 (dengan lampu LED 12 Watt)
85 cm dari permukaan box aeroponik), J2 (sinar matahari). Pada masing-masing faktor
yang dicoba dilakukan pada 4 box aeroponik dengan masing-masing box berukuran 1 m x
1 m. Layout pelaksanaan penelitian disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Layout pelaksanaan penelitian
Parameter pertumbuhan yang diamati adalah pertumbuhan vegetatif tanaman
sampai 40 hari setelah tanam (HST), yaitu meliputi tinggi tanaman dan jumlah daun serta
presentase tanaman etiolasi. Hasil disajikan dalam bentuk grafik. Iklim mikro di sekitar
greenhouse juga dilakukan pengamatan, meliputi suhu dan kelembaban udara serta radiasi
matahari. Iklim mikro greenhouse direcord menggunakan kontrol secara otomatis dengan
mikrokontroler dan direkam dengan menggunakan data logger.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Iklim Mikro di sekitar Greenhouse Aeroponik Tanaman Kentang
Suhu udara rata-rata di dalam greenhouse mencapai 22.5 °C dan kelembaban udara
rata-rata 76% (Gambar 1). Kondisi ini berada dalam range optimal untuk pertumbuhan dan
perkembangan tanaman kentang. Namun dari radiasi matahari yang sampai ke dalam
greenhouse menunjukkan bahwa radiasi matahari rendah. Hal ini disebabkan banyaknya
hari berkabut di lokasi pengambilan data. Radiasi matahari maksimal yang sampai di
dalam greenhouse pada siang hari (pukul 13:00) sebesar 1014 Lux (8 W/m2) (Gambar 2).
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Gambar 1. Suhu udara dan kelembaban udara di dalam greenhouse

Intensitas cahaya merupakan jumlah cahaya yang diterima pada setiap titik waktu
(Runkle 2006). Menurut Chang (1968), intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan
tanaman. Tanaman memerlukan tingkat intensitas cahaya yang berbeda-beda. Kentang
merupakan salah satu tanaman yang memerlukan intensitas cahaya tinggi untuk dapat
tumbuh dengan baik. Pemberian cahaya akan mempengaruhi bentuk dan ukuran daun.
Photoperiod atau lama pencahayaan merupakan durasi atau lama tanaman mendapatkan
cahaya sehari-hari (Chang, 1968).

Gambar 2. Intensitas cahaya matahari di dalam greenhouse
Pertumbuhan Tanaman Purwoceng
Tinggi Tanaman
Pertumbuhan tinggi tanaman pada tanaman aeroponik yang diberikan cahaya
tambahan dengan LED 12 Watt dan jarak 85 cm ke tanaman menunjukkan potensi lebih
tinggi dari 20 HST sampai 40 HST (Gambar 3). Namun dari pertumbuhan tersebut
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diketahui banyaknya tanaman layu pada masing-masing faktor yang dicoba. Pada
penambahan cahaya sampai 40 HST terdapat 20% tanaman mengalami etiolasi, sedangkan
pada sinar matahri sebesar 8%. Hal ini diduga karena masih rendahnya daya lamu dan
jarak lampu yang terlalu jauh dari pucuk tanaman (Gambar 4). Peristiwa etiolasi juga
terjadi pada tanaman kailan karena masih rendahnya daya pencahayaan buatan (Susilowati
et. al, 2015). Pada hasil penelitian tanaman kedelai, cahaya 25% menyebabkan etiolasi
(Lukitasari, 2012).

Gambar 3. Pertumbuhan tinggi tanaman pada aeroponik benih kentang

Gambar 4. Presentase tanaman layu
Jumlah Daun
Jumlah daun sampai 40 HST menunjukkan bahwa potensi penambahan cahaya
LED 12 Watt jarak 85 memberikan jumlah daun yang lebih rendah dibandingkan sinar
matahari. Penambahan cahaya memberikan jumlah daun rata-rata 11,5 helai pada 40 HST
dan sinar matahari 13 helai (Gambar 5). Oleh karena itu perlu kajian lanjut penambahan
158

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII” 14-15
November 2018
Purwokerto
No. ISBN: 978-602-1643-617

daya pada lampu yang digunakan dan juga variasi jarak pencahayaan yang diberikan agar
diperoleh hasil kajian yang lengkap.

Gambar 5. Jumlah daun rata-rata tanaman kentang aeroponik

KESIMPULAN
Pertumbuhan tinggi tanaman pada tanaman aeroponik yang diberikan cahaya
tambahan dengan LED 12 Watt dan jarak 85 cm ke tanaman menunjukkan potensi lebih
tinggi dari 20 HST sampai 40 HST. Jumlah daun sampai 40 HST menunjukkan bahwa
potensi penambahan cahaya LED 12 Watt jarak 85 memberikan jumlah daun yang lebih
rendah dibandingkan sinar matahari. Penambahan cahaya memberikan jumlah daun ratarata 11,5 helai pada 40 HST dan sinar matahari 13 helai. Namun dari pertumbuhan tersebut
diketahui banyaknya tanaman layu pada masing-masing faktor yang dicoba. Pada
penambahan cahaya sampai 40 HST terdapat 20% tanaman mengalami etiolasi, sedangkan
pada sinar matahri 8%. Perlu kajian lanjut penambahan daya pada lampu yang digunakan
dan juga variasi jarak pencahayaan yang diberikan agar diperoleh hasil kajian yang
lengkap.
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