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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Giberelin merupakan salah zatu zat pengatur tumbuh yang memiliki peran 

khusus pada tanaman. Giberelin (GA3) berperan dalam mendukung cell 

ellongation (perpanjangan sel), aktivitas kambium dan sintesa protein (Abidin, 

1985; Harahap dkk., 2015). Penambahan GA3 dalam medium kultur akan 

menginduksi eksplan untuk mensintesis auksin endogen. Konsentrasi GA3 dalam 

teknik perkembangbiakan tanaman secara in vitro pada tanaman dikotil berkisar 

antara 1-8 mg/l (Sodikin, 2005; Harahap dkk, 2015). 

Indole acetic acid atau IAA merupakan salah satu zat pengatur tumbuh 

auksin yang sering digunakan dalam proses pembibitan tanaman. IAA yang 

ditambahkan pada media kultur secara eksogen akan membantu aktivitas auksin 

endogen dalam menginduksi pembentukan akar (Aryantha dkk., 2004). Auksin 

IAA biasanya diberikan dengan konsentrasi yang relatif tinggi (1-30 mg L-1) 

karena mudah mengalami degradasi (Zulkarnain, 2009). 

Komoditas buah apel memiliki peran penting bagi dinamika kesejahteraan 

dan perekonomian Kota Batu, baik pelaku agribisnis maupun masyarakat umum. 

Beberapa cara dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai usaha untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi. Pada tahun 2007 dan 2008 telah dilakukan peremajaan 

tanaman tua di beberapa lokasi, namun kegiatan tersebut belum memberi
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pengaruh secara nyata terhadap pemecahan masalah yang terjadi di Kota Batu. 

Disamping itu, pengadaan bibit untuk peremajaan mutunya kurang baik dan 

kegiatan peremajaan tanaman tidak diikuti dengan teknologi sehingga 

perkembangan tanaman di lapangan saat ini kurang memuaskan (Suhariyono, 

2014). 

Pengadaan bibit yang umum dilakukan oleh petani apel yaitu dengan cara 

stek batang. Problematika yang sedang terjadi saat ini dalam proses pembibitan 

apel melalui stek batang adalah batang atas yang digunakan untuk stek sudah 

terlalu tua. Hal ini menyebabkan produksi apel tidak optimal. Oleh karena itu 

diperlukan pengadaan bibit untuk batang atas yang mempunyai umur lebih muda 

dan bermutu baik agar produksi apel semakin membaik.  

Salah satu cara pengadaan bibit tanaman yang dapat dilakukan secara 

modern yaitu melalui kultur in vitro. Ardiansyah (2012) melakukan induksi tunas 

tanaman apel melalui metode kultur in vitro dari embrio biji. Induksi tunas 

dimaksudkan untuk menyiapkan eksplan tunas apel. Hal ini digunakan untuk 

menyediakan bibit batang atas yang lebik muda sehingga diharapkan mampu 

menghasilkan produksi yang lebih tinggi. 

Permasalahan yang sering muncul dalam proses induksi tunas apel secara in 

vitro adalah banyak eksplan cenderung memiliki ukuran tunas yang pendek. 

Padahal, untuk memudahkan proses pengkulturan yang selanjutnya, eksplan 

berupa tunas harus dapat dibedakan antara tiap ruas batang dan daunnya. Hal ini 

bertujuan untuk memaksimalkan tunas yang sudah memenuhi syarat sebelum 
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dilakukan proses aklimatisasi. Proses aklimatisasi merupakan proses akhir dari 

perkembangbiakan tanaman melalui kultur in vitro. 

Induksi perakaran juga sangat penting untuk menyiapkan bibit menuju 

tahapan aklimatisasi. Permasalahan yang terjadi pada induksi perakaran tanaman 

berkayu yaitu sangat sulit dilakukan, terutama pada tanaman apel. Menurut 

Kristina dan Syahid (2012) dalam Ridhawati dkk. (2017), kondisi perakaran 

dalam proses kultur in vitro menentukan keberhasilan aklimatisasi planlet di 

rumah kassa serta penanaman di lapangan. Wardiyati (1998) dalam Arlianti dkk. 

(2013) juga menyatakan bahwa sebelum melakukan proses aklimatisasi perlu 

diperhatikan kemunculan akar pada planlet. Aklimatisasi dapat dilakukan jika 

sudah terbentuk akar atau paling sedikit sudah ada primordia akar yang akan 

tumbuh normal di media tanam setelah aklimatisasi. 

Media kultur in vitro yang ditambahkan zat pengatur tumbuh akan 

memberikan respon pada tanaman sesuai yang diharapkan. Zat pengatur tumbuh 

yang berfungsi memanjangkan tunas pendek maupun tunas majemuk 

(bergerombol) yaitu giberelin (GA3). Sedangkan zat pengatur tumbuh eksogen 

yang sering digunakan untuk induksi akar adalah auksin IAA. Penggunaan auksin 

IAA untuk induksi akar sudah pernah dilakukan oleh De Klerk et al., (1997) pada 

apel varietas Jork 9. 

Penelitian tentang pemberian giberelin (GA3) maupun auksin (IAA) dengan 

konsentrasi tertentu pada perbanyakan tanaman secara in vitro masih jarang 

dilakukan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud ingin mengkaji konsentrasi 

giberelin dan auksin yang berpengaruh dan efektif untuk pertumbuhan dan 
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perakaran tunas apel (Malus sylverstris Mill.) varietas Manalagi melalui metode 

kultur in vitro. 

1.2. Rumusan Masalah 

Beberapa masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang yaitu: 

1. Apakah pemberian kombinasi GA3 dan IAA berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tunas dan akar apel secara in vitro? 

2. Perlakuan apa yang memberi pengaruh paling tinggi terhadap pertumbuhan 

tunas dan akar apel secara in vitro? 

3. Perlakuan apa yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan tunas apel 

secara in vitro? 

4. Perlakuan apa yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan akar apel 

secara in vitro? 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji adanya pengaruh kombinasi GA3 dan IAA terhadap pertumbuhan 

tunas dan akar apel secara in vitro. 

2. Mengkaji perlakuan yang paling tinggi terhadap pertumbuhan tunas dan 

akar apel secara in vitro. 

3. Mengkaji pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan tunas apel secara in 

vitro. 

4. Mengkaji pengaruh perlakuan terhadap perakaran tunas apel secara in vitro. 
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1.4. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga ada pengaruh kombinasi GA3 dan IAA terhadap pertumbuhan tunas

dan akar apel secara in vitro.

2. Diduga perlakuan dengan perbandingan konsentrasi yang sama memberi

pengaruh paling tinggi terhadap pertumbuhan tunas apel secara in vitro.

3. Diduga perlakuan dengan konsentrasi GA3 paling tinggi dan IAA paling

rendah berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas apel secara in vitro.

4. Diduga perlakuan dengan konsentrasi GA3 paling rendah dan IAA paling

tinggi berpengaruh terhadap pertumbuhan akar apel secara in vitro.


