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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan terhadap produk pertanian semakin meningkat sejalan dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. Bahan pangan yang tersedia harus mencukupi 

kebutuhan masyarakat. Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu 

komoditas pertanian yang memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan 

pangan masyarakat. Di Indonesia kentang termasuk salah satu tanaman sayuran 

yang menjadi bahan pangan pilihan masyarakat. Disamping harganya yang 

terjangkau, kentang pun memiliki kandungan nutrisi yang tinggi diantaranya 

karbohidrat, protein, mineral, dan elemen-elemen mikro. 

Produksi kentang di Indonesia masih rendah yaitu rata-rata 9,4 ton per 

hektar (Flach, 1996). Rendahnya produksi kentang sangat dipengaruhi oleh 

beberapa hal antara lain teknik budidaya, mutu benih, kesuburan tanah, gangguan 

hama dan penyakit serta iklim dan cuaca yang mendukung. Mengingat kebutuhan 

kentang yang terus meningkat ditengah produksi kentang yang masih rendah, 

maka perlu adanya usaha peningkatan hasil tanaman kentang. Penggunaan pupuk 

merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

produksi kentang. Penggunaan pupuk sudah sangat membudaya di bidang 

pertanian. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi 

tanaman kentang adalah penggunaan pupuk dengan dosis yang tepat (Usodo, 

1993). Namun penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menimbulkan 

pencemaran tanah (Sastrawijaya, 2009). 

Kebersihan dan higienitas kentang yang akan dikonsumsi menjadi hal 

penting yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. 

Kentang maupun komoditas sayuran lainnya yang beredar di masyarakat tidak 

terjamin keamanannya karena diduga telah terkontaminasi logam-logam berat 

seperti timbal (Pb), kadmium (Cd) atau merkuri (Hg) (Widaningrum et al., 2007). 

Menurut Cambouris et al. (2009) terdapat akumulasi Cd pada umbi kentang yang 
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ditanam di Quebec, Kanada. Kontaminasi logam-logam berat pada komoditas 

sayuran diakibatkan oleh pemupukan pada lahan pertanian yang melampaui dosis 

(Mahvi et al., 2010). Khatimah (2006) melaporkan bahwa kandungan logam berat 

Pb pada pupuk berkisar pada 8,5-22,81 ppm dan kandungan logam berat Cd 

berada pada kisaran 0,56-1,42 ppm. Penelitian yang dilakukan oleh Setyorini et 

al. (2003) menunjukkan bahwa beberapa jenis pupuk organik mengandung logam 

berat dengan jumlah yang bervariasi. 

Disisi lain ternyata tanaman kentang memiliki kelemahan yaitu mudah 

terserang penyakit diantaranya penyakit busuk daun dan layu daun (Suhaeni, 

2007). Penyakit tersebut disebabkan oleh beberapa jenis cendawan, sehingga para 

petani menggunakan pestisida untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk 

menanggulangi serangan hama, penggunaan pestisida cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun. Surtikanti (2011) mengungkapkan para petani umumnya mulai 

tergantung dengan penggunaan pestisida, karena dapat mengurangi rusaknya 

produksi panen yang akan berdampak pada peningkatan produksi panen hingga 12 

kali lipat. Para petani telah menganggap bahwa pupuk dan pestisida sebagai salah 

satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan usaha taninya. 

Kentang merupakan tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di 

dalam umbi yang berada di bawah tanah. Besar kemungkinan jika residu bahan 

agrokimia akan terdapat di dalam umbi kentang. Gafar et al. (2011) menyebutkan 

bahwa residu pestisida Malathion dan Sevin pada kentang menyebabkan 

penyusutan pertumbuhan tanaman meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas 

daun, berat basah, dan berat kering pucuk. Dengan berkurangnya biomassa 

tanaman maka kualitas umbi kentang pun akan berkurang pula.  

Selain mencemari tanah dengan residu bahan aktifnya, ternyata pestisida 

dapat mencemari tanah dengan kandungan logam beratnya. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Aikpokpodion et al. (2010), fungisida yang digunakan pada 

tanaman Kakao di perkebunan Cross River State Nigeria, mencemari tanah 

dengan kontaminasi logam berat yaitu Cu, Zn, Pb, Cd, dan Fe. Kontaminasi 

logam Cd pada tanah perkebunan Kakao berada pada kisaran 0,76-1,03 ppm.  
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Cd merupakan salah satu unsur logam berat yang sangat toksik dan 

berbahaya bagi kesehatan manusia (Setyorini et al., 2003). Cd lebih mudah 

diakumulasi oleh tanaman dibandingkan dengan ion logam berat lainnya seperti 

timbal (Widaningrum et al., 2007). Logam Cd yang masuk ke dalam jaringan 

tanaman melalui akar selanjutnya akan masuk ke siklus rantai makanan. Logam 

akan terakumulasi pada jaringan tubuh dan dapat menimbulkan keracunan pada 

manusia, hewan, dan tanaman itu sendiri jika konsentrasinya telah melewati 

ambang batas toleransi (Khatimah, 2006). Dampak pada kesehatan akibat 

pemaparan Cd di dalam tubuh yaitu kerusakan pada beberapa organ penting 

seperti ginjal, hati, dan testes (Surtikanti, 2011). Organ tanaman juga akan 

mengalami kerusakan seperti pengurangan biomassa tanaman, pengurangan 

ketebalan daun, dan pengurangan luas daun (Djebali et al., 2009). 

Penggunaan bahan agrokimia yang tidak terkendali pada lahan pertanian 

berdampak negatif antara lain akumulasi zat-zat kimia berbahaya seperti logam 

berat di dalam tanah maupun di dalam organ tanaman serta gangguan terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dilakukan penelitian untuk mengetahui pertumbuhan dan produksi umbi tanaman 

kentang pada perkebunan yang mengandung logam berat di wilayah Pangalengan 

Kabupaten Bandung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

masalah dari penelitian ini, yaitu: 

“Bagaimana pertumbuhan dan produksi umbi tanaman kentang di 

perkebunan yang mengandung logam berat Cd?” 

Dari rumusan masalah tersebut dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah batang tanaman kentang 

pada kebun yang mengandung logam berat Cd? 

2. Bagaimana jumlah umbi, diameter umbi, berat umbi, dan kelas umbi kentang 

pada kebun yang mengandung logam berat Cd? 
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3. Berapa banyak residu logam berat Cd yang terakumulasi di dalam tanah dan 

umbi kentang yang ditanam di perkebunan kentang yang terkontaminasi 

logam berat Cd? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada hal yang diharapkan, 

ruang lingkup dibatasi pada: 

1. Parameter pertumbuhan yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan 

jumlah batang. 

2. Parameter produksi umbi tanaman kentang yang diamati yaitu jumlah umbi, 

diameter umbi, berat umbi, dan kelas umbi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan 

dan produksi umbi tanaman kentang pada tanah yang mengandung logam berat 

Cd di perkebunan kentang Pangalengan, Kabupaten Bandung. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan residu logam berat Cd pada umbi kentang di perkebunan 

yang terkontaminasi logam berat. 

2. Mendeskripsikan residu logam berat Cd pada tanah di perkebunan yang 

terkontaminasi logam berat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai 

dampak dari penggunaan bahan agrokimia dengan dosis yang tinggi di bidang 

pertanian yang mengakibatkan penghambatan pertumbuhan serta produksi 

umbi tanaman pangan khususnya kentang. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga 

bagi penulis sebagai calon peneliti. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan khususnya bagi petani dalam 

pengaplikasian bahan agrokimia pada budidaya kentang. 


