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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertumbuhan dan produksi umbi 

tanaman kentang yang ditanam pada lahan perkebunan yang mengandung logam 

berat dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Nilai parameter pertumbuhan tanaman kentang meliputi tinggi tanaman, 

jumlah daun, dan jumlah batang menunjukkan peningkatan hingga umur 

tanam 8 MST. Tetapi memasuki umur tanam 10 MST hingga panen 

parameter pertumbuhan tidak memperlihatkan peningkatan.  

2. Nilai parameter produksi umbi tanaman kentang meliputi diameter umbi dan 

berat umbi menunjukkan peningkatan kecuali jumlah umbi yang mengalami 

penurunan jumlah saat panen. Secara umum baik di lokasi atas maupun di 

lokasi bawah menghasilkan umbi kelas A yang lebih banyak dibandingkan 

kelas umbi yang lain.  

3. Kandungan logam Cd pada tanah adalah 0,18-4,22 ppm. Perubahan Cd dalam 

tanah dipengaruhi oleh pemberian pupuk dan curah hujan. Kandungan Cd 

pada umbi kentang saat panen adalah 0,077-0,023 ppm. Kandungan Cd pada 

umbi kentang masih berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan 

oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia Nomor 7387 : 2009 yaitu sebesar 

0,2 ppm. 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diusulkan berasarkan penelitian ini antara lain: 

1. Diperlukan penelitian lanjutan dengan membandingkan parameter 

pertumbuhan dan produksi umbi tanaman kentang yang ditanam pada tempat 

yang bebas dari kontaminasi logam berat dan kentang yang ditanam pada 

tempat yang tercemar logam berat. 
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2. Diperlukan penelitian lanjutan terhadap kandungan logam Cd pada organ 

tumbuhan lainnya seperti akar, batang, dan daun. 

3. Diperlukan penelitian lanjutan terhadap varietas-varietas kentang lainnya 

untuk melihat tingkat kecenderungan dalam penyerapan logam. 


