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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu buah yang dapat dikonsumsi sebagai buah segar maupun dalam 

berbagai macam olahan adalah buah apel. Menurut Margatan (2001) kandungan 

dalam 100 gram buah apel adalah 58,0 kal energi, 14,9 gram karbohidrat, 6,0 mg 

kalsium, 10,0 mg fosfor, 1,3 mg besi, 0,7 mg serat, dan 24,0 % vitamin A. 

Cempaka (2015) mengatakan kandungan dalam buah apel tersebut yang membuat 

masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsi apel yaitu sebesar 0,6 kg perkapita. 

Volume impor buah apel di Indonesia pada gambar di bawah merupakan yang 

terbanyak jika dibandingkan dengan buah segar lainnya, artinya konsumsi buah 

apel impor masih cukup tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. 

Petani apel lokal saat ini masih mencemaskan tentang ancaman  

menurunnya produksi apel lokal. Menurut Dinas Pertanian (2010) 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 BPH (2004) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Faktor internal genetis berupa ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. 

2. Faktor eksternal berupa faktor lingkungan yang tepat, serta cuaca.  

Perubahan cuaca ekstrim yang dapat mengganggu produksi buah apel, 

sehingga untuk meningkatkan produksi apel diperlukan  tanaman apel yang 

unggul secara genetik yang adiktif terhadap lingkungan di Indonesia dan tekanan
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cuaca ekstrim tropis. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik pemuliaan yaitu 

Bioteknologi. 

Bioteknologi dapat menjadi alternatif untuk menjawab berbagai 

permasalahan tersebut. Penggunaan teknik tersebut antara lain sangat tergantung 

pada keberhasilan sistem regenerasi tanaman melalui teknik kultur jaringan. 

Untuk jangka panjang, perbanyakan tanaman secara in vitro diharapkan dapat 

membantu mengatasi kesulitan penyediaan bibit apel secara konvensional. 

Varietas Rome Beauty merupakan salah satu andalan apel lockal asli Malang yang 

sangat diminati masyarakat yang rasanya yang khas segar dan sedikit agak asam 

serta varietas Fuji dan Red Delicious Cherry  merupakan apel impor yang diminati 

di pasar dalam  negeri. Kelebihan varietas tersebut adalah berumur lebih pendek 

dan berbuah lebih cepat. Diharapkan perbanyakan tanaman secara kultur in vitro 

dapatkan bibit dalam jumlah banyak, sifat yang seragam, bebas penyakit, tahan 

terhadap hama dan cekaman cuaca ekstrim, dan memperbaiki sifat tanaman induk 

pada rentang waktu yang relatif cepat dibandingkan dengan perbanyakan secara 

konvensional (Litz dan Gray, 1995).  

Perbanyakan in vitro tanaman dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

organogenesis dan embriogenesis somatik. Dibandingkan dengan teknik 

organogenesis, regenerasi tanaman melalui embriogenesis somatik memiliki 

beberapa keunggulan karena mampu menghasilkan embrio bipolar dari sel atau 

jaringan vegetatif (Litz dan Gray, 1995). Embriogenesis somatik merupakan suatu 

proses di mana sel somatik (baik haploid maupun diploid) berkembang 

membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan embrio yang spesifik 
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tanpa melalui fusi gamet. Tunas tanaman yang akan dihasilkan awalnya 

dikecambahkan berasal dari embrio yang muncul pada kalus (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 tanaman, gula dan bahan pemadat. Gula merupakan 

salah satu komponen organik yang harus diberikan ke dalam media tumbuh. Gula 

berfungsi di samping sebagai sumber karbon, juga berguna untuk 

mempertahankan tekanan osmotik media, karena umumnya bagian tanaman atau 

eksplan yang di kulturkan tidak autotrof dan mempunyai laju fotosintesis yang 

rendah. Oleh karena itu tanaman kultur jaringan membutuhkan sumber 

karbohidrat yang cukup sebagai sumber energi.  Anhazhagan dan Ganapathi 

(1999) melakukan penelitian tentang embriogenesis somatik pengaruh beberapa 

jenis gula (glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa) terlihat bahwa penambahan 

sukrosa ke dalam medium kultur dapat menghasilkan jumlah embrio somatik 

terbanyak dibandingkan dengan sumber gula lain. Selain itu, terlihat bahwa 

pemakaian sukrosa dengan konsentrasi 87,64 mM dapat menginduksi 

pembentukan embrio somatik tertinggi, masing-masing pada tahap globular 

(36,2%), hati (20,4%), dan torpedo (16,4%). Pengkombinasian gula disini 

diharapkan akan lebih efektif dalam waktu kerja gula karena pada saat media di 

autoclave  sukrosa dalam  media dihidrolisis menjadi monosakarida selama masa 

kultur. Glukosa dan fruktosa hasil hidrolisis sukrosa masuk ke sel secara terpisah. 

Penelitian mengenai pengaruh kombinasi gula pada media kultur tanaman 

lain sudah dipelajari sedangkan pada tanaman apel belum pernah dipelajari. 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan eksplan berupa kalus yang terdiri 

dari beberapa varietas apel dimana kalus tersebut telah memasuki tahap 

proliferasi, sehingga perlu pengaruh kombinasi gula pada media Murashige Skoog 

(MS) yang diharapkan mampu mempercepat daya eksplan berupa kalus 

membentuk embrio somatik dengan konsentrasi tertentu.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana interaksi kombinasi gula untuk menginduksi embrio somatik 

dari kalus beberapa varietas apel ? 

2. Apa pengaruh kombinasi gula yang tepat terhadap morfologi hasil induksi 

embrio somatik kalus apel ? 

3. Bagaimana respon kalus beberapa varietas apel terhadap induksi embrio 

somatik ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengkaji interaksi kombinasi gula yang optimal  untuk menginduksi 

embrio somatik beberapa varietas kalus apel. 

2. Mengkaji kombinasi gula yang tepat yang berpengaruh  terhadap induksi 

embrio somatik. 

3. Mengetahui respon kalus beberapa varietas apel terhadap induksi embrio 

somatik. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terdapat interaksi kombinasi gula terhadap induksi embrio somatik 

kalus dari beberapa varietas apel.  
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2. Diduga kombinasi gula yang tepat berpengaruh terhadap induksi embrio 

somatik. 

3. Diduga respon kalus beberapa varietas apel berbeda-beda terhadap induksi 

embrio somatik. 

 


