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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

1.1.  Kultur In Vitro 

Pada dasarnya kultur In Vitro adalah metode untuk mengisolasi bagian-bagian 

tanaman seperti sel, jaringan atau organ yang ditumbuhkan di atas medium secara 

aseptik dalam ruangan yang terkendali, sehingga bagian tanaman tersebut dapat 

memperbanyak diri dan meregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Prinsip kultur 

In Vitro terdapat pada teori sel yang dikemukakan oleh dua orang ahli biologi dari 

German yaitu Schleiden dan Schwann. Teori tersebut menyatakan bahwa sel 

tumbuhan bersifat autonom dan bersifat totipotensi. Sel bersifat autonom artinya 

dapat melakukan metabolisme, tumbuh dan berkembang secara mandiri jika diisolasi 

tunas dari jaringan induknya. Totipotensi diartikan sebagai kemampuan dari sel untuk 

tumbuh dan meregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali (Indriyanto, 2003).   

Teori sel atau yang lebih dikenal dengan teori totipotensi menyatakan bahwa 

setiap sel tanaman hidup mempunyai informasi genetik dan perangkat fisiologis yang 

lengkap untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh jika kondisinya 

sesuai. Sel tersebut merupakan kesatuan biologis terkecil yang mempunyai 

kemampuan untuk mengadakan berbagai aktivitas hidup seperti metabolisme. Orang 

pertama yang membuktikan teori totipotensi adalah Haberland pada tahun 1902. 

(Sandra. 2013). 

Penelitian ini didasari oleh teori sel dan pemikiran bahwa setiap sel tumbuhan 

di dalam medium dan lingkungan yang cocok pada hakikatnya mampu mengadakan 
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regenerasi membentuk organ yang sama atau membentuk organisme serupa dan 

memperbanyak atau menggandakan diri. Factor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan sel pada metode kultur di antaranya sumber eksplan, 

media, hormone, lingkungan fisik kultur jaringan dan zat pengatur tumbuh 

(Khasanah, 2013). 

Tujuan dari kultur In Vitro adalah untuk memperbanyak tanaman dengan 

waktu relatif singkat, sebagai langkah dalam pemuliaan tanaman serta menghasilkan 

jenis tanaman yang kita inginkan. Berbagai jenis tanaman dapat dibudidayakan 

melalui kultur di antaranya ialah tanaman Pisang Raja Bulu Kuning (Musa 

Paradisiaca. L)  . Keuntungan dari kultur In Vitro ialah untuk pengadaan bibit tidak 

tergantung lagi pada musim, bibit dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan waktu 

yang relatif cepat, bibit yang dihasilkan bersifat seragam, bebas terhadap penyakit 

(Nurheti, 2010). 

Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan sangat dipengaruhi oleh media, 

lingkungan dan zat pengatur tumbuh yang digunakan. Salah satu zat pengatur tumbuh 

yang sering digunakan ialah auksin dan sitokinin yang mempunyai fungsi untuk 

mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Perbandingan auksin dan sitokinin 

merupakan sebuah aturan penting dalam inisiasi tunas dan perpanjangan tunas. 

Khusus kultur jaringan akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat yang 

diperlukan bagi proses pembiakan tersebut dapat terpenuhi. Syarat-syarat tersebut 

meliputi perlakuan komposisi ZPT yang tepat, pemilihan eksplan atau bahan 

tanaman, penggunaan media yang cocok, pengaturan udara yang baik dan keadaan 

aseptik (Nugroho, 2002). 
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1.2. Tanaman Pisang  

Tanaman pisang termasuk dalam golongan terna monokotil tahunan berbentuk 

pohon yang tersusun atas batang semu. Batang semu ini merupakan tumpukan 

pelepah daun yang tersusun secara rapat dan teratur. Batang sejati pada tanaman 

pisang ada di bawah tanah yang disebut Rhizom. Rhizom dewasa berdiameter sekitar 

300 mm. Rhizom merupakan organ penting yang mendukung pertumbuhan tandan 

buah dan perkembangan anakan. Sebelum berbunga, Rhizom berisi sekitar 35% total 

bahan kering dan menurun menjadi 20% saat kematangan buah karena cadangan 

didistribusikan untuk pertumbuhan buah. Meristem ujung memanjang dan 

membentuk bunga lalu buah. Bagian bawah batang pisang menggembung berupa 

umbi yang disebut bonggol. Pucuk lateral (sucker) muncul dari kuncup pada bonggol 

yang selanjutnya tumbuh menjadi tanaman pisang (Ashari, 2006). 

Kedudukan pisang dalam taksonomi tumbuhan menurut Suprapti (2015) 

adalah sebagai berikut: 

1) Kingdom : Plantae 

2) Divisi  : Spermathopytha 

3) Sub divisi : Angiospermae 

4) Kelas  : Monocotyledonae 

5) Ordo  : Zingiberales 

6) Famili  : Musaceae 

7) Sub Famili : Muscoideae 

8) Genus  : Musa 

9) Spesies  : Musa paradisiaca 
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Akar utama memiliki ketebalan sekitar 5-8 mm berwarna putih. Kemudian 

dari beberapa akar utama akan berkembang akar sekunder dan tersier, yang terakhir 

akan semakin tipis dan lebih pendek dari akar utama. Akar sekunder berasal dari 

protoxilem dekat ujung akar dan terus berkembang melewati tanah. Beberapa jarak di 

belakang ujung akar pada perkembangan akar utama dihasilkan rambut akar yang 

bertugas dalam pengambilan air dan mineral. Tangkai daun berada pada dalam daun 

itu sendiri, tulang daun membagi menjadi dua helai bagian lamina. Lamina dewasa 

memiliki panjang berkisar 1,5–2,8 m, sedangkan lebar 0,7-1,0 m (Shintia, 2017). 

Budidaya komoditas pisang idealnya dikembangkan di daerah tropis. 

Tanaman pisang membutuhkan matahari penuh dan peka terhadap angin kencang. 

Curah hujan bulanan yang dibutuhkan antara 200-220 mm. Menurut Ashari (2006) 

tanah yang baik adalah tanah gembur, kaya bahan organik (3%), memiliki sistem 

drainase baik, dan pH antara 4.5-8.5. Iklim memegang peranan penting dalam 

penentuan jenis dan kultivar tanaman. Keberhasilan produksi tanaman mensyaratkan 

penggunaan sumber daya iklim, seperti penyinaran matahari, karbon dioksida, dan air 

secara efisien (Setiawan, 2009). 

1.3. Pisang Raja Bulu Kuning 

Pisang Raja Bulu Kuning merupakan pisang yang memiliki beragam manfaat, 

terutama baik untuk kesehatan. Pisang ini memiliki kandungan vitamin C dua kali 

lebih banyak daripada apel. Selain itu, kaya akan mineral kalsium (Ca) sehingga 

mengkonsumsi pisang raja bulu setelah makan akan membantu menetralisir efek 

negatif konsumsi garam dan MSG yang berlebih. Pisang ini juga mengandung kalium 
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(K) yang berfungsi menjaga keseimbangan air tubuh, kenormalan tekanan darah, 

fungsi jantung dan kerja otot (Pusat Kajian Buah-buahan Tropika, 2008). 

Berdasarkan Menteri Pertanian nomor 388/Kpts/SR.120/1/2009 deskripsi 

varietas pisang Raja Bulu Kuning yaitu tinggi tanaman 4-6 m, diameter batang 22,9-

26,7 cm, umur panen 12-15 bulan dari bibit anakan, bentuk buah lurus agak 

melengkung, bentuk ujung buah agak meruncing, ukuran panjang buah 15,0-18,0 cm, 

berdiameter 5,5-6,0 cm, warna buah muda hijau tua, warna buah masak kuning cerah, 

ketebalan kulit buah 3-4 mm, warna daging buah kuning kemerahan, rasa daging 

buah manis, beraroma harum, kadar gula 28,0-31,4 
0
brik, kandungan vitamin c 4,6 

mg/100 g, kadar karbohidrat 38,0 g/100 g, total karotin 88,3 mcg/100 g, kadar air 

59,7 g/100 g, pH 4,7-5,0, berat buah 110-120 g, jumlah buah per sisir 14-20 buah, 

jumlah sisir per tandan 5-7 sisir, berat buah per tandan 12- 15 kg. 

 
Gambar 1. Pisang Raja Bulu Kuning 

Sumber : Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB. 

Pisang Raja Bulu kuning memiliki kandungan dan karakteristik pati resisten 

yang lebih baik dibandingkan pisang yang lainnya. Menurut Nanti (2012) dari 11 

http://pkht.ipb.ac.id/


10 
 

jenis pisang yaitu Pisang Ambon (Musa paradisiaca var Sapientum), Pisang Batu 

(Musa brachycarpa Harper), Pisang Janten (Musa eumusa AAB Group), Pisang 

Kapas (Musa corniculata), Pisang Kepok Kuning (Musa normalis L.), Pisang Kepok 

Menado (Musa normalis L.), Pisang Muli (Musa AAA Group), Pisang Nangka (Musa 

paradisiaca forme typica L.), Pisang Raja Sereh (Musa sapientum var Paradisiaca), 

dan Pisang Tanduk (Musa corniculata rumph), yang memiliki kandungan dan 

karakteristik pati resisten paling baik adalah Pisang Raja Bulu (Musa sapientum var 

Paradisiaca baker) yaitu memiliki rendemen pati (24,12%) paling tinggi dan pati 

resisten tertinggi (30,66%). 

Pisang Raja Bulu merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan 

di Indonesia. Menurut Pusat Kajian Buah-buahan Tropika (2008) pisang Raja Bulu 

merupakan salah satu jenis pisang raja yang ukurannya sedang dan gemuk. Bentuk 

buahnya silindris melengkung dengan pangkal buah agak bulat. Kulitnya tebal 

berwarna kuning berbintik cokelat. Daging buahnya sangat manis (28-30 °Brix), 

berwarna kuning kemerahan, bertekstur lunak, dan tidak berbiji. Panjang buah antara 

16-17 cm dengan bobot rata-rata 175-185 g, setiap tandan memiliki 5-7 sisir dengan 

tiap-tiap sisir berisi 15-20 buah. Buah umumnya dipanen 12-15 Bulan Setelah Tanam 

(BST). 

1.4.  Perbanyakan Tunas Pisang 

Pemilihan bahan tanam yang akan dijadikan sebagai eksplan merupakan 

faktor penting terhadap penentu keberhasilan dalam kultur In Vitro. Umur fisiologis, 

umur ontogenetic, ukuran eksplan, serta bagian tanaman yang diambil merupakan 
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hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilihi eksplan yang akan digunakan 

sebagai bahan kultur, umumnya bahan yang digunakan sebagai bahan kultur 

merupakan bagian tanaman yang masih muda dengan jaringan yang masih aktif. Pada 

jaringan yang muda masih mempunyai daya regenerasi lebih tinggi, sel-selnya masih 

aktif untuk membelah diri (Yusnita, 2003). 

Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk, struktur dan fungsi 

yang sama karena adanya aktivitas pembelahan sel, sel-sel terus membelah disebut 

kalus, kemudian mengalami morfogenesis dan proses diferensiasi atau perubahan 

bentuk dan fungsi maka terbentuklah jaringan. Organ merupakan kelompok jaringan 

yang terorganisir menjadi satu kesatuan yang lebih besar, membentuk system yang 

disebut dengan organ. Contohnya ialah batang/ bonggol pada tanaman pisang 

(Sandra, 2013). 

Perbanyakan pisang dalam kultur jaringan dapat dilakukan dengan 

menggunakan bagian tunas yang masih muda. Tunas pisang diperoleh dengan 

mengambil bagian anakan. Anakan pisang sebagian besar terdiri dari daun dan 

pelepah daun, bagian batang pada tunas pisang terletak pada bagian bawah atau yang 

sering disebut dengan bonggol. Bagian yang akan digunakan sebagai eksplan kultur 

pisang adalah bagian bonggol tempat anakan atau mata tunas muncul (Yusnita, 2003). 

Perbanyakan tunas pisang melalui kultur In Vitro dapat dilakukan dengan 

perbanyakan tunas atau proliferasi tunas aksilar. Menurut Julkarnain (2009) dimana 

kultur jaringan ini menggunakan tunas terminal dan lateral yang proliferasi tunas 

aksilarnya dipacu dan pertumbuhan tunas terminalnya ditekan. Keadaan ini 

memungkinkan dilakukannya perbanyakan pucuk-pucuk mikro yang dapat 
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diperbanyak kembali melalui kultur in vitro. Sel-sel yang dihasilkan pada 

perbanyakan tunas aksilar dapat bersifat seragam dan resisten terhadap perubahan-

perubahan genotif (Julkarnain, 2009). 

1.5. Progres Perbanyakan  

Berdasarkan data dari departemen pertanian produksi pisang sejak tahun 2004 

hingga 2008 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata 7,5 %/tahun. pada 

tahun 2004 produksi pisang sebesar 4.874.039 ton naik menjadi 6.004.615 ton pada 

tahun 2008 dengan produktivitas dari 51.08 ton /ha menjadi 55.71 ton/ha. Pada tahun 

2006 produksi pisang mengalami penurunan produksi menjadi 5.037.472 ton dari 

5.117.608 ton pada tahun 2005, disebabkan serangan penyakit layu fusarium dan 

bakteri yang belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Menurut Nirmala (2016) bahwa 

pisang hasil kultur jaringan tahan terhadap penyakit layu serta bercak-bercak pada 

bagian daun. Sehingga Pisang Raja Bulu Kuning hasil kultur merupakan pisang yang 

memiliki ketahanan terhadap serangan hama penyakit sehingga progres yang dimiliki 

pisang raja bulu kuning relatif  besar. 

Pisang merupakan komoditas unggulan ekspor utama buah Indonesia, 

sehingga kesempatan dalam mengembangkan tanaman pisang masih memiliki 

peluang yang besar, dengan mengembangkan kawasan pisang maka akan diperoleh 

beberapa manfaat antar lain: a. meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu. b. 

Mengembangkan keanekaragaman usaha tani yang menjamin kelestarian fungsi dan 

manfaat lahan, c. Menciptakan lapang pekerjaan, meningkatkan efektifitas, 

meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. d. 
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Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan social 

masyarakat petani (Direktorat Budidaya Tanaman Buah, 2009). 

Plasmanufah, menjaga tanaman ialah kegiatan yang bertujuan agar tanaman 

dapat digunakan di masa yang akan datang serta varietas yang memiliki genotip 

unggul dapat dijaga dan dilestarikan. Menjaga varietas dari suatu tanaman yang 

memiliki genotip terpilih merupakan salah satu tujuan dari perbanyakan tanaman in 

vitro. Pemakaian media yang tepat dan kondisi lingkungan yang terkendali 

menjadikan kultur in vitro sebagai suatu cara praktis yang digunakan untuk 

menyimpan bahan tanaman (Zulkarnain, 2009).   

1.6. Zat Pengatur Tumbuh Auksin NAA 

Auksin berasal dari bahasa yunani yang artinya tumbuh. Auksin diproduksi 

dalam jaringan meristematik yang aktif (tunas, daun muda, dan buah). Kemudian 

auksin menyebar luas dalam seluruh tubuh tanaman. penyebarluasan dengan arah dari 

atas ke bawah hingga titik tumbuh akar, melalui jaringan pembuluh tapis floem atau 

jaringan parenkim, Menurut Sandra (2013) fungsi auksin ialah: 

1. Mempercepat pertumbuhan akar. 

2. Mendorong pemanjangan dan pengembangan sel. 

3. Kehadiran auksin berpengaruh terhadap sintesis protein. Fungsi auksin di dalam 

proses tersebut membebaskan DNA dari histone untuk sintesis RNA. RNA akan 

membantu pembentukan enzim-enzim yang akan meningkatkan plastisitas dan 

pelebaran dinding sel sehingga secara umum auksin mendorong perpanjangan sel 

dengan cara mempengaruhi dinding sel. 



14 
 

4. Fototropisme. Tumbuhan yang salah satu sisinya disinari oleh matahari akan me 

lambat pada proses pertumbuhannya karena kerja auksin dihambat oleh matahari. 

Tetapi pada sisi tumbuhan yang tidak ada sinar matahari pertumbuhannya sangat 

cepat karena kerja auksin tidak terhambat. Sehingga hal ini akan menyebabkan 

ujung tanaman tersebut cenderung mengikuti ara sinar matahari atau disebut 

fototropisme. 

5. Dominasi apical auksin berefek pada perkembangan kuncup samping. Pada sel 

besar, spesies kuncup apical memberikan pengaruh menghambat (dominansi 

apikal) terhadap kuncup samping atau ketiak, dengan mencegah atau 

menghambat perkembangannya. 

6. Berperan dalam menginduksi kalus, menghambat kerja sitokinin membentuk 

klorofil dalam kalus sehingga konsentrasi auksin harus dikurangi, mendorong 

proses morfogenesis kalus, membentuk akar, mendorong proses embryogenesis, 

auksin dapat mempengaruhi kestabilan genetic sel tanaman. 

Zat Pengatur Tumbuh Auksin yang digunakan dalam penelitian adalah NAA. 

Dalam hortikultura NAA merupakan hormon auksin sintesis yang sering digunakan 

untuk merangsang pertumbuhan akar. Istilah auksin diberikan pada sekelompok 

senyawa kimia yang memiliki fungsi utama mendorong pemanjangan kuncup yang 

sedang berkembang. Auksin atau NAA merupakan hormon yang berperan dalam 

merangsang pembelahan dan pembesaran sel yang terdapat pada pucuk tanaman dan 

menyebabkan pertumbuhan pucuk-pucuk baru. Tempat sintesis utama NAA pada 

tanaman yaitu di daerah meristem apikal tunas ujung. NAA dalam media yaitu 

senyawa yang mampu merangsang pertumbuhan kalus, merangsang pertumbuhan sel 
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dan akar serta mengatur morfogenesis. Auksin dapat diberikan secara tunggal 

maupun dikombinasikan dengan sitokinin untuk menginduksi kalus. penggunaan 

asam naftalen asetat atau naftalene acetic acid (NAA) untuk induksi kalus pada 

eksplan memberikan efek yang lebih baik dibanding dengan auksin sintetik jenis lain. 

Hal ini disebabkan karena NAA tidak menimbulkan mutasi genetik. NAA yang 

ditambahkan ke dalam media akan merangsang pembelahan sel dan sintesis protein 

sehingga akan memacu pertumbuhan kalus. penggunaan auksin pada jaringan akan 

menimbulkan pengaruh yang berbeda-beda. Umumnya penggunaan auksin pada 

konsentrasi yang semakin tinggi justru bersifat menghambat daripada merangsang 

pertumbuhan (Fitramala, 2014). 

1.7.  Zat Pengatur Tumbuh Sitokinin BAP 

Zat pengatur tumbuh merupakan komponen media yang sangat diperlukan 

untuk pertumbuhan dan diferensiasi. Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan 

untuk merangsang perbanyakan tunas ialah zat pengatur tumbuh dari golongan 

sitokinin. Salah satu jenis sitokinin sintetik adalah Benzil Amino Purin (BAP) yang 

memiliki berat molekul 225,2 dan aktif mendorong pertumbuhan tunas. Sitokinin 

merupakan nama kelompok hormone tumbuh yang sangat penting sebagai pemacu 

pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur. Struktur sitokinin mempunyai rantai 

samping panjang serta kaya akan atom hydrogen dan oksigen yang menempel pada 

nitrogen yang menonjol dari pucuk cincin puri. Sitokinin paling banyak ditemukan 

pada organ muda biji, buah, daun, dan ujung akar, sitokinin yang dihasilkan di ujung 

akar akan diangkut melalui xilem (Yatim, 2016). 
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Pengaruh fisiologis sitokinin pada tumbuhan mampu memacu pembelahan sel 

dan pembentukan organ. Empulur batang tembakau jika dibiakkan pada media 

dengan auksin dan hara yang tepat akan membentuk masa sel yang tidak ter 

spesialisasi, yang disebut kalus. Jika ditambahkan akan memacu sitokenesis. 

Perbedaan nisbah sitokinin dan auksin yang tinggi akan mendorong perkembangan 

sel meristem tumbuh, berkembang menjadi kuncup, batang, dan daun.  Jika nisbah 

diperkecil akan memacu pertumbuhan akar untuk menjadi tumbuhan baru. Sitokinin 

juga menunda penuaan dan meningkatkan aktivitas wadah penampung hara (Wati, 

2015). 

Pengaruh sitokinin pada teknik kultur in vitro, sitokinin berpengaruh kepada 

tumbuhan yang ditumbuhkan pada media kultur, dalam kegiatan kultur jaringan 

sitokinin telah terbukti dapat menstimulir terjadinya pembelahan sel, proliferasi 

meristem ujung, menghambat pembentukan akar, dan mendorong pembentukan 

klorofil pada kalus, sehingga pemberian sitokinin pada kultur disarankan lebih tinggi 

dari zat pengatur tumbuh yang akan dikombinasikan. Sitokinin yang diberikan secara 

eksogen akan diserap oleh eksplan, kemudian dialirkan melalui xylem ke tempat tunas 

aksilar sehingga tunas aksilar memiliki kandungan sitokinin lebih tinggi. Hal ini 

merangsang pembentukan tunas majemuk. Menambahkan bahwa BAP berperan 

dalam peningkatan material hidup sel melalui dua titik control, yaitu merangsang 

metabolisme dan sintesis protein (Sandra, 2013). 

BAP memacu pembentukan organ subseluler seperti mitokhondria, aparat 

golgi, reticulum endoplasma yang kemudian berdampak pada peningkatan 

pembentukan substansi-substansi dinding sel baru dan energi untuk pembelahan sel 
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berikutnya. Dalam sintesis protein, BAP berperan dalam peningkatan proses 

transkripsi di dalam inti sel dengan cara merangsang kerja enzim RNA polymerase; 

sedangkan pada proses translasi, BAP berperan dalam merangsang pembentukan 

poliribosom yang sangat menentukan laju sintesis protein. 

Dari beberapa penelitian mengenai kultur in vitro diketahui bahwa 

penambahan 4,0 mg/l BAP (setara dengan 15 μM) dan 1 mg/l Kinetin pada media MS 

menghasilkan pertumbuhan tunas tunggal paling baik pada pisang meja (Musa 

sapientum cv. Chini champa dan sagar) dalam waktu 15 – 21 hari (Habiba, 2002). 

BAP biasanya digunakan pada kisaran konsentrasi 0,1 – 1,0 μM. Namun, beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi BAP di atas 1,0 μM dapat memberikan 

dukungan optimal bagi pembentukan tunas tanaman yang dibudidayakan secara 

kultur in vitro. 

1.8.  Peran Kombinasi NAA dan BAP 

Pemberian kombinasi zat pengatur tumbuh NAA dan BAP terhadap 

pembentukan tunas pisang memerlukan ketepatan dalam menentukan konsentrasi 

yang sesuai, jika pada konsentrasi yang tepat akan membentuk tunas yang sempurna 

dan sebaliknya jika pemberian konsentrasi kurang tepat mengakibatkan 

penghambatan pembentukan tunas. Begitu juga dengan pemberian konsentrasi yang 

sama maka akan cenderung membentuk kalus secara terus menerus (Yuliarti, 2010). 

Berdasarkan Hannum (2015) Kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 

NAA dan BAP. sangat mempengaruhi pembentukan tunas pada posisi segmen basal 

dengan 25 perlakuan 4 pengulangan diperoleh jumlah tunas yang terbentuk dari setiap 
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eksplan yakni 83 tunas dari 100 eksplan yang ditanam, rata-rata terbentuk pada 

minggu ke-15 setelah inokulasi. Masing-masing tiap eksplan membentuk lebih dari 

satu tunas yakni 1 sampai 6 tunas tiap eksplan yang di inokulasi. Inisiasi tunas asal 

eksplan bonggol pisang barangan pada eksplan basal dipengaruhi oleh zat pengatur 

tumbuh yang diberikan, pemberian zat pengatur tumbuh NAA dan BAP 

memperlihatkan pertumbuhan yang baik dari berbagai konsentrasi kombinasi yang 

diberikan (Rainiyati, 2007). 

Menurut Pamungkas (2015) bahwa penambahan NAA dan BAP tidak 

berinteraksi pada penambahan tunas, faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut 

disebabkan karena kurangnya sitokinin yang diberikan pada media kultur. Factor lain 

adalah bahwa penambahan sitokinin pada media yang diikuti penambahan auksin 

pada media kultur maka akan menghambat inisiasi tunas. Pada eksplan sudah 

mengandung auksin endogen. Secara fisiologis jika auksin eksogen ditambahkan, 

maka akan menghambat keluarnya sitokinin endogen pada eksplan. 

Pada dasarnya zat pengatur tumbuh seperti NAA dan BAP memiliki fungsi 

yang berbeda sehingga ketika kedua zat pengatur tumbuh dikombinasikan akan 

memberikan hasil yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nirmala 

(2016) bahwa penggunaan konsentrasi sitokinin BAP 10 ppm dan auksin yang rendah 

yaitu 2 ppm mampu mempercepat pembentukan tunas dan semangkin meningkatnya 

konsentrasi sitokinin BAP dari 2.5 ppm sampai 10 ppm yang dikombinasikan dengan 

konsentrasi auksin IBA yang lebih rendah, memperlambat kecepatan pembentukan 

akar dari tunas asal kalus  eksplan pisang yang dikulturkan. 

 


