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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Tanaman Agave merupakan jenis tanaman monokotil penghasil serat alam 

dari keluarga agavaceae. Penanaman agave  terus berkembang di Indonesia sejak 

tahun 1913, seiring dengan kebutuhan bahan baku tali dan industri lainnya. Jenis 

tanaman agave yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku tali ialah Agave 

sisalana.. Kebutuhan serat agave nasional mencapai 1.982 ton/tahun; hampir 70% 

(1.340 ton/tahun) berasal dari impor dan sisanya 30% (642 ton/tahun) dari dalam 

negeri (Santoso, 2009). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hasil produksi 

tanaman Agave sisalana dala negeri belum cukup mampu memenuhi kebutuhan 

industri serat di Indonesia.  

Budidaya konvensional dengan penggunaan tunas yang dilakukan di 

Indonesia menjadikan kurang efisien dalam proses perbanyakan untuk pemenuhan 

kebutuhan industri karena membutuhkan lahan yang luas dan waktu yang lama. 

Alternatif lain yang dapat digunakan sebagai cara untuk perbanyakan tanaman ini 

adalah dengan cara kultur jaringan. Dengan kultur jaringan maka kebutuhan lahan 

untuk budidaya tanaman ini dapat diperkecil dan meningkatkan efisiensi untuk 

produksi bibit Agave sisalana. Proses kultur jaringan tanaman Agave sisalana 

telah banyak dilaksanakan hanya saja dalam proses perbanyakannya 

menggunakan teknik induksi tunas secara langsung. Hasil dari proses ini hanya 

akan menghasilkan tunas agave yang jumlahnya relatif sedikit sesuai dengan hasil 

dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ridhawati,dkk (2017) yakni induksi
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 tunas yang terdiri dari komposisi BAP dan IBA dengan konsentrasi BAP 0,5; 1 

dan 1,5 mg/l menghasilkan tunas dengan jumlah dan kecepatan induksi dengan 

jumlah tunas antara 1,09–1,33 dan dalam waktu rata-rata 4 minggu. 

Penelitian dengan penggunaan zat pengatur tumbuh berupa kinetin dan 

2,4-D telah mendapatkan hasil kalus yang dapat tumbuh dengan komposisi kinetin 

sebesar 0,5 mg/l dan 2,4-D sebesar 1 mg/l dengan pertumbuhan kalus 59 hsi 

(Wulansari, 1988). Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Carneiro, dkk  (2014), 

diperoleh hasil bahwa pada media ½ MS yang ditambahkan dengan 3 mg/l 2,4-D 

dan BAP sebanyak 20 mg/l diperoleh kalus yang friable secara fisiologis. Dari 

hasil penelitian tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan proses 

embriogenesis somatik secara tidak langsung yakni melalui fase pengkalusan. 

Plantlet yang berasal dari kalus yang tumbuh diharapkan lebih banyak 

dibandingkan dengan melalui tunas karena kalus yang tumbuh akan 

diregenerasikan untuk dijadikan tunas atau bibit. Dalam proses perbanyakan ini, 

komposisi zat pengatur tumbuh sangat berpengaruh dalam keberhasilan 

perbanyakannya. Oleh sebab itu  penelitian ini akan melanjutkan dengan 

komposisi kinetin yang disesuaikan sehingga diharapkan dapat berpengaruh 

terhadap percepatan pertumbuhan kalus sehingga nantinya dapat diregenerasikan 

menjadi bibit tanaman Agave sisalana. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diteliti adalah 

bagaimana pengaruh komposisi kinetin dan 2,4 D pada induksi kalus Agave 

sisalana ?. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian  bertujuan untuk mempelajari pengaruh komposisi kinetin dan 

2,4 D terhadap induksi kalus Agave sisalana.  

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Diduga ada interaksi antara komposisi Kinetin dengan 2,4 D terhadap 

induksi kalus Agave sisalana 

2. Diduga komposisi Kinetin berpengaruh nyata terhadap induksi kalus 

Agave sisalana 

3. Diduga komposisi 2,4 D berpengaruh nyata terhadap induksi kalus Agave 

sisalana 

 


