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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Buah apel mengandung air, karbohidrat (terutama fruktosa), kalsium, fosfor, 

besi, kalium, vitamin A, B1, B2, B6, C, protein, lemak dan kalori. Karena kandungan 

gizinyalah yang menyebabkan buah apel menjadi buah komersial yang banyak 

diminati oleh masyarakat umum (Ashari, 1995).  Kebutuhan buah apel meningkat 

setiap tahunnya Indonesia banyak melakukan impor buah apel dan volume impornya 

adalah urutan kedua setelah buah jeruk sampai tahun 2012, sebelum tahun 2000 

jumlah pohon apel di kota Batu sebanyak 3.107.195 pohon dengan jumlah produksi 

sebanyak 147.000 ton pertahunnya, namun pada tahun 2004 mengalami penurunan 

sebanyak 1 juta pohon yang menurunkan produksi apel lokal sebanyak 46 ribu ton 

per tahun (Dinas Pertanian, 2008). Salah satu cara untuk meningkatkan produksi buah 

apel dalam negeri dapat dilakukan dengan teknik kultur jaringan. 

Dalam kultur jaringan terdapat dua jenis ZPT penting yang sangat sering 

digunakan yaitu auksin dan sitokinin. Hormon NAA adalah senyawa kimia yang 

termasuk dalam golongan auksin sintetis sedangkan BAP termasuk dalam golongan 

sitokinin yang berperan dalam pertumbuhan kalus.  Auksin sangat berperan penting 

dalam morfogenesis, pembelahan sel dan sintesis protein sehingga akan memacu 

pertumbuhan kalus, suspensi sel atau organ seperti pada jaringan meristem,atau ujung 

akar. Sitokinin adalah senyawa turunan adenine dan berperan dalam pengaturan 

pembelahan sel, pembentukan kloroplas dan morfogenesis. Sitokinin digunakan 

untuk merangsang terbentuknya tunas, berpengaruh dalam metabolisme sel, dan
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merangsang sel dorman serta aktivitas utamanya adalah mendorong pembelahan sel. 

Pemberian auksin dan sitokinin dalam kultur kalus berperan penting dalam memicu 

pembelahan dan pemanjangan sel sehingga dapat mempercepat perkembangan dan 

pertumbuhan kalus. Zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin tidak bekerja sendiri-

sendiri, tetapi kedua ZPT tersebut bekerja secara bersamaan dalam mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan kalus.  

Kalus yang diinduksi dari sel dan jaringan tanaman dapat langsung 

beregenerasi menjadi tanaman atau dapat berkembang menjadi kalus embriogenik 

yang selanjutnya dapat diinduksi menjadi embrio yang disebut sebagai embrio 

somatik. Kalus embriogenik sangat tepat dijadikan sumber eksplan untuk berbagai 

metode pemuliaan non-konvensional seperti transfer gen, fusi protoplas, dan 

mutagenesis invitro. Embrio somatik yang dihasilkan dari kalus embriogenik 

merupakan embrio vegetatif dan berasal dari individual sel. Kelebihan dari 

penggunaan jalur embrio somatik dalam pemuliaan non konvensional antara lain 

dapat menghindari terbentuknya khimera dan regeneran yang dihasilkan sangat 

banyak, sehingga memudahkan seleksi.  

Induksi kalus embriogenik menjadi embrio somatik umumnya sangat 

dipengaruhi oleh komposisi media tumbuh yang digunakan. Media tumbuh tersebut 

umumnya mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pembentukan embrio somatik dari 

kalus embriogenik dan efisiensi pembentukan embrio somatik yang normal. Salah 

satu faktor yang menentukan keberhasilan kultur jaringan adalah zat pengatur tumbuh 

, khususnya kombinasi dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang digunakan 
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(Wattimena, 1992). Kombinasi media dasar dan zat pengatur tumbuh yang tepat akan 

meningkatkan aktivitas pembelahan sel dalam proses morfogenesis dan 

organogenesis. Pada tahap untuk menginduksi embrio dan struktur embrio sering 

digunakan zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggandaan embrio somatik sagu tertinggi sebesar 94% yang dicapai pada 

media kultur dengan penambahan BAP 0,5 mg/l + ABA 0,01 mg/l, penelitian lain 

menunjukkan pengaruh pemberian NAA terhadap embriogenesis somatik anggrek 

Phalaenopsis sp L. Konsentrasi NAA yang optimal untuk induksi pembentukan kalus 

embriogenik dan inisiasi embrio somatik adalah 2 mg/L (Utami et. al. 2007).  

Metode kultur in vitro dapat digunakan untuk mendapatkan bibit tanaman apel 

dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Penggunaan kombinasi 

auksin dan sitokinin yaitu NAA dan BAP diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 

dan perkembangan secara optimum kalus apel in vitro. Berdasarkan hal tersebut maka 

perlu adanya penelitian mengenai pertumbuhan dan perkembangan kalus beberapa 

kultivar apel (Malus sylvestris Mill) pada media Murashikage Skoog (MS) dengan 

kombinasi NAA dan BAP, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan kalus apel dengan optimum. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Berapa konsentrasi zat pengatur tumbuh NAA dan BAP yang optimal untuk 

pertumbuhan dan perkembangan kalus beberapa kultivar apel ? 

2. Apa pengaruh kombinasi zat pengatur tumbuh NAA dan BAP terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan kalus ? 
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3. Bagaimana respon kultivar apel terhadap pertumbuhan dan perkembangan

kalus apel ?

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji kombinasi zat pengatur tumbuh NAA dan BAP yang optimal

untuk pertumbuhan dan perkembangan kalus beberapa kultivar apel (Malus

Sylvestris Mill).

2. Mengkaji pengaruh kombinasi NAA dan BAP yang berbeda berpengaruh

pertumbuhan dan perkembangan kalus.

3. Mengetahui respon beberapa kultivar apel yang berbeda terhadap pertumbuhan

dan perkembangan kalus apel. 

1.3. Hipotesis 

1. Diduga terdapat pengaruh kombinasi NAA dan BAP terhadap pertumbuhan

dan perkembangan kalus beberapa kultivar apel (Malus Sylvestris Mill).

2. Diduga pengaruh kombinasi NAA dan BAP yang berbeda berpengaruh

terhadap terhadap pertumbuhan dan perkembangan kalus.

3. Diduga respon beberapa kultivar apel (Malus Sylvestris Mill) berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan perkembangan kalus apel.


