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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komoditas buah apel merupakan tulang pungung perekonomian petani dan 

pemerintah kota Malang sampai dengan tahun 1990-an, dengan luas tanam 

mencapai 2000/ha. Jumlah populasi apel 2.739.949 pohon dengan produksi 

5.068,90 ton/tahun buah segar dan rata-rata produksi buah per pohon 8-30 kg. 

Namun dengan seiring pertumbuhan pasar global dan adanya perubahan image 

pasar yang menuntut kualitas dan penampilan buah yang menarik, permintaan 

terhadap buah apel Malang terus menurun (Kopen 2005 dan Parsidi 2003), di 

kirakan produktifitas apel terus menurun 1,8-2% dalam lima tahun terahir, dan 

populasi tahun 2005 tinggal 2.604.829 pohon (BPS Kab. Malang, 2005). 

Sementara itu kebutuhan konsumsi buah apel nasional rata-rata /kapita 0,6 kg 

dengan laju kenaikan 0.02% per tahun (Soelarso, 2004). Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut pemerintahan mengupayakan impor buah apel dari sejumlah 

negara seperti Australia, Amerika, dan negara Uni Eropa, yang dalam jangka 

panjang akan menguras devisa negara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya 

perbaikan kualitas buah apel lokal sehingga setara dengan kualitas buah impor. 

Perbaikan kualitas buah pada apel Malang telah dilakukan dengan 

melakukan persilangan antara apel unggul lokal Manalagi dengan apel Rome 

Beauty dan apel Manalagi dan telah diperoleh sejumlah set progeny. Pemecahan 

dormansi biji dilakukan sebelum ditanam (Ruhiyat dan Anwar, 2008). Selanjutnya 

biji ditanam dilakukan seleksi fenotip dan genotip. Penanaman biji dalam jumlah 
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besar dan masa pemeliharaan dalam jangka waktu lama untuk program seleksi 

memerlukan lahan sangat luas dan akan menghadapi resiko kegagalan dan biaya 

tinggi. Pohon apel yang berasal dari biji akan berbuah setelah 4-10 tahun (janick, 

1996). 

Evaluasi biji hasil persilangan tanaman tahunan seperti apel umumnya 

menghadapi kendala karena lamanya masa juvenil dari tanaman muda sampai 

berbuah. Karakterisasi fenotip dan genotif umumnya dilakukan pada bibit 

tanaman muda yang dibantu dengan analisis enzim atau DNA tanaman, tetapi 

masih belum mampu memprediksi kualitas buah yang akan dihasilkan oleh 

progeni yang ditanam (Janick, 1996). Buah merupakan parameter utama untuk 

mencapai target pemuliaan pada tanaman apel. Apabila karakter buah yang 

dihasilkan lebih cepat dievaluasi maka program pemuliaan akan berjalan labih 

efektif. Oleh karena itu upaya mempercepat munculnya buah pada tanaman 

generatif F1 akan membantu program pemuliaan yang lebih efektif dan efisien. 

Salah satu metode yang telah dikembangkan yaitu metode topworked 

dengan T-budding dimana mata tunas diambil dari semaian biji yang berumur  

kurang dari 3 tahun kemudian dilakukan penempelan pada pohon apel dewasa. 

Tunas akan memanjang (flush) dan membentuk kuncup bunga. Setelah daun 

dirompes, tunas bunga berkembang menjadi bunga dan berkembang menjadi 

buah. 

Oleh karena itu biji hasil persilangan atau progeny perlu dilakukan potensi 

untuk menghasilkan bunga dan buah lebih cepat dengan cara menggali metode 

pemendekatan masa juvenil dan percepatan fase generatif. Disamping itu perlu 



3 

 

juga digali informasi sifat pembuangan dan karakter kualitas buah dari progeni 

hasil persilangan pada generasi F1 secara cepat, sehingga akan diperoleh progeny 

dengan sifat berbunga genjah dan buah berwarna merah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tanaman Apel (Malus sylvestris Mill) merupakan salah satu tanaman 

tahunan. Bibit asal biji membutuhkan 5-7 tahun untuk berbuah sehingga 

pertumbuhan tunas sambung pucuk  di pengaruhi oleh asal batang atas dan untuk 

batang bawahnya berasal dari lokasi sambung pucuk.  

 

1.3 Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan batang atas dengan posisi 

dahan batang bawah pada metode sambung pucuk. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

 Kegunaan penelitian ini adalah untuk dapat menambahkan pengetahuan 

dan informasi sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya terhadap 

permasalahan budidaya tanaman apel (Malus sylvestris Mill). Selain itu, 

penelitian ini diharapkan memberikan alternatif mengembangkan tanaman apel 

dengan menggunakan sambung pucuk guna menghasilkan buah apel yang 

berkualitas tinggi. 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

1. Diduga terjadi interaksi antara batang bawah dan batang atas apel (Malus 

sylvestris Mill). 
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2. Diduga batang bawah berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas sambung 

pucuk apel (Malus sylvestris Mill). 

3. Diduga batang atas berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas sambung 

pucuk apel (Malus sylvestris Mill). 


