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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Apel (Malus sylvestris Mill) merupakan tanaman buah tahunan yang 

berasal dari daerah Asia Barat dengan iklim subtropis.  Di Indonesia, apel telah 

ditanam sejak tahun 1935 dan dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi (Batu, 

Nongkojajar dan Poncokusumo).  Berdasarkan data BPS Dirjen Horti (2016), 

pertumbuhan produktivitas Apel pada tahun 2015 volume impor buah-buahan 

Indonesia tercatat sebesar 68.556 ton atau meningkat 65,26% dibandingkan 2014, 

sedangkan nilai impor buah pada 2015 sebesar 37,77 juta dolar AS, meningkat 

30,47 persen. Salah satu penyebabnya adalah jenis apel lokal yang kurang 

bervariasi sehingga masyarakat lebih memilih apel impor. Impor apel pada bulan 

Juni adalah sebesar 32.456 ton atau US$ 44,8 juta. Sementara selama Januari - 

Juni impor tercatat 83.924 ton atau US$ 111,4 juta. Apel impor ini berasal dari 

beberapa negara. China dengan nilai impor bulan Juni 20.892 ton atau US$ 27,5 

juta. Amerika Serikat dengan 9.475 ton atau US$ 13,8 juta. Kemudian Selandia 

Baru 1.700 ton atau US$ 3,1 juta, Afirkan Selatan 384 ton atau US$ 444 ribu dan 

Jepang 4,3 ton atau US$ 4.802 

Produktivitas apel yang rendah di Batu-Malang adalah akibat kemerosotan 

kesburuan tanah. Data BPS Kota Batu (2010) menunjukkan terjadinya penurunan 

produksi apel sebesar 34.74% dari 1.291.352 kwintal tahun 2009 menjadi 842.799 

kwintal pada tahun 2010. Apel menjadi komoditas buah impor yang paling 

dominan di Indonesia. Tercatat, berdasarkan data Kementan, impor buah apel 

segar mencapai 76.733.988 kilogram hingga September 2016. Kondisi ini miris 

mengingat Indonesia juga mampu menghasilkan apel dan buah buah tropika 
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lainnya.  Salah satu penyebabnya adalah jenis apel lokal yang kurang bervariasi 

sehingga masyarakat lebih memilih apel impor. 

Sampai saat ini varietas apel lokal yang ditanam di daerah batu hanya 

tersisa 3 yaitu Manalagi, Rome beauty, dan Ana. Upaya perbanyakan tanaman 

apel masih diusahakan dengan cara vegetatif dilakukan dengan okulasi atau 

penempelan (budding) dan sambungan (grafting) dengan entres atas varietas rome 

beauty dan manalagi. Maka perlu diusahakan menciptakan keragaman genetik 

dengan cara kultur tunas melalui biji-biji apel impor agar tercipta varietas-varietas 

unggul baru yang seragam dalam jumlah yang banyak dan dapat diperoleh dalam 

waktu yang singkat. 

Pengembangan variasi apel dapat dilakukan dengan mendatangkan 

tanaman apel jenis baru ke Indonesia. Proses adaptasi dari iklim subtropis ke 

tropis tidak mudah, sehingga tanaman apel tidak mudah beradaptasi dan 

mengalami kematian. Salah satu teknologi harapan untuk menyediakan tanaman 

tersebut adalah melalui teknik kultur embrio. Penyediaan tanaman secara in vitro 

melalui kultur embrio memiliki keberhasilan tinggi dan dapat ditumbuhkan 

langsung menjadi tunas  (Bustaman, 2004).  

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 
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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 

IBA yang berperan dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan sel, memacu 

terbentuknya akar (Wijayati dkk, 2005). Salah satu jenis sitokinin yaitu TDZ yang 

berperan mendorong pertumbuhan pucuk, lateral dan adventif, serta memacu 

pembelahan sel dan proliferasi tunas ketiak. TDZ adalah jenis sitokinin yang 

paling potensial digunakan untuk kultur jaringan dari banyak spesies tanaman 

berkayu (Huetteman dan Preece, 2004).  Penelitian Hennayake dkk (2003), 

menyatakan bahwa pemberian TDZ menunjukkan regenerasi tunas yang optimal 

di berbagai varietas buah pear.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh eksplan dari komposisi 

ZPT yang berbeda pada media kultur tunas apel, oleh karena itu perlu dikaji 

tentang pengaruh kombinasi ZPT TDZ dan IBA dalam media Murashige Skoog 

(MS) terhadap multiplikasi tunas beberapa varietas apel tersebut.  Dari hasil 

penelitian, diharapkan dapat membantu dalam pengembangan variasi jenis apel 

yang melimpah. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah  

1. Bagaimana efektifitas beberapa kombinasi konsentrasi TDZ dan IBA 

terhadap multiplikasi tunas beberapa varietas apel (Malus sylvestris Mill) 

secara in vitro ?. 
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2. Bagaimana efektifitas beberapa verietas apel terhadap multiplikasi tunas

secara in vitro ?.

3. Bagaimana efektifitas kombinasi konsentrasi TDZ dan IBA terhadap

multiplikasi tunas secara in vitro ?.

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

1. Mengetahui pengaruh efektifitas beberapa kombinasi konsentrasi TDZ dan

IBA terhadap multiplikasi tunas beberapa varietas Apel (Malus sylvestris

Mill) secara in vitro.

2. Mengetahui varietas yang berbeda terhadap multiplikasi tunas secara in

vitro.

3. Mengetahui kombinasi konsentrasi TDZ dan IBA terhadap multiplikasi

tunas secara in vitro.

1.4  Hipotesis 

1. Diduga ada interaksi antara beberapa varietas apel dengan kombinasi

konsentrasi zat pengatur tumbuh terhadap multiplikasi tunas.

2. Diduga varietas apel yang berbeda berpengaruh nyata terhadap

multiplikasi tunas beberapa secara in vitro.

3. Diduga pemberian kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh yang

berbeda berpengaruh nyata terhadap multiplikasi tunas.
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