
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nanas (Ananas comosus L. Merr) memiliki nama daerah danas (Sunda) dan 

neneh (Sumatra). Dalam bahasa Inggris disebut pineapple dan orang-orang Spanyol 

menyebutnya pina. Nanas berasal dari Brasilia (Amerika Selatan) yang telah 

didomestikasi disana sebelum masa Colombus. Pada abad ke- 16 orang Spanyol 

membawa nanas ini ke Filipina dan Semenanjung Malaysia, masuk Indonesia pada 

abad ke- 15, (1599). Di Indonesia pada mulanya hanya sebagai tanaman 

pekarangan, dan meluas dikebunkan di lahan kering (tegalan) di seluruh wilayah 

Nusantara. Tanaman ini kini dipelihara di daerah tropik dan sub tropik. 

Menurut Nakasone dan Paull (1999) dalam Agustina (2005) apabila bibit 

diperbanyak dengan mahkota memerlukan waktu sekitar 18-24 bulan. Pertumbuhan 

tunas yang akan digunakan sebagai bibit memerlukan waktu yang lama, bibit yang 

dihasilkan tidak banyak. Untuk mengatasi masalah penyediaan bibit tanaman nanas 

ini maka perlu dikembangkan suatu teknik yang dapat menghasilkan bibit nanas 

dalam jumlah yang besar dan waktu yang relatif singkat yaitu melalui perbanyakan 

secara in vitro. 

Perbanyakan secara in vitro melalui teknik kultur jaringan merupakan cara 

yang tepat untuk melakukan upaya penyediaan bibit karena mampu menghasilkan 

anakan dalam jumlah banyak, waktu yang dibutuhkan dalam perbanyakan 

tergolong singkat, umur bibit sama serta tanaman anakan yang dihasilkan identik 

dengan tanaman induk (Nugroho dan Sugito, 2005). 
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Tanaman nanas biasanya diperbanyak secara vegetatif menggunakan 

pangkal buah (raton), tunas batang (sucker), tunas buah (slip) dan mahkota (crown). 

Slip biasanya jarang digunakan karena pertumbuhannya lambat dibanding dengan 

tunas lainnya. karenanya banyak petani yang tidak memanfaatkannya (Sunarjono, 

2010) 

Menurut Burhan (2012) dalam pengembangan tanaman nanas, petani sering 

menggunakan zat pengatur tumbuh sitokinin untuk mempercepat masa berbunga 

dan mempersingkat umur panen hingga 12 bulan. Dalam perbanyakan bibit 

tanaman nanas dengan menggunakan zat pengatur tumbuh dapat mempersingkat 

waktu panen. Hal ini karena zat pengatur tumbuh tersebut dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan tunas baru. Zat pengatur tumbuh yang sering 

diberikan adalah sitokinin. 

Sitokinin adalah zat pengatur tumbuh yang sering digunakan dalam 

perbaayakan tunas dan juga berperan dalam mengatur pembelahan sel serta 

mempengaruhi diferensiasi tunas dalam jaringan kalus terutama pada Benzil amino 

purin dan Thidiazuron. Di sisi lain, belum ada informasi tentang pengaruh 

pemberian zat pengatur tumbuh sitokinin Benzil amino purin dan Thidiazuron yang 

dikombinasikan dengan pelukaan titik tumbuh pada tanaman nanas hasil 

perbanyakan in vitro. Hal ini perlu dilakukan mengingat kebutuhan akan bibit terus 

meningkat dan harus dipenuhi. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pelukaan titik tumbuh terhadap perbanayakan tunas 

pada tanaman nanas (Ananas comosus L. Merr) 
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2. Bagaimana respon pemberian zat pengatur tumbuh sitokinin terhadap 

perbanyakan tunas pada tanaman nanas (Ananas comosus L. Merr) 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pelukaan titik tumbuh terhadap perbanyakan tunas 

pada tanaman nanas (Ananas comosus L. Merr) 

2. Mengetahui pengaruh pemberian zat pengatur tumbuh sitokinin terhadap 

perbanyakan tunas pada tanaman nanas (Ananas comosus L.Merr) 

1.4. Hipotesis 

1. Diduga terdapat interaksi antara pelukaan titik tumbuh dan pemberian zat 

pengatur tumbuh sitokinin terhadap jumlah daun 

2. Diduga menggunakan cara pelukaan titik tumbuh berpengaruh terhadap 

perbanayakan tunas pada tanaman nanas (Ananas comosus L. Merr) 

3. Diduga konsentrasi pemberian zat pengatur tumbuh sitokinin berpengaruh 

terhadap perbanyakan tunas pada tanaman nanas (Ananas comosus L. Merr) 
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