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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Agave sisalana 

Agave merupakan salah satu tumbuhan penghasil serat alami yang berasal 

dari Meksiko. Tanaman ini masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17 yang 

dibawa oleh bangsa Spanyol. mulai dibudidayakan dalam areal perkebunan pada 

awal abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 dijadikan sebagai komoditas ekspor. 

Ada dua jenis tanaman agave yang umumnya dibudidayakan di Indonesia sebagai 

tanaman serat, yaitu Agave sisalana dan Agave cantala. Kedua jenis tanaman ini 

menghasilkan serat yang dimanfaatkan untuk bahan dasar kerajinan tangan, tali-

temali, bahan baku pembuatan kertas atau pulp, kantong kertas, karpet, kertas 

sigaret, kertas saring, kertas celup teh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

serat agave juga berpotensi untuk bahan baku komposit dan serat nano. 

Kombinasi penggunaan serat agave dengan bahan lain mampu menghasilkan 

komposit dan serat nano yang menjanjikan untuk dikembangkan (Karyadi, 2005).  

Sistematika tanaman Agave sisalana menurut ITIS (2017) adalah: 

1) Divisio  :  Tracheophyta 

2) Subdivisio : Spermatophytina 

3) Klas   : Magnoliopsida 

4) Ordo   : Asparagales 

5) Famili  : Asparagaceae 

6) Genus  : Agave 

7) Spesies: Agave sisalana
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Syarat tumbuh tanaman Agave sisalana adalah pada area lembab dengan 

presipitasi 1200-2500 mm/ tahun dan ketinggian dari dekat permukaan laut hingga 

ketinggian 1000 mdpl.  Spesies ini dapat tumbuh dengan baik pada semua jenis 

tanah yang memiliki porositas yang baik, termasuk tanah yang miskin nutrisi dan 

seringkali dapat dijumpai  tumbuh diatas bebatuan dan tebing dan kadangkala 

tumbuh secara epifit di batang pohon besar meskipun jarang.  Tanaman ini tahan 

terhadap kekeringan jangka pendek dan adanya  kandungan garam.  Dapat 

bertahan hidup pada suhu terendah -7 sampai -4 ° C. Pertumbuhan yang terbaik di 

bawah sinar matahari penuh. Perbanyakan tanaman ini dilakukan melalui bulbil 

atau rhizoma tanaman dewasa, yang umumnya disemaikan dulu di persemaian 

selama 12 – 18 bulan, dimana pada awal musim hujan baru dipindah ke lapang 

dengan jarak tanam 1 m x 2 m. (Karyadi, 2005).  

Agave sisalana memiliki tinggi tanaman 3–9 m ketika berbunga, 

menghasilkan banyak bulbil dan sucker (anakan). Daunnya bersifat sukulen, 

tersusun melingkar spiral dengan ukuran daun 75–185 cm x 10–15 cm x 2–4,5 cm 

dengan pinggiran daun berduri tegak berwarna hitam dengan panjang duri hingga 

3 cm (Nugraheni, dkk. 2003). Pada jurnal studi kasus dengan pengumpulan data 

penelitian yang dilakukan oleh Abarca, dkk (2013), diketahui bahwa daun Agave 

sisalana memiliki kandungan fenol dan susunan biologis. Kandungan fenol terdiri 

atas flavone, flavonol, flavonoid, dan homoisoflavonoid. Sedangkan susunan 

biologi berupa senyawa aktif imunomodulator, senyawa aktif antagonis nematode 

gastrointestinal dari kambing, dan senyawa aktif antimikroba. Pada susunan di 

dalam sel daunnya juga terkandung kristal kalsium oksalat yang terdapat pada 
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mesofilnya, sedangkan pada serat dari tanaman Agave sisalana juga terkandung 

senyawa kimia berupa plorogusinol dan sedikit HCl (Blunden, 1973). 

Agave masuk di Indonesia pada awal abad ke-19, yaitu sebelum perang 

dunia ke II. Pada tahun 1939, perkebunan besar di Indonesia telah menanam 

agave seluas 10.000 hektar dengan produksi serat 23.000 ton dan pernah 

menghasilkan serat agave terbanyak sebesar 80.000 ton (Santoso, 2009). Daerah 

pengembangan agave terdapat di Jawa Timur (Banyuwangi, Madura, Jember, 

Malang, Blitar, dan Kediri), Jawa Tengah (Kulon Progo, Magelang, Solo dan 

Yogyakarta), Jawa Barat (Pemanukan dan Ciamis) dan di Sumatera Utara 

(Pematang Siantar dan Bilah). Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 sampai 

dengan tahun 2009, luas perkebunan agave mengalami penurunan secara tajam. 

Kemerosotan luas areal tanaman agave disebabkan oleh kemasan hasil-hasil 

pertanian beralih ke bahan karung plastik, sehingga banyak tanaman agave yang 

dibongkar dan diganti dengan tanaman lain. Namun masih ada sisa-sisa 

perkebunan agave yang dimiliki oleh masyarakat yang dipertahankan, akan tetapi 

tidak dirawat sehingga produksi seratnya sangat rendah. Padahal kebutuhan serat 

A. sisalana dari salah satu perusahaan swasta (pabrik mesin poles) yang berada di 

Jawa Timur mencapai 980,70 ton/tahun yang akhirnya dipasok dari Madagaskar, 

Tanzania dan Brazil (BPS, 2016). Industri tali kapal laut dalam negeri juga 

menggunakan bahan baku serat A sisalana dengan kebutuhan 240-360 ton/tahun. 

Industri kerajinan rakyat yang berbasis serat agave, di daerah Tulungagung, 

membutuhkan kuantum sekitar 120 ton/tahun. Berdasarkan permintaan dalam 

negeri terhadap serat agave, untuk memenuhi industri tali kapal laut, tali 
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tembakau Madura, dan industri pemoles logam, mencapai 1.982 ton/tahun. Tetapi 

perkebunan Agave rakyat, luas areal tanaman dan produksinya semakin menurun. 

Sementara itu, tren permintaan serat agave dari tahun 2006 sampai dengan tahun 

2009 cenderung meningkat. Dengan demikian pengembangan tanaman agave di 

dalam negeri sangat penting dikembangkan dan ditingkatkan (Santoso, 2009). 

2.2. Induksi Kalus Agave sisalana 

Perbanyakan Agave sisalana yang saat ini digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan bibit adalah dengan mengambil anakan dibawah tegakan induknya di 

alam. Berdasarkan hal diatas perlu dicari teknik lain sebagai upaya perbanyakan 

tanaman dengan rentang waktu yang lebih singkat untuk pemenuhan kebutuhan 

perbanyakan bibit. Salah satu teknik yang dilaksanakan adalah dengan induksi 

kalus yang merupakan bagian dari proses embryogenesis somatik.  Embriogenesis 

merupakan salah satu teknik yang menguntungkan untuk propagasi vegetatif 

massal dari spesies yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Embriogenesis somatik 

dapat terjadi secara langsung maupun dan secara tidak langsung. Embrio somatik 

yang dihasilkan memiliki sifat klonal yang sama seperti induknya dan juga 

mempunyai sifat juvenile seperti embrio yang berasal dari biji. Propagasi tanaman 

melalui embriogenesis somatik terdiri dari beberapa tahap yaitu inisiasi kalus, 

perbanyakan kalus, pendewasaan embrio somatik, penuaan embrio somatik dan 

perkecambahan. Fase induksi kalus dianggap berhasil apabila kalus yang 

diperoleh bersifat embriogenik dicirikan oleh sel yang berukuran kecil, sitoplasma 

padat, inti besar, vakuola kecil-kecil dan mengandung butir pati. Embrio somatik 

dapat dihasilkan dalam jumlah besar dari kultur kalus, namun untuk tujuan 
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perbanyakan skala besar, jumlahnya kadangkadang dapat ditingkatkan melalui 

inisisasi sel embriogenik dari kultur suspensi yang berasal dari kalus primer 

(Admojo, 2014). 

Kalus umumnya dapat diinduksi dengan menggunakan zat pengatur tumbuh 

auksin seperti 2,4-D (Litz, dkk. 1998); NAA, 2,4,5 T, picloram dan dicamba atau 

dengan kombinasi dengan sitokinin. Selanjutnya kalus dapat terbentuk secara 

langsung atau melalui subkultur berulang baik pada perlakuan yang sama maupun 

pada perlakuan yang berbeda. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Carneiro, 

dkk (2014) dengan menggunakan eksplan daun dari Agave sisalana, 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 dan embriogenik secara fisiologis.  

Pada proses induksi kalus juga terdapat permasalahan yang dapat 

menghambat proses pertumbuhan kalus misalnya adalah pencoklatan. Pencoklatan 

adalah suatu keadaan munculnya warna coklat atau hitam yang menyebabkan 

tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan atau bahkan menyebabkan kematian 

pada eksplan. Pencoklatan umumnya merupakan tanda adanya kemunduran 

fisiologis eksplan dan selanjutnya eksplan akan mati. Pencoklatan  terjadi akibat 

pengaruh akumulasi senyawa fenolik yang teroksidasi akibat stress mekanik atau 

pelukaan pada eksplan. Senyawa fenol tersebut adalah enzim polifenol eksidase 

dan tirosinase. Dalam kondisi oksidatif akibat pelukaan, enzim tersebut akan 

secara alami disintesis oleh tanaman sebagai bentuk pertahanan diri. Menurut 

Laukkanen,dkk (1999), ketika sel rusak, isi dari sitoplasma dan vakuola menjadi 

tercampur, kemudian senyawa fenol teroksidasi menghambat aktivitas enzim. 



9 

 

 

 

2.3. Pengaruh Kinetin dan 2,4 D Pada Induksi Kalus Agave sisalana 

Kombinasi zat pengatur tumbuh yang ditambahkan ke dalam medium 

merupakan faktor utama penentu keberhasilan kultur in vitro. Zat pengatur 

tumbuh yang paling berpengaruh pada induksi kalus adalah auksin dan sitokinin. 

Penggunaan auksin (2,4-D) dan sitokinin (BA atau kinetin) akan meningkatkan 

proses induksi kalus. Penambahan auksin atau sitokinin ke dalam media kultur 

dapat meningkatkan konsentrasi zat pengatur tumbuh endogen di dalam sel, 

sehingga menjadi “faktor pemicu” dalam proses tumbuh dan perkembangan 

jaringan. 

Pengaruh auksin terhadap pertumbuhan jaringan tanaman diduga melalui 

dua cara yakni dengan menginduksi sekresi ion H+ keluar sel melalui dinding sel. 

Pengasaman dinding sel menyebabkan K+ diambil dan pengambilan ini 

mengurangi potensial air dalam sel. Akibatnya air masuk ke dalam sel dan sel 

membesar.Mempengaruhi metabolisme RNA yang berarti metabolisme protein, 

mungkin melalui transkripsi molekul RNA. Auksin digunakan secara luas dalam 

kultur jaringan untuk merangsang kalus, suspensi sel dan organ. Kalus umumnya 

dapat diinduksi dengan menggunakan zat pengatur tumbuh auksin seperti 2,4-D, 

NAA, 2,4,5 T, picloram dan dicamba atau dengan kombinasi dengan sitokinin. 

2,4-D efektif untuk merangsang pembentukan kalus karena aktivitas yang kuat 

untuk memacu proses diferensiasi sel, organogenesis dan menjaga pertumbuhan 

kalus (Yeintitis, dkk. 2010). Pemakaian zat pengatur tumbuh asam 2,4–D biasanya 

digunakan dalam jumlah kecil dan dalam waktu yang singkat, antara 2 – 4 minggu 

karena merupakan auksin kuat. Hasil penelitian tentang pertumbuhan kalus pada 
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Daucus carota menunjukkan bahwa untuk pembentukan kalus diperlukan auksin 

asam 2,4-D 1 mg/l (Fitrianti, 2006).  

Golongan sitokinin adalah turunan dari adenine. Golongan ini sangat 

penting dalam pengaturan pembelahan sel dan morfogenesis. Seperti juga auksin, 

sitokinin ada yang alamiah dan sintetis. Sitokinin yang pertama ditemukan, adalah 

kinetin yang diisolasi oleh. Skoog dalam laboratorium Botany di University of 

Wisconsin. Kinetin diperoleh dari DNA ikan Herring yang diautoklaf dalam 

larutan yang asam. Persenyawaan dari DNA tersebut sewaktu ditambahkan ke 

dalam media untuk tembakau, ternyata merangsang pembelahan sel dan 

differensiasi sel. Persenyawaan tersebut kemudian dinamakan kinetin. Fungsi 

sitokinin terhadap tanaman antara lain adalah memacu terbentuknya 

organogenesis dan morfogenesis. Memacu terjadinya pembelahan sel. Kombinasi 

antara auksin dan sitokinin akan memacu pertumbuhan kalus 

(Wardatuthttoyyibah, dkk. 2015). Penelitian dengan pengaruh kinetin 1 mg/l 

mampu mendorong pembentukan kalus pada tanaman Cattleya sp dengan eksplan 

berupa daun muda. Pada Nephrolepis exaltata digunakan kinetin 2 mg/l (Fitrianti, 

2006).  Pada induksi kalus Agave sisalana yang dilakukan Hazra, dkk (2002) 

eksplan untuk inisiasi kalus yang digunakan berasal dari daun muda, daun tua, dan 

rimpang dari Agave sisalana, dengan penggunaan medium aktif MS yang  

mengandung 2,4-D (9,05 M) dan kinetin (4,6 M) atau 2,4-D (9,05 M), kinetin (4,6 

M) dan CH (1000 mg l-1) atau MS (NH4NO3, 1500 mg l-1) mengandung 2,4-D 

(9,05) M) dan kinetin (4,6 M). Induksi kalus dari pangkal tunas tumbuh setelah 30 

hari pada media MS yang mengandung 2 mg / liter 2-4 D dan 0,5mg / lit Kinetin. 


