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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbanyakan Kentang Secara Kultur In Vitro 

Ketersediaan  bibit  kentang  bermutu merupakan  salah  satu  masalah  dalam 

peningkatan produksi kentang di  Indonesia. Penyediaan  bibit  kentang  bermutu 

sangat terbatas karena perbanyakan kentang yang lambat dan adanya penyakit  

yang menyerang bibit sehingga menurunkan hasil panen kentang (Vander et al. 

1991). Bibit impor terbatas  dengan  harganya  mahal. Pemenuhan  kebutuhan 

bibit ini terpaksa menggunakan bibit lokal yang kurang bermutu (Wattimena, 

1992). Cara perbanyakan tanaman melalui teknik kultur jaringan atau 

mikropropagasi merupakan suatu alternative pemecahan masalah dalam 

pembibitan kentang. Keunggulan system mikropropagasi tanaman adalah dapat 

menghasilkan propagul Tananam dalam jumlah banyak, dalam waktu yang 

singkat, bebas hama dan penyakit (sistemik dan non sistemik) serta sama dengan 

induknya (Wattimena, 2000). 

Penerapan teknik kultur jaringan didasarkan prinsip bahwa tanaman dapat 

ditumbuhkan dan diperbanyak secara in vitro dari sekelompok sel atau sebagian 

kecil jaringan tanaman dalam media aseptic, yang nutrisi dan keadaan 

lingkungannya terkendali dengan baik, sehingga dapat tumbuh dengan tanaman 

baru yang mampu tumbuh pada media yang non aseptic (Winata, 1987). 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  steri
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sehingga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  untuk  perbanyakan  selanjutnya  

(Lestari,  2008).  

Suatu pendekatan yang dapat dilakukan untuk perbanyakan tanaman kentang 

unggul secara sehat adalah dengan memanfaatkan teknik mikropropagasi, yaitu 

pemanfaatan teknik kultur jaringan tanaman untuk perbanyakan tanaman. Aplikasi 

teknik ini pada upaya perbanyakan tanaman kentang sudah banyak dilaporkan 

(Alconero et al. 1975). Keunggulan perbanyakan tanaman kentang melalui 

mikropropagasi dibandingkan dengan metoda lain adalah dapat dihasilkan bibit 

bebas patogen. Hal ini dimungkinkan karena cendawan dan bakteri dapat 

berkembang dengan cepat di dalam kondisi in vitro, sehingga hanya tanaman yang 

benar-benar bersih (bebas cendawan dan/atau bakteri) yang dipelihara. Bahkan, 

dengan menggunakan meristem sebagai bahan eksplan akan dapat diregenerasikan 

individu tanaman yang bebas dari infeksi virus (Duriat, 1987). 

Menurut (Westcott et al. 1977), cara perbanyakan ini dapat  meningkatkan 

produksi benih baik kualitas maupun kuantitasnya. Tujuan kultur jaringan 

tanaman kentang di Indonesia menurut (Wattimena,1986) adalah : 1) 

membebaskan dari penyakit sistemik seperti virus, 2) Melestarikan plasma nutfah, 

3) memperbanyak tanaman dan 4) memperbaiki jenis tanaman. 

2.2 Media kultur in vitro 

2.2.1 Media MS Normal 

Media MS merupakan perbaikan komposisi media skoog terutama 

kebutuhan garam anorganiknya. Media MS mengandung NH4+. Kandungan N 

ini, 5 kali lebih tinggi dari N total yang terdapat pada media Miller,15 kali lebih 

tinggi dari media tembakau Hildebrant,dan 19 kali lebih tinggi dari media White. 
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Kalium juga ditingkatkan sampai 20 µM, sedangkan P, 1.25 µM. Unsur 

makro lainnya konsentrasinya dinaikkan sedikit. Pertama kali unsur-unsur makro 

dalam media MS dibuat untuk kultur kalus tembakau,tetapi komposisi MS ini 

sudah umum digunakan untuk kultur jaringan jenis tanaman lain. Media MS 

paling banyak digunakan untuk berbagai tujuan kultur pada tahun-tahun sesudah 

penemuan media MS (Hendaryono, 1994). 

Media MS merupakan media yang sangat lengkap pemakaiannya karena 

mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap sehingga dapat digunakan 

untuk berbagai spesies tanaman (Mardin, 2002). Lebih lanjut marlina (2004) 

menyatakan bahwa media MS sering digunakan karena cukup memenuhi unsur 

hara makro, mikro dan vitamin untuk pertumbuhan tanaman. Karena media MS 

mengandung garam-garam anorganik yang tinggi, maka dilakukan modifikasi 

media MS dengan dilakukan pengenceran atau pengurangan unsure hara makro 

pada media MS.  

2.2.2 Modifikasi media MS 

Keberhasilan kultur jaringan ditentukan oleh media kultur jaringan yang 

merupakan tempat tumbuh bagi eksplan. Media tersebut harus mengandung 

semua zat yang diperlukan eksplan untuk menjamin pertumbuhan eksplan yang 

ditanam. Media dasar MS (Murashige dan Skoog) yang merupakan salah media 

yang paling banyak digunakan dalam kultur jaringan. Saat ini sudah banyak 

penelitian dengan menggunakan media MS yang dimodifikasi. Modifikasi media 

dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan hara yang tepat bagi eksplan untuk 

tumbuh dan berkembang pada media kultur jaringan dan terbebas dari 

kontaminasi. 
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Menurut Wattimena (2000) tanaman kentang dapat diperbanyak secara kultur 

in vitro dengan mengguanakan media MS, Menurut Gamborg dan Shyluk (1981) 

media MS dicirikan dengan kandungan garam-garam anorganik yang tinggi. 

Karena media MS mengandung garam-garam anorganik yang tinggi, maka 

dilakukan modifikasi media MS dengan dilakukan pengenceran atau pengurangan 

unsure hara makro pada media MS. Wetherell (1982) menyatakanbahwa untuk 

tujuan tertentu komposisimedia dapat dimodifikasi lebih lanjut. 

Bhojwani et al. (1996)menyatakan bahwa pada kulturDendrocalamus, 

perbanyakkan pucukmenggunakan media MS yangdimodifikasi (½ MS atau ¼ 

MS)memberikan hasil yang lebih baikdibandingkan dengan media MS penuh. 

Selain itu, hasil dari penelitian Mardin dan Purwanoto (2007) menunjukan bahwa 

modifikasi media MS sampai dengan ¼ MS masih cukup baik untuk 

menumbuhkan eksplan tanaman kentang dilihat dari tinggi tanaman,  jumlah akar 

dan jumlah tunas. Pengenceran media MS juga pernahdilakukan pada tanaman 

lada, pulasari,perwoceng dan nilam (Roostika et al.  2001). 

2.3 Zat Pengatur TumbuhBenzyl Adenin(BA) 

Zat  pengatur  tumbuh  tanaman  berperan  penting dalam   mengontrol   

proses   biologi dalam jaringan tanaman  (Davies, 1995). Perannya  antara lain  

mengatur  kecepatan  pertumbuhan  dari  masing-masing  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  al. 2004).   
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Dalam  proses  pembentukan  organ  seperti  tunas  atau  akar  ada  interaksi  

antara  zat  pengatur  tumbuh  eksogen  yang  ditambahkan  ke dalam  media  

dengan  zat  pengatur  tumbuh  endogen yang diproduksi oleh jaringan tanaman 

(Winata, 1987). Penambahan  auksin  atau  sitokinin  ke  dalam  media kultur  

dapat  meningkatkan  konsentrasi  zat  pengatur tumbuh endogen di dalam sel, 

sehingga menjadi “fakor pemicu” dalam proses tumbuh dan perkembangan 

jaringan. Untuk memacu pembentukan tunas dapat di-lakukan dengan  

memanipulasi  dosis  auksin  dan  sitokinin eksogen (Poonsapaya et al. 1989). 

Penggunaan zat pengatur tumbuh di dalam kultur jaringan tergantung pada 

tujuan atau arah pertumbuhan tanaman yang diinginkan. Zat pengatur tumbuh 

Benzyl Adenin(BA) paling banyak digunakan untuk memacu penggandaan tunas 

karena mempunyai aktivitas yang kuat dibandingkan dengan kinetin (Zaer et al. 

l982). BA mempunyai struktur dasar yang sama dengan kinetin tetapi lebih efektif 

karena BA mempunyai gugus benzil (George et al. l984). BA merupakan jenis 

sitokinin sintetik yang mempunyai  aktivitas  yang kuat, lebih efektif daripada  

kinetin karena BA mempunyai gugus Benzil (Lestari, 2011). 

 

Gambar 1. Struktur Benzyl Adenin 

6-Benzyladenine, juga disebut 6-benzylaminopurine, adalah Sitokinin sintetis 

yang merangsang pembelahan sel pada tanaman. Di antara tindakan-tindakan lain, 

itu tadi dapat merangsang  pertumbuhan tanaman seperti, set bunga, dan 
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meningkatkan kualitas buah. Sitokinin berada di keluarga hormon pertumbuhan 

tanaman. Sebagai bagian dari penelitian yang menggunakan pengatur 

pertumbuhan tanaman, dalam fisiologi tanaman(Folke K. Skoog di University of 

Wisconsin-Madison) disintesis 6-benzyladenine dan menunjukkan keberhasilan. 

Flick et al. (1993) menyatakan bahwa pada umumnya tanaman memiliki 

respon yang lebih baik terhadap BA dibandingkan terhadap kinetin dan 2-iP 

sehingga BA lebih efektif untuk produksi tunas in vitro. Pada banyak jenis 

tanaman zat pengatur tumbuh 2-iP merupakan sitokinin yang mempunyai daya 

aktivitas lebih lemah dibandingkan dengan sitokinin lainnya sehingga jarang 

digunakan. Pada tanaman nilam penggunaan 2-iP menghasilkan tunas yang lemah 

dan kurus (Seswita et al. 1996). 

 




