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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Agave sisalana Perrine 

 Agave sisalana merupakan tanaman asli Meksiko Tanaman agave pertama 

kali di bawa ke Indonesia oleh bangsa Spanyol pada abad ke 17 dan mulai 

dibudidayakan pada areal perkebunan pada awal abad ke-19, sampai pada akhirnya 

pada abad ke-20 dinobatkan sebagai komoditas eksport (Utomo, dkk. 2003). 

Klasifikasi tanaman Agave sisalana (USDA, 2017), sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom  : Tracheobionta  

Superdivision : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Klas   : Liliopsida  

SubKlas : Liliidae 

Ordo   : Liliales 

Famili   : Agavaceae  

Genus   : Agave L.  

Species  : Agave sisalana Perrine  

 Berikut merupakan gambar dari tanaman Agave sisalana Perrine : 
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Gambar 1. Tanaman Agave sisalana, (A) Tanaman agave masih muda, (B) Anakan 

atau bulbil, (C) Tinggi tanaman agave mencapai ± 3-9 meter 
Sumber : USDA (United State Department of Agriculture) 

 

 
Gambar 2. Struktur Agave sisalana 

Sumber : University of West Indies. http:sta.edu (2011) 

 Pada gambar 2. terdapat beberapa bagian tanaman Agave sisalana berupa 

epidermis, kutikula, palisade, lapisan serat sekunder, lapisan serat primer, ikatan 

pembuluh, jaringan bunga karang, xylem dan floem. Tanaman ini termasuk 

kedalam tanaman yang tahan terhadap kekeringan, namun tetap saja harus 

memperhatikan persyaratan tumbuh yang optimum bagi tanaman ini. Menurut  

Sahu dan Mishra (1994), bahwa tanah yang baik untuk pertumbuhan agave adalah 

tanah yang berbau kapur, karena tingkat kemasaman (pH) yang dibutuhkan 

A B C 
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tanaman agave mendekati 7 atau bersifat basa. Tanaman agave membutuhkan  

curah hujan 1.200 mm sampai dengan 1.500 mm/tahun dengan hari  hujan  

sebanyak 15-20 hari/bulan (Brown, 2002). Agave dapat tumbuh pada ketinggian 

tempat mulai dari 50 s/d 300 meter di atas permukaan air laut. Menurut Debnath, 

dkk  (2010) bahwa Agave sisalana tidak bisa menghasilkan biji. Selain itu, 

budidaya tradisional di lapangan atau di rumah kaca membutuhkan area yang luas 

dan investasi keuangan. Pada saat yang sama koleksi tersebut terancam dengan 

kedua biotik (penyakit, hama dan serangga) dan stres abiotik (Gratton dan Fay, 

1999). 

Agave sisalana Perrine atau tanaman sisal termasuk tanaman sisal dapat 

mencapai ketinggian 1,5 – 2 meter. Pemanenan sisal dapat dilakukan setelah 

tanaman berumur 40 – 48 bulan, sebanyak 2 kali setahun, mendapatkan 50 – 60 

daun untuk tiap tanamannya. Tanaman sisal dapat terus diapanen sampai berumur 

7 – 12 tahun. (Hurter, 1997). Bagian yang bisa dipanen atau dimanfaatkan adalah 

daun agave.  Tinggi tanaman 3–9 m, ketika berbunga, menghasilkan banyak bulbil 

dan sucker (anakan) (Utomo dkk., 2003). 

 Pada tahun 1939, perkebunan di Indonesia telah menanam agave seluas 

10.000 hektar dengan produksi serat sebesar 23.000 ton, dan Indonesia pernah 

menghasilkan serat agave sebanyak 80.000 ton. Perkembangan selanjutnya, 

tanaman Agave di Indonesia ini mengalami penurunan. Kebutuhan serat agave 

dalam negeri periode 2006-2009 mencapai 1.982 ton/tahun; sebagian besar, yaitu 

1.340 ton dipasok dari luar negeri, sisanya 642 ton diperoleh dari dalam negeri 

(Santoso, 2009). Kebutuhan benih tanaman agave cukup banyak, 4.000 sampai 
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dengan 6.000 benih per hektar (Santoso, 2009). Menurut data tersebut dapat 

diketahui bahwa  kebutuhan  akan  tanaman agave cukup tinggi, namun 

ketersediaan  tanaman agave belum  bisa mencukupi. Selain menurunnya areal 

lahan perkebunan agave juga belum adanya dorongan  pengembangan  budidaya 

tanaman agave dalam negeri, serta ketersedian benih unggul sebagai bakal  untuk 

mendapatkan benih yang potensi produksi optimal (Caraballo dkk., 2010).  Jika 

perbanyakan secara  generatif diperlukan waktu selama 12 - 18 bulan dengan 

menanam bubils atau rimpang, kemudian dipindahkan ke lahan dan mampu 

produktif selama 7-8 tahun (Oishimaya, 2017). 

2.2 Induksi Kalus  

Kebutuhan bibit Agave sisalana yang semakin meningkat harus diikuti 

dengan teknik  perbanyakan Agave sisalana yang baik. Teknik yang  digunakan 

saat ini  untuk  memenuhi kebutuhan  bibit yaitu dengan mengambil anakan 

dibawah tegakan induknya di alam. Perlu adanya teknik lain sebagai upaya 

perbanyakan tanaman dengan rentang waktu yang lebih singkat untuk pemenuhan 

kebutuhan perbanyakan bibit, yaitu dengan induksi kalus. Induksi kalus adalah 

salah satu metode kultur jaringan yang dilakukan dengan jalan memacu 

pembelahan sel secara terus menerus dari bagian tanaman tertentu seperti daun, 

akar, batang, dan sebagainya menggunakan zat pengatur tumbuh dengan 

lingkungan yang terkendali hingga terbentuk suatu massa sel. Massa sel (kalus) 

tersebut selanjutnya akan beregenerasi melalui organogenesis ataupun 

embriogenesis  hingga  menjadi tanaman baru (Bustami, 2011). Induksi kalus  

dalam teknik kultur jaringan tanaman diperlukan untuk memunculkan keragaman 
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sel somatik di dalam kultur in vitro dan meregenerasikan sel tersebut menjadi 

embrio somatik (Aisyah, dkk., 2007). 

2.3 Pengaruh ZPT Thidiazuron dan 2,4-D pada Induksi Kalus  

Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) adalah suatu senyawa organik yang berfungsi 

mempengaruhi proses fisiologis pada tanaman (Anonim, 2018). Zat pengatur 

tumbuh terdiri dari  golongan  sitokinin dan auksin.  Auksin mempunyai peran 

ganda tergantung pada struktur kimia, konsentrasi, dan jaringan tanaman   yang   

diberi   perlakuan.   Pada   umumnya   auksin  digunakan  untuk  menginduksi  

pembentukan  kalus,  kultur  suspensi, dan  akar, yaitu dengan memacu 

pemanjangan  dan  pembelahan  sel  di  dalam  jaringan  kambium (Pierik, 1987). 

Auksin  merupakan senyawa dengan ciri-ciri mempunyai kemampuan 

dalam mendukung terjadinya perpanjangan sel pada pucuk dengan struktur kimia 

indole ring. Auksin sebagai salah satu zat pengatur tumbuh bagi tanaman 

mempunyai pengaruh terhadap pengembangan sel, fototropisme, geotropisme, 

apikal dominasi, pertumbuhan aka, partenokarpi, abission, pembentukan kalus dan 

respirasi. Pengaruh rangsangan auksin terhadap jaringan berbeda-beda rangsangan 

paling kuat terutama terhadap sel-sei meristem apikai batang dan koleoptil. Pada 

kadar yang tinggi, auksin lebih bersifat menghambat daripada merangsang 

pertumbuhan. Pengaruh auksin terhadap perkembangan sel-sel menunjukkan 

indikasi bahwa auksin dapat meningkatkan tekanan osmotik, meningkatkan  

sintesis protein, permeabilitas sel terhadap air dan melunakkan dinding sel yang 

diikuti menurunnya tekanan dinding. Auksin merupakan zat pengatur tumbuh 

penting meningkatkan, sel yang disertai dengan kenaikan volume sel. Adanya 
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kenaikan sintesis protein, dapat digunakan sebagai sumber tenaga dalam 

pertumbuhan (Hartmann dan Kester, 1975). Sitokinin  merupakan suatu zat di 

dalam tanaman yang bersama dengan aukin dalam menentukan arah terjadinya 

deferensiasi sel (Kusumo, 1984).  

Penggunaan zat pengatur tumbuh perlu diperhatikan konsentrasinya, zat 

pembawanya, waktu penggunaan dan bagian tanaman yang diperlukan. zat 

pengatur tumbuh dapat  merangsang  terbentuknya  akar adventif (Kusriningrum 

dan Harjadi, 1973). Pengunaan konsentrasi auksin relatif lebih tinggi untuk 

memacu pembentukan kalus embriogenik dan struktur somatik. Pada tiap tahapan 

membutuhkan kombinasi auksin dan sitokinin yang berbeda. Jenis sitokinin yang 

sering digunakan adalah thidiazuron (TDZ) dan benziladenin (BA) sedangkan 

auksin yang sering digunakan adalah 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) dan 

indole butyric acid (IBA) (Yusnita, 2003).  

Pada penelitian ini menggunakan kombinasi antara TDZ dan 2,4-D. 

Penelitian Anggraeni & Purwati (2012), bahwa pada media MS dengan perlakuan 

BAP 0,5 mg/l + TDZ 0,4 mg/l berhasil menginduksi eksplan agave genotipe 

Balittas 1, 2 dan 3 sebesar 2,556 tunas per eksplan dengan persentase eksplan 

bertunas 94,44%. Penelitian Wulansari (1988), mampu membentuk kalus Agave 

amaniesis 50-52 hari setelah tanam dengan perlakuan terbaik pada perlakuan 

kinetin 1 ppm dan 2,4-D 1 ppm. Penggunaan 2,4-D 2 ppm dan 2,5 ppm dapat 

menghasilkan persentase berkalus pada bawang merah lokal Palu sebesar 91,67% 

(Armila, dkk., 2014). Pada penetilian (Hoesen dkk, 2008) pembentukan akar terjadi 
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pada kultur kalus Dendrobium lineale dalam media yang ditambah kombinasi 

antara 2,4-D 0,1 mg/1 tanpa TDZ. 


