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Mangga (Mangifera indica L.) merupakan salah satu komoditi buah tropis yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi dan sangat potensial sebagai komoditi unggulan untuk ekspor. Aplikasi kultur in 

vitro pada tanaman mangga yang bertujuan untuk propagasi mikro maupun untuk program 

perbaikan sifat tanaman di Indonesia masih sangat terbatas. Embriogenesis merupakan salah satu 

metode dalam kultur in vitro tanaman yang memberikan harapan besar untuk mendukung 

perbaikan sifat tanaman mangga dimasa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

pengaruh berbagai konsentrasi air kelapa dan casein hydrolysat terhadap pertumbuhan embrio 

mangga (Mangifera indica L.) dalam media B5 modifikasi secara in vitro. Penelitian ini 

dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Pusat Pengembangan Bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai November 2006. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial yang terdiri dari dua 

faktor dan tiga kali ulangan. Faktor I adalah Konsentrasi Casein Hydrolysat (C) yang terdiri dari 

3 level (C1: 50 mg/l, C2: 100 mg/l dan C3: 150 mg/l). Faktor II adalah Konsentrasi Air Kelapa 

(A) tang terdiri dari 4 level (A1: 5%, A2: 10%, A3: 15% dan A4: 20%). 

Interaksi antara perlakuan casein hydrolysat dan air kelapa berpengaruh tidak nyata terhadap 

semua peubah, kecuali pada polyembrio pecah. Kombinasi perlakuan yang baik adalah casein 

hydrolysat 50 mg/l dan air kelapa 15%. Polyembrio hidup terbaik pada perlakuan casein 

hydrolysat 100 mg/l. Perlakuan air kelapa dengan konsentrasi 20% adalah konsentrasi terbaik 

untuk polyembrio pecah. Perlakuan casein hydrolysat dengan konsentrasi 50 mg/l memiliki 

jumlah embrio terbanyak, perlakuan air kelapa dengan konsentrasi 15% memiliki jumlah embrio 

terbanyak. Persentase embrio membentuk tunas dan akar terbaik pada perlakuan casein 

hydrolysat dengan konsentrasi 50 mg/l dan air kelapa dengan konsentrasi 5%. 

 

 


