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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Apel 

Buah apel memiliki nama latin Malus sylvestris Mill. Apel pertama kali 

ditanam di Asia Tengah, kemudian berkembang luas di wilayah yang lebih dingin. 

Tanaman ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1934 dibawa oleh orang Belanda 

bernama Kreben kemudian menanamnya di daerah Nongkojajar (Kabupaten  

Pasuruan). Selanjutnya, sejak tahun 1960 tanaman apel sudah banyak ditanam di 

Batu, Malang untuk  mengganti  tanaman  jeruk  yang  mati  diserang penyakit. 

Terdapat tiga varietas apel yang kini dikembangkan di daerah tersebut yakni 

Manalagi, Rome Beauty, dan Anna (Bambang, 1997). 

Sistematika tanaman apel menurut United States Department of Agriculture 

(2011) adalah: 

1) Divisio  :  Spermatophyta 

2) Subkingdom : Traheobionta  

3) Subdivisio : Angiospermae 

4) Klas   : Dicotyledonae 

5) Ordo   : Rosales 

6) Famili  : Rosaceae 

7) Genus  : Malus 

8) Spesies  : Malus sylvestris Mill 

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) Curah hujan 

yang ideal adalah 1.000-2.600 mm/tahun dengan hari hujan 110-150 hari/tahun. 
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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 tersendiri 

bagi berkembangnya industri wisata agro di kota Batu. Varietas batang atas apel 

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

hanya 3 varietas (Rome Beauty, Manalagi, dan Anna). 

Kultivar Fuji merupakan hasil persilangan antara Ralls janet (Kakko) 

dengan Red Delicious yang dikembangkan oleh The Fruit Tree Research Station 

(sekarang National Institute of Fruit Tree Science) MAFF, Jepang. Kultivar ini 

diberi nama Fuji pada tahun 1962 dan diregister dalam Register Pertanian dan 

Kehutanan sebagai Apel no. 1 Norin. Kultivar ini sekarang selain disukai di 

tempat asalnya Jepang juga telah populer di banyak negara di dunia (Dinas 

Pertanian Kota Batu, 2010). 
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Apel Red Delicious (Washington) Berasal dari Amerika, ditemukan 

sebagai semaian acak di ladang Jesse Hiatt. Sebelumnya dikenal sebagai 

Hawkeye. Diperkenalkan ke Pasa sejak tahun 1874 dengan karakteristik kulit 

agak tebal, warna kulit merah hati bergaris-garis, daging buah lunak, berair, rasa 

manis sedikit asam. Enak dimakan dalam keadaan segar. Kelebihan dari varietas 

ini adalah tanaman lebih pendek dan dapat tumbuh dan berbuah dengan cepat. 

Red Delicious berbentuk hati menonjolkan kulit merah terang dan kadang kala 

berbelang. Terkenal dengan teksturnya yang garing dan aroma sedikit manis, apel 

yang lezat ini cocok sekali dalam selada renyah dan enak (Dinas Pertanian Kota 

Batu, 2010). 

Kultivar apel Rome Beauty adalah salah satu dari 2 jenis apel andalan kota 

Malang Ciri buah apel Rome Beauty antara lain kulit buah berwarna merah 

kehijauan, agak bulat, daging buah agak keras,  beraroma kuat, dan rasanya segar 

sedikit asam . Apel manalagi Kulit buah apel manalagi berwarna kuning 

kehijauan, agak bulat, rasanya manis, aromanya harum (wangi), dan kandungan 

airnya agak kurang. Apel ini memiliki produktivitas yang cukup tinggi yaitu 

antara 10,9 – 58,6 kg/pohon, Angka konsumsi apel ini cukup tinggi di kalangan 

masyarakat dengan nilai mencapai 875 g/orang/bulan (Dinas Pertanian Kota Batu, 

2010).  

2.2 Kultur Jaringan 

Kultur jaringan tanaman adalah salah satu pendekatan budidaya pertanian 

yang sudah berpijak pada konsep ‘how to created’ yang melengkapi serta 

memungkinkan peningkatan efektivitas dan produktivitas cara-cara bertanam 

tradisional dan konvensional. Hal yang perlu di pahami adalah bahwa kultur 
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jaringan tanaman bukan merupakan ilmu, tetapi merupakan pengembangan 

terpadu pengetahuan genetik, biologi sel, fisiologi, kimia, dan biokimia yang 

mempunyai kegunaan praktis, misalnya : propagasi, pemuliaan, produksi 

metabolit sekunder dan lain-lain (Santoso dan Fatimah, 2002). 

Guna mendukung upaya pengembangan tanaman apel di daerah yang sesuai 

maka penyiapan bibit merupakan salah satu faktor penting. Kultur jaringan 

merupakan tehnik perbanyakan vegetatif yang dapat digunakan untuk menjawab 

tantangan dalam mengatasi pengadaan bibit secara kontinu dan dalam skala yang 

besar. Melalui tehnik kultur jaringan diharapkan dapat diproduksi bibit dalam 

skala besar, waktu relatif singkat, bebas hama/penyakit, seragam dan tidak 

tergantung musim (Gunawan, 1988).  

Pada dasarnya, tehnik kultur jaringan berdasar pada fenomena totipotensi 

(total genetic potential) sel, yaitu suatu fenomena kemampuan sel tanaman untuk 

beregenerasi menjadi tanaman lengkap bila ditumbuhkan pada lingkungan yang 

sesuai (George dan Sheringtoh, 1983). Genotip dan komposisi media yang 

digunakan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan tehnik kultur jaringan 

(Basri, 2008). Selanjutnya, aspek penting yang harus diperhatikan pada komposisi 

suatu media adalah kebutuhan terhadap zat pengatur tumbuh, khususnya 

kombinasi dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang digunakan. Dalam kultur 

jaringan, dua zat pengatur tumbuh yang sering digunakan adalah sitokinin dan 

auksin. Penggunaan auksin dan sitokinin dalam menginduksi morfogenetik sangat 

diperlukan (Cameiro et al., 1999) 

Teknik kultur jaringan, pertumbuhan dan perkembangan eksplan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi fisiologis eksplan, 
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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). 

Santoso dan Fatimah (2002) mengemukakan kultur kalus merupakan tehnik 

budidaya kalus tanaman dalam suatu lingkungan yang terkendali dan dalam 

keadaan aseptik atau bebas mikroorganisme. Sedangkan tujuan dari kultur kalus 

untuk memperoleh kalus dari eksplan yang diisolasi dan ditumbuhkan dalam 

lingkungan terkendali. Kalus diharapkan mampu memperbanyak dirinya 

(mengganda massa selnya) secara terus menerus. Secara In vitro kalus dapat 

diinisiasi dari hampir semua bagian tanaman, tetapi bagian yang berbeda 

menunjukkan kecepatan inisiasi dan pertumbuhan kalus yang berbeda pula. 

Bagian tanaman yang masih aktif membelah, seperti : hipokotil, kotiledon, embrio 

muda, daun muda, batang muda, merupakan bagian yang mudah untuk terjadinya 

dediferensiasi dan menghasilkan kalus. 

Salah satu jenis media kultur yang paling sering digunakan adalah media 

hasil percobaan Murashige dan Skoog pada tahun 1962 yang dikenal sebagai 

media MS (Murashige dan Skoog).  Medium  MS  terdiri  dari  unsur  makro  dan  

mikro  yang  menunjang  pertumbuhan  tanaman.  Selain  itu  juga  terdapat bahan 

tambahan seperti vitamin dan zat pengatur tumbuh (ZPT). MS sering digunakan 

karena cocok untuk berbagai jenis tanaman. Medium MS memiliki kandungan 

nitrat, kalium dan ammoniumnya yang tinggi, dan jumlah hara anorganiknya yang 

layak untuk memenuhi kebutuhan banyak sel tanaman dalam kultur, selain itu 
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komposisi kandungan garam yang lengkap (Radzan, 2003). Menurut Hendaryono 

(1994) media ini seringkali digunakan sebagai media dasar, yang berbeda adalah 

kombinasi maupun konsentrasi dari media tersebut. 

Media dasar yang digunakan pada penelitian kali ini adalah media untuk 

multiplikasi kalus yaitu media Murashige dan skoog (MS) dengan tambahan 0,5 

ppm  2,4 Dikloro Fenoksiasetat (2,4-D) dan 1 ppm Benzilaminopurine (BAP ). 

Menurut Shiddiqi (2013) Zat pengatur tumbuh (ZPT) yang termasuk auksin 

adalah indol acetic acid (IAA), 2-phenylacetic acid (PAA), indol-3-butire acid 

(IBA), 2.4-dichlorophenoxy acetic acid (2.4-D) dan α-Naphtalene acetic acid (α-

NAA), sedangkan contoh dari sitokinin adalah kineatin, zeatin,  ribosil  dan  

bensil  aminopurin  (BAP),  2-iP,  Thidiazuron. Jika konsentrasi sitokinin lebih 

besar dibanding auksin maka tunas akan tumbuh.  Menurut Widyastuti (2002) 

Peranan auksin dalam kultur in vitro terutama untuk pertumbuhan kalus, suspensi 

sel, dan pertumbuhan akar. Sedangkan sitokinin berhubungan dengan proses 

pembelahan sel, proliferasi tunas ketiak, penghambatan pertumbuhan akar 

tanaman dan induksi umbi mikro kentang. Jika digunakan bersamaan sitokinin 

dapat mengatur tipe morfogenesis yang dikehendaki.  

Menurut Wattimena (1988) BAP merupakan ZPT yang tergolong sitokinin 

sintetik yang memiliki berat molekul 225,26 dengan rumus molekul C12H11N5. 

Shasthree et al. (2012) melaporkan bahwa induksi kalus eksplan kotiledon dari 

Citrullus colocynthis dari media MS yang mengandung 2,4-D 0.5 mg/L dan 1.0 

mg/L BAP frekuensi pertumbuhan kalus 65% dengan tekstur kalus kompak dan 

berwarna hijau setelah 6 minggu inokulasi. Induksi kalus biji padi kultivar Swat II 

pada media MS + 2,4-D 1.0 mg/L + BAP 0.5 mg/L + TPN 50 mg/L setelah 4 
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minggu, menghasilkan kalus kompak, kuat dan warna putih (Bano et al., 2005). 

Menurut Sherkar dan Chavan (2014) melaporkan dampak beda konsentrasi BAP 

regenerasi tunas dari kalus setelah 60 hari inokulasi menghasilkan presentase 

regenerasi tunas tertinggi 37% dengan pemberian 3 mg/l BAP. Menurut Mawarni 

(2015) mengatakan multiplikasi kalus pada komposisi media MS+2,4-D 0.5 

ppm+BAP 1 ppm sangat berpengaruh pada parameter pengamatan berat kalus 

akhir, pertambahan berat kalus, panjang dan lebar kalus.  

2.3 Sumber Karbohidrat 

Energi yang terkandung dalam karbohidrat itu pada dasarnya berasal dari 

energi matahari. Karbohidrat dalam hal ini glukosa, dibentuk dari karbon dioksida 

dan air dengan bantuan sinar matahari dan klorofil dalam daun. Selanjutnya 

glukosa yang terjadi diubah menjadi amilum dan disimpan pada bagian lain, 

misalnya buah dan umbi. Karbohidrat sebagai senyawa yang menyimpan energy 

kimia. Selanjutnya karbohidrat juga merupakan pusat metabolism tanaman hijau. 

Molekul karbohidrat tersusun atas unsur-unsur karbon (C), hydrogen (H), dan 

oksigen (O) (Vintania, 2014).  

Sel dan jaringan tumbuhan pada kultur in vitro belum sempurna dalam 

melakukan asimilasi fotoautotrof sehingga diperlukan gula sebagai sumber karbon 

dan energi. 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. Hampir semua kultur 
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memperlihatkan respon pertumbuhan yang optimum dengan pemberian disakarida 

dalam bentuk sukrosa. Apabila sukrosa digantikan oleh monosakarida atau 

disakarida lain maka akan terlihat adanya keragaman yang nyata pada 

pertumbuhan kultur. Sukrosa bersifat labil terhadap pemanasan dengan sterilisasi 

menggunakan autoclave akan mengkasilkan kombinasi glukosa (Ball dalam 

Sjahril et al., 2011) 

Sukrosa dalam media dihidrolisis menjadi monosakarida selama masa 

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

Kedua monosakarida tersebut digunakan sel untuk metabolisme, selanjutnya 

digunakan sebagai sumber energi dan sumber karbon. Sukrosa yang terserap 

mempengaruhi tekanan osmotic sehingga menyebabkan pemanjangan sel 

(Irmawati, 2007).  Sukrosa merupakan salah satu jenis sumber karbon dan energi 

yang telah banyak diaplikasikan dan digunakan dalam perbanyakan in-vitro untuk 

berbagai tujuan (Priyakumari et al., 2002). Dua hingga lima persen (2–5%) 

merupakan konsentrasi yang paling lazim digunakan dalam kultur jaringan pada 

berbagai jenis tanaman. Karbohidrat terutama gula, merupakan komponen yang 

selalu ada dalam media tumbuh. Penggunaan gula jenis sukrosa dalam media 

tanam diketahui dapat mempengaruhi induksi embrio somatik.  

Komponen penting lain yang diketahui dapat mempengaruhi induksi 

embrio somatik adalah dengan cara memodifikasi konsentrasi sukrosa dalam 

media, sukrosa dalam media berfungsi sebagai sumber energi dan untuk 

keseimbangan tekanan osmotik media. Usaha untuk meningkatkan jumlah embrio 

melalui teknik kultur jaringan dapat dilakukan dengan cara memanipulasi 

komposisi media, Menurut Srilestari (2005) di dalam penelitiannya mengenai 
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induksi embrio somatik kacang tanah dapat diketahui bahwa perlakuan macam 

vitamin dan sukrosa menunjukkan pengaruh pada saat munculnya embrio dan 

jumlah embrio tetapi antara keduanya tidak ada interaksi. Konsentrasi sukrosa 20 

g/l sampai dengan 40 g/l mampu menumbuhkan embrio pada semua eksplan. Hal 

ini disebabkan sukrosa merupakan sumber karbon yang terbaik, yang berperan 

sebagai bahan baku yang menghasilkan energi dalam proses respirasi. Hal ini 

sejalan dengan penelitian embrio somatik kedelai oleh Komatsuda et al. (1992) 

yang menyatakan bahwa untuk perkembangan lebih lanjut embrio somatik dalam 

media kultur diperlukan sukrosa 4%. Demikian pula oleh Lazzeri et al. (1988) 

mengatakan bahwa sukrosa 5% dapat menginduksi embrio somatik paling cepat 

dan paling banyak pada kacang tanah. 

Fauziyyah dkk. (2012) mengemukakan bahwa sukrosa yang ditambahkan 

ke dalam media tanam mampu memberikan pengaruh dalam memacu 

pembentukan kalus dari eksplan embrio kedelai secara kulturin vitro. Pemberian 

sukrosa dengan konsentrasi 30 g/l merupakan kombinasi perlakuan terbaik untuk 

memacu pembentukan kalus dari eksplan embrio kedelai dengan waktu 

terbentuknya kalus pada 4 hst dan persentase kalus yang terbentuk mencapai 

95,83%, yang berupa tipe kalus embriogenik 62,50% dan tipe kalus proliferatif 

33,33%.  

 Glukosa adalah salah satu monosakarida sederhana yang mempunyai 

rumus molekul C6H12O6. Gabryszewska (2010) mengemukaan melalui 

penelitiannya mengenai pengaruh glukosa dan pertumbuhan regulator 

organogenesis Paeonia Lactiflora Pall yang menunjukkan bahwa tingkat tinggi 

glukosa, kinetin dan IBA bersama-sama, merangsang tunas dan pertumbuhan 
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organo genesis. Dengan konsentrasi glukosa (30 g/l) terjadi  interaksi antara 

auksin dan glukosa.  

Penelitian Winarto dkk. (2009) mengenai kultur antera anthurium yaitu 

glukosa pada konsentrasi 30 g/l menunjukkan hasil yang terbaik yang mampu 

menstimulasi potensi tumbuh antera( PTA) hingga 55% dengan 30% persentase 

antera membentuk kalus (PAMK) dan 1.8 kalus per perlakuan. Hasil penelitian 

Amiri dan Kazemitabar (2011) menunjukkan bahwa kinerja kultur tunas D. 

stramonium dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi glukosa dalam media lebih 

baik untuk menginduksi memacu proliferasi dari sumber karbon lainnya. Sama 

halnya yang diperoleh Salvi et al. (2002) yang melaporkan bahwa peningkatan 

yang signifikan dalam panjang tunas dan jumlah dan panjang akar diamati ketika 

glukosa adalah ditambahkan ke dalam media menunjukkan glukosa yang bisa 

sumber karbon terbaik untuk perbanyakan in vitro. Glukosa adalah karbon paling 

efektif  untuk kedua percabangan aksiler dan tunas adventif regenerasi di dalam 

budaya in vitro (Cuenca dan Vieitez, 2000). 

Fruktosa merupakan isomer dari glukosa, keduanya memiliki rumus 

molekul yang sama (C6H12O6) namun memiliki struktur yang berbeda. Fruktosa 

dapat berbentuk monosakarida dan/atau sebagai komponen dari sukrosa. Fruktosa 

dapat digunakan untuk mengganti sukrosa karena dapat merangsang pertumbuhan 

beberapa jaringan. Pemilihan gula dan konsentrasi yang akan digunakan 

tergantung dari jaringan tumbuhan yang akan dikulturkan dan tujuan yang ingin 

dicapai. Menurut Gautheret dalam Gunawan (1992) adanya fruktosa berarti lebih 

baik karena tidak perlunya penguraian dari sukrosa, sebab fruktosa berasal dari 

penguraian sukrosa. Glukosa dan fruktosa adalah yang pertama digunakan oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Isomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_molekul
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_molekul
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
https://id.wikipedia.org/wiki/Sukrosa
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sel. Saat media disterilisasi dengan autoclave, sebagian sukrosa akan mengalami 

hidrolisa. Apabila sukrosa yang diautoklap ada bersama komponen media lain 

maka proses hidrolisa akan lebih besar. Hal ini dimungkinkan akan 

menguntungkan sel-sel karena tersedianya glukosa dan fruktosa.  

Penelitian Blanc et al. (2002) menjelaskan dalam ekspresi somatik 

embriogenesis bisa menjadikan induksi embriogenesis dengan adanya  fruktosa 

terungkap pertumbuhan kalus yang kuat pada 3-4 minggu pertama. Sebuah studi 

sebelumnya menunjukkan bahwa sumber karbon dalam induksi embryogenesis 

dapat mempengaruhi pemebentukan embrio (Blanc et al., 1999) Dengan adanya 

fruktosa, proliferasi kalus lebih besar dan sel embriogenik diamati hanya setelah 4 

minggu. Jumlah embrio yang diproduksi (20-40 embrio g 
-1

 dari kalus) dari 

pemberian fruktosa. Ilczuk et al. (2013) dalam penelitian pengaruh sumber karbon 

terhadap mikropropagasi tanaman ninebark (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim) 

penggunaan fruktosa 30 g/l menghasilkan tinggi tunas 1,5 cm pada umur 8 MST. 

Kombinasi konsentrasi sukrosa dan glukosa menghasilkan persentase 

peningkatan berat basah kalus tiap perlakuan pada tanaman T. paniculatum atau 

som jawa. Persentase peningkatan berat basah kalus tertinggi diperoleh pada 

kombinasi sukrosa 30 g/l dan glukosa 10g/l  yaitu 66,44% (Suskendriyati dkk., 

2003). Winarto dkk. (2009) juga mengemukaan  bahwa sukrosa 30g/l yang 

dikombinasikan  dengan glukosa 30g/l merupakan kombinasi perlakuan yang 

paling sesuai untuk menginduksi kalus pada kultur antera anthurium. Kombinasi 

ini mampu menginduksi Potensi Tumbuh Anthera (PTA) hingga 92% dengan 

67% Potensi Anthera Membentuk Kalus (PAMK) dan 4.0 kalus per perlakuan. 

Konversi maksimum embrio somatik (65,15%) tercatat dalam medium yang 
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mengandung 3% fruktosa (Gambar 2). Penambahan karbohidrat dalam media 

dengan 3% fruktosa menghasilkan tingkat konversi planlet lebih tinggi dari media 

ditambahkan dengan gula dari level 6% (Nasim et al., 2010). 

 
Gambar 1. Pengaruh gula yang berbeda dan konsentrasinya terhadap konversi 

plantlet. Embrio somatik dibiakkan pada MS + 0,5 mg / l BAP. Data 

dinilai setelah 6 MST (Nasim et al., 2010). 

 

 
Gambar 2. Rumus bangun sukrosa (Alberts et al., 1994) 

 
Gambar 3. Rumus bangun Glukosa (Alberts et al., 1994) 
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Gambar 4. Rumus bangun Fruktosa (Alberts et al., 1994) 

2.4 Embriogenesis Somatik 

Embriogenesis somatik adalah proses terbentuknya embrio bukan dari 

zigot, melainkan dari sel-sel somatik (Gunawan, 1988). Embriogenesis somatik 

dapat terjadi secara alami seperti terlihat pada Kalanchoe dimana embrio somatik 

terbentuk pada tepi-tepi daun, atau melalui induksi secara eksperimental dalam 

kultur in vitro (Dodeman et al., 1997). Dalam metode ini, eksplan diberi hormon 

dengan kadar yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan yang normal dikacaukan 

sama sekali sehingga terbentuk jaringan–jaringan kalus atau sel-sel yang 

tersuspensi dalam media kultur. Jaringan kalus atau sel-sel tersebut akan terus 

berkembang sehingga mencapai jumlah yang cukup banyak. Kemudian susunan 

hormon diubah sama sekali, sehingga sebagian besar dari sel-sel tersebut mulai 

memisah dan berubah menjadi embrioid (Wetherell, 1982). Embrioid berarti 

mempunyai sifat seperti embrio. Embrioid yang merupakan kelompok sel 

meristematis ini berkutub (polar) dan kerap kali bentuknya seperti jantung. Dari 

sebuah kutub tumbuh tunas dan dari kutub yang lain tumbuh akar (Suryowinoto, 

1996).  

Embrioid somatik dapat diinduksi secara in vitro melalui tiga sumber yaitu 

sel vegetatif dari tanaman dewasa, jaringan reproduktif tanaman selain zigot, serta 

hipokotil dan kotiledon dari embrio (Dodds dan Roberts, 1995). Tahap-tahap 

perkembangan embrio somatik sama dengan perkembangan embrio zigotik yaitu 
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globular, bentuk jantung (heart-shaped), bentuk torpedo (torpedo-shaped), dan 

cotyledonary pada tumbuhan dikotil (Toonen dan Vries, 1996), perbedaannya 

hanya perkembangan embrio somatik terjadi di luar jaringan maternal 

(Zimmerman, 1993). Proses embriogenesis dapat berlangsung pada kultur agar 

(Kurz dan Constabel, 1991).  

 
Gambar 5. Tahap-tahap embriogenesis somatik tumbuhan, dari kiri ke kanan: 

tahap globular, tahap bentuk jantung (heart-shaped), tahap bentuk 

torpedo (torpedo-shaped), dan tahap cotyledonary (Purnamaningsih, 

2002). 

 

Embrio somatik dapat terbentuk melalui dua jalur, yaitu secara langsung 

maupun tidak langsung karena melewati fase kalus (Purnamaningsih, 2002). 

Sebagai contoh, pada kol (Brassica oleacrea L.) dan kentang (Solanum 

tuberosum L.), embrio somatik dapat muncul secara langsung dari jaringan 

eksplan. Embriogenesis somatik juga dapat muncul dari kultur kalus dari 

asparagus (Asparagus officinalis L.), wortel (Daucus carota L.), seledri (Apium 

graveolens L.), singkong (Manihot esculenta Crantz.), labu (Cucurbita pepo L.), 

dan dari kultur suspensi Daucus carota L. atau wortel (Torres, 1989). 

Menurut Torres (1989), embriogenesis merupakan salah satu tipe 

perkembangan yang terorganisir. Embrio yang terbentuk pada kultur in vitro 
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mampu membentuk planlet yang lengkap melewati tahap serupa dengan yang 

terjadi pada embriogeni normal. Ciri khas dari suatu embrio adalah 

bipolaritasnya, yaitu kutub batang dan kutub akar pada sisi yang berlawanan. 

Diferensiasi pada sel embrio somatik juga dibuktikan dari sebuah kutub tumbuh 

tunas dan dari kutub lain tumbuh akar tanpa adanya stimuli hormon seperti pada 

kalus non-embriogenik (Suryowinoto, 1996). Toonen dan Vries (1996) 

membatasi pengertian sel embriogenik sebagai sel yang telah melengkapi transisi 

dari tahap sel somatik ke tahap dimana tidak dibutuhkan stimulus eksternal untuk 

menghasilkan embrio somatik. Sel yang masih berada pada tahap transisi dan 

telah mulai menjadi embriogenik, namun masih memerlukan stimulus dari luar, 

disebut sel kompeten.  

Keberhasilan untuk mendapatkan embrio dari sel somatik akan tercapai 

apabila kalus atau sel yang digunakan bersifat embriogenik, dicirikan oleh sel 

yang berukuran kecil, sitoplasma padat, inti besar, vakuola kecil-kecil dan 

mengandung butir pati (Purnamaningsih, 2002). Menurut Torres (1989), 

embryogenesis dalam kultur suspensi meliputi beberapa tahap yaitu mendapatkan 

kalus yang aktif tumbuh pada medium yang kekurangan sumber nitrogen (contoh: 

NH4NO3) dan mengandung auksin seperti 2,4-D, perkembangan sel yang aktif 

tumbuh dalam kultur suspensi yang mengandung media mirip dengan kultur 

kalus, pemindahan auksin atau pengurangan konsentrasi auksin, dan 

perkecambahan dan perkembangan menjadi planlet. 

Pada media yang banyak mengandung sukrosa akan lebih pekat dari pada 

yang sedikit mengandung sukrosa. Media dengan konsentrasi pekat berarti banyak 

terdapat molekul-molekul, sehingga arah gerakan difusi adalah ke tempat yang 
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kekurangan molekul atau yang berkonsentrasi rendah. Keadaan demikian 

menyebabkan sel-sel pada jaringan eksplan kacang tanah yang ditumbuhkan pada 

media dengan penambahan sukrosa 40 g/l dapat lebih cepat menerima unsur-unsur 

hara yang diperlukan bagi perkembangannya. Disamping itu, sukrosa bila 

disterilisasi pada suhu yang sesuai akan terhidrolisis menjadi glukosa dan 

fruktosa. Glukosa merupakan sumber kekuatan bagi sel untuk tumbuh dan 

berkembang membentuk sel-sel baru, sehingga tumbuh embrio. Oleh karena itu 

konsentrasi sukrosa 40 g/l menyebabkan embrio dapat muncul lebih cepat (7,25 

hari) dan jumlahnya lebih banyak (18,3) dibandingkan dengan kadar 20 g/l dan 30 

g/l (Srilestari, 2005). 

Menurut Kesse et al. (1991) dalam Sugiyono, (1993), tipe kalus 

embriogenik adalah tipe kalus yang mampu berkembang ke arah embriogenesis 

somatik atau organogenesis somatik. Selain kalus embriogenik, pada penelitian ini 

didapatkan persentase pembentukan kalus Purwoceng (Pimpinella pruatjan 

Molkenb) proliferatif yang tinggi (43,23%). Menurut Nisa dan Rodinah (2005), 

kalus proliferatif adalah kalus yang mampu tumbuh namun tidak mampu 

berkembang ke arah organogenesis atau embriogenesis. Kalus senesen merupakan 

kalus yang memiliki pertumbuhan lambat dan tidak menunjukkan perkembangan 

dengan ciri-ciri tidak terdapatnya klorofil, berwarna krem atau cokelat dan selnya 

berbentuk polyhedral (Kesse et al., 1991 dalam Sugiyono, 1993). 


