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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Agronomi Tanaman Apel 

Apel dalam ilmu botani disebut Malus sylvestris Mill. Apel merupakan 

tanaman buah tahunan yang berasal dari daerah Asia Barat dengan iklim sub tropis. 

Di Indonesia apel telah ditanam sejak tahun 1934 hingga saat ini. Tanaman apel 

mulai berkembang setelah tahun 1960, terutama jenis Rome Beauty. Dari spesies 

Malus sylvestris Mill ini, terdapat bermacam-macam kultivar yang memiliki ciri-ciri 

atau kekhasan tersendiri. Beberapa kultivar apel unggulan antara lain: Rome Beauty, 

Manalagi, Anna, Princess Noble dan Wangli/Lali jiwo Jenis Tanaman. 

Menurut sistematika, tanaman apel termasuk dalam: 

Divisio   : Spermatophyta 

Subdivisio   : Angiospermae 

Klas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Rosales 

Famili    : Rosaceae 

Genus    : Malus 

Spesies   : Malus sylvestris Mill 

Beberapa kultivar apel unggulan antara lain: Rome Beauty, Manalagi, Anna, Princess 

Noble dan Wangli/Lali jiwo (Soelarso, 1996). 
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Gambar 1. Apel (Malus sylvestris Mill) 

        Sumber: murnisehat.com 

Tanaman apel menghendaki lingkungan dengan karakteristik yaitu temperatur 

rendah, kelembaban udara rendah dan curah hujan tidak terlalu tinggi. Syarat tumbuh 

tanaman apel adalah sebagai berikut (Soelarso, 1996) : 1) Curah hujan yang ideal 

adalah 1.000-2.600 mm/tahun dengan hari hujan 110-150 hari/tahun. Dalam setahun 

banyaknya bulan basah adalah 6-7 bulan dan bulan kering 3-4 bulan. Curah hujan 

yang tinggi saat berbunga akan menyebabkan bunga gugur sehingga tidak dapat 

menjadi buah. 2) Tanaman apel membutuhkan cahaya matahari yang cukup antara 

50-60% setiap harinya, terutama pada saat pembungaan. 3) Temperatur yang sesuai 

berkisar antara 16-270C . 4) Kelembaban udara yang dikehendaki tanaman apel 

sekitar 75-85%. 5) Tanaman apel dapat tumbuh dan berbuah baik pada ketinggian 

700-1200 m dpl dengan ketinggian optimal 1000-1200 m dpl Agroklimat dataran 

tinggi beriklim kering yang dimiliki, menempatkan daerah wisata agro ini sebagai 

sentra produksi utama apel di Indonesia. Potensi usahatani apel ditunjukkan dengan 

kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraan pelaku usaha apel yang relatif tinggi 

terutama pada era tahun 1980 hingga pertengahan tahun 1990-an. Perkembangan 

produksi apel telah memacu berkembangnya simpul-simpul agribisnis lainnya seperti 

pemasok agroinput, jasa angkutan, industri olahan dan menjadikan daya tarik 
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tersendiri bagi berkembangnya industri wisata agro di kota Batu. Kultivar batang atas 

apel yang telah beradaptasi dan dikenal di pasaran dari Kota Batu saat ini jumlahnya 

hanya 3 kultivar (Rome Beauty, Manalagi, dan Anna). Beberapa kultivar apel yang 

akan digunakan sebagai bahan eksplan yaitu apel Manalagi, Red Del Whasinton dan 

Gala Ambrosia. 

Apel Manalagi adalah salah satu dari 2 jenis apel andalan kota Malang.  Apel 

ini memiliki warna buah tetap hijau kekuningan, berbentuk jorong, pangkal dan 

pucuk berlekuk dalam.  Rasa apel ini segar dan mempunyai aroma yang kuat.  Daging 

buahnya berwarna putih halus dan berair. Apel hijau, terutama jenis yang asam 

banyak diolah lagi dalam industri besar untuk dibuat menjadi produk awetan seperti 

selai (Hanafruits, 2013). 

Varietas Red Delicious merupakan jenis apel yang berasal dari Amerika 

serikat.  Jenis ini berbentuk kerucut, berwarna merah gelap, memiliki rasa yang manis 

sedang dan kurang tepat apabila dijadikan pilihan untuk memasak. (Rahayu, 2015). 

Kelebihan dari kultivar ini adalah tanaman lebih pendek dan dapat tumbuh dan 

berbuah dengan cepat.  Varietas ini merupakan varietas unggul yang dikembangkan 

di Amerika.  Hal tersebut terbukti dari data Apple (2008), yang menyatakan bahwa 

data produksi nomor satu adalah varietas Red Delicious dengan nilai rata-rata 61,820 

(100 42-lb units). 

Varietas Gala merupakan hasil silangan dari varietas Kidds Orange dengan 

Golden Delicious.  Mulyanti (2011) menyatakan bahwa angka konsumsi apel Gala 

menempati peringkat ke 4 pada data buah yang memiliki penjualan tinggi, yaitu 1394 
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kg/tahun.  Apel ini disukai masyarakat karena rasanya yang manis, renyah, beraroma 

manis tajam dan berpenampilan menarik. Apel ini pernah menjuarai perlombaan RHS 

AGM pada tahun 1993 (Orangepippin, 2016).  Selain itu, apel Gala memiliki 

kelebihan tahan penyakit kanker, embun tepung, bercak, karat dan sangat tahan 

terhadap keropeng. Apel ini juga tahan terhadap kutu putih (Orangepippin, 2016). 

2.2. Perbanyakan Tanaman Apel 

Perbanyakan tanaman apel dilakukan secara vegetatif dan generatif. 

Perbanyakan yang baik dan umum dilakukan adalah perbanyakan vegetatif, sebab 

perbanyakan generative memakan waktu lama dan sering menghasilkan bibit yang 

menyimpang dari induknya. Dalam mendapatkan bibit yang bermutu menurut Juanda 

dan Bambang (2000), lebih baik dengan cara vegetatif karena dengan generatif 

pertumbuhan bibitnya lambat. Selain itu buah yang dihasilkan bervariasi, baik dalam 

hal rasa maupun buah.  

Macam-macam cara perbanyakan secara vegetatif yaitu: pencangkokan, stek 

batang, okulasi, sambung pucuk dan kultur jaringan. Menurut Juanda dan Bambang 

(2000) sambung pucuk dan kultur jaringan memberikan hasil lebih baik. Bahan yang 

digunakan sebagai bibit untuk perbanyakan vegetatif berasal dari akar, batang 

maupun daun (Ashari, 1995).  

Kultur jaringan merupakan salah satu teknik dalam perbanyakan tanaman 

secara klonal untuk perbanyakan masal. Keuntungan pengadaan bibit melalui kultur 

jaringan antara lain dapat diperoleh bahan tanaman yang unggul dalam jumlah 

banyak dan seragam, selain itu dapat diperoleh biakan steril (mother stock) sehingga 
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dapat digunakan sebagai bahan untuk perbanyakan selanjutnya, beberapa jenis 

teknologi kultur jaringan yang dapat dimanfaaatkan untuk menyiapkan produksi bibit 

apel berkualitas diantaranya adalah induksi dan penggandaan embriosomatik (Arditi, 

1992) 

2.3. Kultur Jaringan 

  Nasir (2002) menyatakan bahwa ada empat manfaat yang diperoleh dari 

teknologi kultur jaringan, yaitu untuk menyeleksi karakter-karakter yang ada dalam 

suatu tanaman, memelihara plasma nutfah tanaman tertentu, sebagai sarana propagasi 

tanaman secara masal dengan genotipe yang diinginkan, dan untuk merekayasa 

genetik molekuler. Keuntungan pengadaan bibit melalui kultur jaringan antara lain 

dapat diperoleh bahan tanaman yang unggul dalam jumlah banyak dan seragam, 

selain itu dapat diperoleh biakan steril (mother stock) sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan untuk perbanyakan selanjutnya (Lestari, 2008). Dalam teknik kultur 

jaringan, pertumbuhan dan perkembangan eksplan dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

antara lain kondisi fisiologis eksplan, konsentrasi dan jenis zat pengaturtumbuh, jenis 

media dasar,sertam kondisi lingkungan tumbuh. Eksplan yang digunakan merupakan 

bagian tanaman yang dapat berupa organ, jaringan, dan sel. Media MS (Murashige 

dan Skoog) merupakan media yang umum digunakan untuk perbanyakan sejumlah 

besarspesies tanaman (Gamborg et al., 1976) 

Untuk mendapatkan hasil yang optimum maka penggunaan media dasar dan zat 

pengatur tumbuh yang tepat merupakan faktor yang penting (Purnamaningsih dan 

Lestari, 1998). Kombinasi media dasar dan zat pengatur tumbuh yang tepat akan 
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meningkatkan aktivitas pembelahan sel dalam proses morfogenesis dan 

organogenesis.  

Dalam perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan dapat ditempuh melalui 

dua jalur, yaitu organogenesis dan embriogenesis somatik. Jalur embriogenesis 

somatik di masa mendatang lebih mendapat perhatian karena bibit dapat berasal dari 

satu sel somatik sehingga bibit yang dihasilkan dapat lebih banyak dibandingkan 

melalui jalur organogenesis. Di samping itu, sifat perakarannya sama dengan bibit 

asal biji. 

Potensi terbesar penggunaan kultur kalus adalah sel–sel kalus dapat 

dipisahkan dan diinduksi untuk berdiferensiasi menjadi embrio somatik. Embrio 

somatik selanjutnya dapat diperbanyak untuk menjadi tunas. Keuntungan 

pembentukan tunas dari fase kalus yaitu tunas yang dihasilkan lebih banyak 

dibanding dengan tunas yang dihasilkan tanpa melalui fase kalus. Karena 1 milimeter 

kalus berisi ribuan sel, masing–masing memiliki kemampuan untuk membentuk 

embrio, sehingga kecepatan multiplikasi sangat tinggi. Winarto et al. (2010) 

melaporkan bahwa media dengan penambahan ZPT dengan Konsentrasi 2,4-D 0,5 

mg/l paling sesuai dengan menghasilkan pertumbuhan kalus tertinggi (158 mm3) dan 

jumlah tunas terbanyak (1,9 tunas per eksplan) pada kultur Anther Anthurium. 

Kultur kalus bermanfaat untuk mempelajari beberapa aspek dalam 

metabolisme tumbuhan dan diferensiasi, misalnya: mempelajari aspek nutrisi 

tanaman, diferensiasi dan morfogenesisi sel. Tujuan kultur kalus adalah untuk 
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memperoleh kalus dari eksplan yang diisolasi dan ditumbuhkan dalam lingkungan 

terkendali serta untuk keanekaragaman genetik apel. 

2.4. Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Zat pengatur tumbuh diperlukan sebagai komponen media bagi pertumbuhan 

dan diferensiasi. Tanpa penambahan zat pengatur tumbuh dalam medium, 

pertumbuhan sangat terhambat bahkan mungkin tidak tumbuh sama sekali. 

Pembentukan organ-organ tanaman ditentukan oleh penggunaan zat pengatur tumbuh 

yang tepat (Hendaryanto dan Wijayani, 1994). Zat pengatur tumbuh tanaman 

berperan penting dalam mengontrol proses biologi dalam jaringan tanaman (Davies, 

1995; Gaba, 2005). Perannya antara lain mengatur kecepatan pertumbuhan dari 

masingmasing jaringan dan mengintegrasikan bagian-bagian tersebut guna 

menghasilkan bentuk yang kita kenal sebagai tanaman. Aktivitas zat pengatur tumbuh 

di dalam pertumbuhan tergantung dari jenis, struktur kimia, konsentrasi, genotipe 

tanaman serta fase fisiologi tanaman (Satyavathi et all, 2004). 

Penggunaan zat pengatur tumbuh di dalam kultur jaringan tergantung pada 

tujuan atau arah pertumbuhan tanaman yang diinginkan.  

2.4.1. NAA (Naphatelene Acetid Acid) 

    

Gambar 2. Struktur Molekul Naphatelene Acetid Acid (www.wuzhouchem.com                  

        diakses 27 Januari 2016) 

http://www.wuzhouchem.com/
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Naphatelene Acetid Acid (NAA) adalah zat pengatur tumbuh dari golongan 

auksin yang akan mendorong pembelahan sel dan pembentukan morfogenesis 

tanaman. Auksin dalam kultur jaringan berperan dalam pembentukan kalus, klorofil, 

morfogenesis akar dan tunas, serta embriogenesis.  Auksin yang diberikan akan 

meningkatkan enzim yang mengatur keluar masuknya  zat-zat organik dan ion-ion 

organik, sehingga mempercepat reaksi biokimia sel.  Reaksi biokimia sel 

menyebabkan terjadinya pembelahan sel dan pembesaran sel yang diikuti oleh inisiasi 

akar dan pemanjangan akar (Lakitan, 1996). Auksin mempunyai peran ganda 

tergantung pada struktur kimia, konsentrasi, dan jaringan tanaman yang diberi 

perlakuan. Pada umumnya auksin digunakan untuk menginduksi pembentukan kalus, 

kultur suspensi, dan akar, yaitu dengan memacu pemanjangan dan pembelahan sel di 

dalam jaringan kambium (Pierik, 1987). Untuk memacu pembentukan kalus 

embriogenik dan struktur embrio somatik seringkali auksin diperlukan dalam 

konsentrasi yang relatif tinggi. Pengaruh auksin terhadap perkembangan sel 

menunjukkan bahwa auksin dapat meningkatkan sintesa protein. Dengan adanya 

kenaikan sintesa protein, maka dapat digunakan sebagai sumber tenaga dalam 

pertumbuhan. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sakka samuddin (2009) bahwa 

penggunaan media tumbuh 3 ppm BAP + 0,2 ppm NAA menghasilkan jumlah tunas 

yang besar, daun besar, ruas agak panjang, warna daun hijau dan terlihat lebih segar 

serta kokoh pada kultur apel (Malus sylvestris Mill). Penelitian lain diketahui bahwa, 

pengaruh pemberian NAA terhadap embriogenesis somatik anggrek Phalaenopsis sp 

L. Konsentrasi NAA yang optimal untuk induksi pembentukan kalus embriogenik 
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dan inisiasi embrio somatik adalah 2 mg/L. Embrio somatik terbentuk secara tidak 

langsung melalui tahap kalus (Utami et. al., 2007).  

2.4.2. BAP (Benzylaminopurin) 

Gambar 3. Struktur molekul BAP   (www.wuzhouchem.com diakses 28 

      Februari 2008) 

Sitokinin merupakan turunan dari adenin. Sitokinin sangat penting dalam 

pengaturan pembelahan sel dan morfogenesis. Sitokinin yang pertama ditemukan 

adalah kinetin. Sitokinin yang biasa digunakan dalam kultur jaringan adalah kinetin, 

zeatin, 2ip, BAP/BA, PBA, 2C 1-4 PU: N, 2,6-C 1-4 PU: N, dan thidiazuron 

(Gunawan, 1992). Sitokinin alami banyak terdapat pada akar muda, biji dan buah 

yang belum masak, dan endosperma (Gardner et al., 1991). Peran fisiologis sitokinin 

adalah mendorong pembelahan sel, morfogenesis, pertunasan, 11 pembentukan 

kloroplas, pembentukan umbi pada kentang, pemecahan dormansi, pembukaan 

stomata, pembungaan dan pembentukan buah partenokarpi, serta menghambat 

senesen dan absisi. Pengaruh sitokinin di dalam kultur jaringan 

tanaman antara lain berhubungan dengan proses pembelahan sel, proliferasi tunas 

ketiak, penghambatan pertumbuhan akar, dan induksi umbi mikro (Armini et al., 

1991).  
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Multiplikasi tunas yang diinduksi dari benih steril dengan cara mengkulturkan 

benih steril pada media yang mengandung sitokinin dapat menghasilkan laju 

multiplikasi yang cukup tinggi. Pertumbuhan tunas in vitro dan daya tahan tanaman 

Asparagus plomusus jauh lebih baik menggunakan 2ip dan zeatin daripada kintein 

dan BAP. Pada umumnya di dalam suatu percobaan kultur jaringan dipergunakan 

BAP dan kinetin yang jauh lebih murah dan tahan terhadap 

degradasi (Armini et al., 1991). 

 Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penggunaan zat pengatur 

tumbuh BAP yakni oleh (Sukmadjaja, 2005) embriogenesis langsung pada tanaman 

cendana, bahwa  media dasar MS yang diperkaya dengan BAP menunjukkan respons 

yang lebih baik dalam membentuk embrio somatik  untuk eksplan embrio zigotik 

dewasa, nilai tertinggi (63,6%) diperoleh pada media MS + BAP 1 mg/l, penelitian 

lain yang telah dilakukan yakni oleh (Paul dkk, 1994) menyatakan bahwa medium 

untuk embryogenesis apel dengan menggunakan media MM yang terdiri dari 

kombinasi 0,1 mg/L BAP + 0,1 mg/L KIN + 0,1 mg/L IBA pada keadaan gelap 

mampu menginduksi embrio apel. Hasil penelitian lain 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 (Riyadi,2010). 

2.5 Pertumbuhan dan Perkembangan 

 Bentuk pertumbuhan dan perkembangan dari bagian tanaman atau eksplan 

yang dipakai bergantung pada potensi genetik tanaman dan lingkungan serta 

kandungan bahan kimianya. Keberhasilan suatu kultur jaringan dipengaruhi oleh 

interaksi antara faktor-faktor berikut, (1) proporsi hara makro dan mikro dalam 
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media, (2) tambahan senyawa organik yang diberikan, (3) kombinasi dan konsentrasi 

ZPT yang diberikan, dan (4) waktu pengambilan dan penanaman eksplan (Karjadi et 

al., 2008). 

Perkembangan dan pertumbuhan eksplan meliputi proses organogenesis yang 

terbagi dalam (1) organogenesis secara langsung adalah terbentuknya pucuk-pucuk 

adventif secara langsung pada permukaan eksplan, seperti daun, tanpa melalui 

pembentukan kalus, (2) organogenesis secara tidak langsung yaitu bila pembentukan 

pucuk-pucuk adventif terjadi pada permukaan kalus yang terbentuk terlebih dahulu 

pada permukaan eksplan (Nagasawa et al.,1988). 

2.6. Induksi Embrio Somatik 

 Setelah melalui prosedur sterilisasi, eksplan ditanam pada medium induksi 

kalus untuk menghasilkan kalus embriogenik. Kalus embriogenik yang dihasilkan 

diperbanyak dan diregenerasikan menjadi embrio somatik dan selanjutnya menjadi 

planlet. Proses embriogenesis somatik diawali dengan terbentuknya grobular, heart, 

torpedo dan kotiledon hingga planlet. Embriogenesis somatik pada tanaman jeruk 

telah banyak diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan tanaman yang seragam dalam 

jumlah banyak, tanaman bebas penyakit dan untuk perbaikan sifat suatu kultivar. 

Kosmiatin (2013) melaporkan keberhasilannya dalam membentuk tunas triploid jeruk 

siam Simadu menggunakan endosperm melalui embriogenesis somatik. 

 Embriogenesis somatik merupakan suatu proses di mana sel somatik (baik 

haploid maupun diploid) berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahap 

perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet. Istilah embrio somatik 

pertama kali digunakan oleh Tolkin pada tahun 1964 yang menggambarkan 
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pembentukan organisme dari suatu sel atau kumpulan sel somatik. Embrio somatic 

dapat dicirikan dari strukturnya yang bipolar, yaitu mempunyai dua calon meristem, 

yaitu meristem akar dan meristem tunas. Dengan memiliki struktur tersebut maka 

perbanyakan melalui embrio somatik lebih menguntungkan daripada pembentukan 

tunas adventif yang unipolar. Di samping strukturnya, tahap perkembangan embrio 

somatik menyerupai embrio zigotik. Secara spesifik tahap perkembang-an tersebut 

dimulai dari fase glo-bular, fase hati, fase torpedo, dan planlet (Henry et al.,1998 

dalam Gaj, 2001). 

 Molina et al. (2002) mengatakan bahwa embrio somatik dapat terjadi secara 

langsung dan secara tidak langsung. Embriogenesis somatik langsung merupakan 

pembentukan embrioid yang langsung berasal dari jaringan tanpa adanya proliferasi 

kalus, sedangkan embriogenesis somatik tidak langsung diawali dengan pembentukan 

kalus dan embrioid dapat dihasilkan melalui budidaya kalus maupun suspensi sel 

(Noerhadi, 1988). Kalus remah umumnya dicirikan oleh selselnya yang mudah 

dipisahkan dan dapat berkembang membentuk kalus embriogenik. Kalus embriogenik 

dapat diinduksi dengan menggunakan zat pengatur tumbuh dari kelompok auksin 

antara lain 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) (Litz, et al. 1998), NAA 

(Naphthalene Acetic Acid) (Nugent et al. 2001) dan ditambah (Sagare et al. 1993). 

Selanjutnya embrio somatik diinduksi dengan penurunan konsentrasi auksin dan atau 

tanpa penambahan zat pengatur tumbuh dari kelompok sitokinin. Perbanyakan 

tanaman Shorea sp. melalui budidaya suspensi telah dilakukan oleh Gunasekara et al., 

(1988) tetapi belum diperoleh embrio somatik. Selanjutnya Umboh et al. (1992) 

mendapatkan kalus embrional dari eksplan potongan embrio. Demikian juga 



17 
 

Yelnititis et al. (2002) mendapatkan kalus kompak dari eksplan meristem S. leprosula 

dan S. selanica pada media MS (Murashige dan Skoog, 1962) dan media B5 

(Gamborg, 1968) yang ditambah dengan 0,1 – 1,0 mg/l 2,4-D dikombinasikan dengan 

0.5 dan 1,0 mg/l NAA. (Yelnititis (2007) mendapatkan embrio somatik dari eksplan 

potongan embrio S. pinanga dari perlakuan 4,0 mg/l dan 5,0 mg/l 2,4- D tetapi jumlah 

yang diperoleh masih rendah.) Embrio somatik dihasilkan dengan menumbuhkan 

kalus embriogenik pada 20 ml media perlakuan, ditempatkan dalam ruangan dengan 

suhu 18ºC - 30ºC, intensitas cahaya 10.000 lux dengan penerangan cahaya selama 16 

jam/hari dan kelembaban sekitar 40 % - 80 %. Menurut Young et al. (2000) 

pembentukan embrio somatik pada tanaman kakao dilakukan pada ruangan dengan 

intensitas cahaya 50 µmol·mˉ²·sˉl dan suhu 20ºC - 30ºC. Dari hal di atas perlu dicari 

metode yang sesuai untuk mendapatkan embrio somatik dalam jumlah yang optimal. 

 


