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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah apel (Malus sylvestris Mill) dalam 100 gram memiliki 

kandungan 58 kal energi, 14,9 gram karbohidrat, 10 mg fosfor, 0,7 mg serat, 

dan 24,0 rpe vitamin A (Margatin. 2001). Cempaka (2015) menyatakan 

kandungan tersebut membuat masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsi 

apel yaitu sebesar 0,6 kg perkapita. Volume impor buah apel di Indonesia 

pada tahun 2012 menurut Badan Pusat Statistik (2012) adalah 246.936 ton 

nilai tersebut termasuk tinggi jika dibandingkan dengan buah segar lainnya. 

Petani apel lokal saat ini masih mencemaskan tentang ancaman  

menurunnya produksi apel lokal. Menurut Dinas Pertanian (2008) sebelum 

tahun 2000 jumlah pohon apel di kota Batu adalah 3.107.195 pohon dengan 

jumlah produksi sebanyak 147.000 ton pertahunnya. Akan tetapi pada tahun 

2004 mengalami penurunan sebanyak 1 juta pohon yang menurunkan 

produksi apel lokal sebanyak 46 ribu ton per tahun. Penyusutan produksi apel 

lokal menurut Dirjen Bina Produksi Hortikultura (2004) dalam Irawan (2007) 

dapat disebabkan oleh minimnya produksi pohon, kualitas mutu buah apel, 

tingginya organisme pengganggu tanaman, keterbatasan wilayah agroklimat 

yang sesuai, dan keterbatasan sumberdaya manusia. 

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi apel lokal adalah 

dengan teknik kultur in vitro yang bertujuan untuk mendapatkan bibit dalam 

jumlah banyak, sifat yang seragam, bebas penyakit, tahan terhadap hama dan 

cekaman cuaca ekstrim, dan memperbaiki sifat tanaman induk pada rentang 
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waktu yang relatif cepat. Perbanyakan secara kultur jaringan sendiri terbagi 

menjadi dua macam yaitu secara langsung dan tidak langsung. Perbanyakan 

secara tidak langsung dapat melalui sekumpulan sel yang belum 

terdiferensiasi atau biasa disebut kalus dimana prosesnya dinamakan 

embriogenesis (Baskaran, et.al., 2010). Embriogenesis somatik merupakan 

suatu proses di mana sel somatik baik dalam bentuk haploid maupun diploid 

akan berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan 

embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet  (Molina, 2002). 

Menurut Pierik (1987) media kultur berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan eksplan serta bibit yang akan dihasilkan. 

Unsur-unsur hara yang dibutuhkan adalah unsur hara makro, unsur hara 

mikro, vitamin, asam amino, zat pengatur tumbuh, sukrosa dan bahan 

pemadat. Zat pengatur tumbuh yang digunakan kali ini adalah 2,4-D dan 

BAP. 2,4-D (Dichlorophenoxy acetic acid) merupakan salah satu hormon 

auksin sintetis yang dapat mendorong pertumbuhan dan perbesaran sel dalam 

kalus dan meregenerasinya, sedangkan BAP (Benzyl amino purine) adalah  

sitokinin sintetis yang berfungsi mengatur pembelahan sel dan morfogenesis 

kalus. Sumber nitrogen organik yang akan digunakan dalam media kultur kali 

ini adalah kasein hidrolisat (CH) dan prolin yang termasuk kedalam golongan 

asam amino. Menurut Trigiano dan Gray (2010) kasein hidrolisat merupakan 

gabungan dari 20 jenis asam amino dan amonium, sedangkan prolin adalah 

salah satu asam amino non esensial yang mempunyai rantai kimia yang lebih 

sederhana.  
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh eksplan dari 

komposisi asam amino yang berbeda pada media kultur kalus apel, oleh 

karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan eksplan berupa kalus 

yang terdiri dari beberapa varietas apel dimana kalus tersebut telah memasuki 

tahap proliferasi dan beberapa macam komposisi asam amino pada media 

Murashige Skoog (MS). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

macam komposisi asam amino pada induksi embrio somatik kalus beberapa 

varietas apel ?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian  bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi asam 

amino yang berbeda terhadap induksi embrio somatik beberapa varietas kalus 

apel.  

1.4 Hipotesis 

1. Diduga ada interaksi antara beberapa varietas apel dengan komposisi

asam amino terhadap induksi embrio somatik kalus apel.

2. Diduga komposisi asam amino berpengaruh nyata terhadap induksi

embrio somatik kalus apel.

3. Diduga varietas apel yang berbeda berpengaruh nyata terhadap

induksi embrio somatik kalus apel.


