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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Apel (Malus sylvestris Mill) merupakan tanaman tahunan yang digemari oleh 

masyarakat. Tanaman apel merupakan buah yang berasal dari daerah Asia Barat 

dengan iklim sub tropis. Indonesia menanam buah apel sejak tahun 1934 dan 

tanaman apel mulai berkembang setelah tahun 1960. Kota Malang tidak lagi 

sebagai komoditi unggulan agribisnis apel bagi sebagian petani. Terlihat penurunan 

jumlah pohon produktif, tingkat produksi, dan hasil buah/pohon secara berturut-

turut sebesar 16%, 58%, dan 49% antara tahun 2002 hingga tahun 2004 (Sitompul, 

2007).  

Tahun 2010 hingga 2014 produksi buah apel mengalami peningkatan, 

Kementrian pertanian direktorat jendral hortikultura (2015) perkembangan 

produksi apel di Indonesia dari tahun 2010 sebesar 190.069 ton dan tahun 2014 

sebesar 242.915 ton, sehingga kenaikan produksi buah apel di Indonesia sekitar 

27,8%. Meningkatnya konsumen buah apel di Indonesia mengakibatkan 

peningkatan akan kebutuhan buah apel, sementara produksi buah apel di Indonesia 

yang masih rendah, sehingga nilai impor apel tetap naik setiap tahun dengan data 

terakhir tahun 2012 sebesar 92.000 ton (Nurcahyati, 2014). Salah satu penyebabnya 

adalah jenis apel lokal yang kurang bervariasi sehingga masyarakat lebih memilih 

apel impor. 

Pengembangan variasi apel dapat dilakukan dengan mendatangkan tanaman 

apel jenis baru ke Indonesia. Proses adaptasi iklim subtropis ke iklim tropis tidak 

mudah, sehingga tanaman apel tidak mudah beradaptasi dan mengalami kematian. 

Salah satu teknologi harapan untuk menyediakan tanaman tersebut adalah melalui
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teknik kultur embrio. Penyediaan tanaman secara in vitro melalui kultur embrio 

memiliki keberhasilan tinggi dan dapat ditumbuhkan langsung menjadi tunas  

(Bustaman, 2004). Perbanyakan tanaman secara in vitro dapat dilakukan dengan cara 

merangsang terjadinya pertumbuhan tunas cabang, percabangan aksiler atau 

terbentuknya tunas pucuk tanaman secara adventif. Selain itu, perbanyakan secara in 

vitro dapat dilakukan melalui embriogenesis somatik, baik secara langsung atau 

melalui induksi kalus terlebih dahulu (Khattak dkk, 2007). 

Perbanyakan kultur secara in vitro adalah teknik budidaya sel, jaringan dan organ 

tanaman dalam suatu lingkungan yang terkendali dan dalam keadaan aseptic atau bebas 

dari kontaminan. Multiplikasi tunas secara in vitro yang bertujuan untuk 

memperbanyak tunas apel yang telah ditumbuhkan melalui subkultur adalah salah satu 

upaya untuk penyediaan plasma nutfah (Pratiwi, 2013). Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan kultur in vitro dipengaruhi oleh media, kondisi eksplan, dan lingkungan 

tumbuh. Media yang telah ditumbuhi eksplan yang terlalu lama, dapat mengurangi 

volume media (Jumroh dkk, 2014). Kondisi eksplan yang mempengaruhi keberhasilan 

kultur seperti jenis eksplan, ukuran, umur, dan fase fisiologis (Gitonga dkk, 2010).   

Pertumbuhan tunas apel diperlukan zat pengatur tumbuh untuk memacu 

pertumbuhan jumlah tunas yang diinginkan. Auksin yang sering digunakan adalah IAA 

yang berperan dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan sel, memacu 

terbentuknya akar (Wijayati dkk, 2005). Sitokinin yang sering digunakan adalah BAP 

yang berperan mendorong pertumbuhan pucuk, lateral dan adventif, serta memacu 

pembelahan sel dan proliferasi tunas ketiak. Dosis pemakaian kombinasi zat pengatur 
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tumbuh untuk menumbuhkan tunas perlu meningkatkan konsentrasi sitokinin pada 

media dan menurunkan konsentrasi auksin pada media (Mohr dan Schopfer, 1987). 

Penggunaan zat pengatur tumbuh pada multiplikasi tunas perlu adanya 

keseimbangan antara IAA dan BAP untuk menginduksi tunas (Siska, 2015). Samudin 

(2009) penelitian pada tanaman apel untuk penggunaan komposisi media BAP 4 ppm 

+ 0,2 ppm NAA menghasilkan rata-rata tertinggi dibandingkan dengan perlakuan yang 

lain. Jumlah tunas memiliki rata-rata sebesar 17,50 tunas,  jumlah daun sebesar 31,83 

daun, dan jumlah ruas sebesar 20,33 ruas. Sehingga komposisi BAP 4 ppm + 0,2 ppm 

NAA merupakan komposisi media yang paling sesuai digunakan untuk menginisiasi 

tanaman apel. Sehingga, perlu dikaji tentang pengaruh kombinasi zat pengatur tumbuh 

IAA dan BAP terhadap pertumbuhan tunas beberapa varietas apel tersebut. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Adapun beberapa masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang yaitu 

 1.  Bagaimana interaksi antara varietas apel dengan komposisi sitokinin dan auksin 

terhadap multiplikasi tunas ? 

 2.   Apakah pengaruh dari varietas apel yang berbeda untuk multiplikasi tunas ? 

3. Apakah pengaruh komposisi sitokinin dan auksin yang berbeda untuk multiplikasi 

tunas apel ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian adalah mengkaji pengaruh kombinasi antara varietas 

tunas apel dengan komposisi (sitokinin, auksin) terhadap multiplikasi tunas secara in 

vitro. 
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1.4  Hipotesis 

1. Diduga ada interaksi antara beberapa varietas apel dengan komposisi zat pengatur 

tumbuh terhadap multiplikasi tunas. 

2. Diduga varietas apel yang berbeda berpengaruh nyata terhadap multiplikasi tunas 

beberapa secara in vitro. 

3. Diduga pemberian komposisi zat pengatur tumbuh yang berbeda berpengaruh 

nyata terhadap multiplikasi tunas varietas apel.  


