
6 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Apel Manalagi (Malus sylvestris Mill.) 

Tanaman Apel dapat tumbuh di kondisi sub tropis yang memiliki iklim 4 

musim, tetapi juga bisa tumbuh di Negara Indonesia. Penelitian yang telah 

dilakukan di daerah Malang Raya, tanaman apel dapat tumbuh dengan hasil buah 

yang tinggi yaitu pada ketinggian 800-1200 mdpl. Curah hujan yang ideal untuk 

tanaman apel adalah 1000-2600 mm/tahun yang memiliki bulan basah 6-7 bulan 

dan bulan kering 3-4 bulan (Baskara, 2010). 

BAPPENAS (2000) dalam Yuwono (2015), tanaman apel diklasifikasikan 

berdasarkan sistematika (taksonomi) tumbuhan sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae 

Klas  : Dicotyledone 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Rosaceae 

Genus  : Malus 

Spesies  : Malus sylvestris Mill. 

Apel Manalagi memiliki rasa manis dan beraroma harum meski buahnya 

masih muda. Bentuk buahnya bulat dan memiliki kulit buah berpori putih. Kulit 

buahnya berwarna hijau muda kekuningan jika dibungkus, namun warnanya tetap 
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hijau jika dibiarkan terbuka. Diameter buah apel Manalagi berkisar antara 5-7 cm 

dan memiliki berat 75-100 gram/buah (Dohitra dkk., 2015). 

Apel Manalagi adalah salah satu dari dua jenis apel andalan kota Malang. 

Apel ini memiliki warna buah tetap hijau kekuningan, berbentuk jorong, pangkal 

dan pucuk berlekuk dalam. Rasa buah apel ini segar dan mempunyai aroma yang 

kuat. Daging buahnya berwarna putih halus dan berair. Apel hijau, terutama jenis 

yang asam banyak diolah lagi dalam industri besar untuk dibuat menjadi produk 

awetan seperti selai (Nafilah, 2015). 

 
Gambar 1. Buah Apel Manalagi 

Sumber: (Antoro, 2017) 

 

Perbanyakan tanaman berkayu seperti tanaman apel secara umum melalui 

dua cara, yaitu perbanyakan secara vegetatif dan generatif. Perbanyakan secara 

vegetatif secara konvensional seperti okulasi, menyambung, dan sambung pucuk. 

Sedangkan perbanyakan tanaman secara vegetatif yang menggunakan teknologi 

(modern) namun mampu menghasilkan bibit tanaman yang bersifat sama seperti 

induknya dalam waktu singkat adalah kultur in vitro. Kultur in vitro tanaman 

merupakan teknik menumbuh-kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, 

jaringan atau organ dalam kondisi aseptik secara invitro. Teknik ini dicirikan oleh 
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kondisi aseptik, penggunaan media kultur buatan dengan kandungan nutrisi 

lengkap dan ZPT (Zat Pengatur Tumbuh), serta kondisi ruang kultur yang suhu 

dan pencahayannya terkontrol (Yusnita, 2004). 

Kelebihan dari perbanyakan vegetatif secara konvensional adalah membuat 

bibit dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif singkat, 

pertumbuhan tanaman yang seragam, menghasilkan gabungan tanaman baru yang 

mempunyai keunggulan dari segi perakaran dan produksinya, memanfaatkan 

pohon yang minim produksi diubah menjadi pohon yang lebih produksi (Junior 

dkk., 2013). Kekurangan dari perbanyakan secara vegetative menggunakan tenaga 

ahli, memerlukan entres yang lebih banyak, memerlukan perawatan yang intensif, 

membutuhkan lahan yang luas untuk perbanyakannya (Barnes, 1973). 

Kelebihan dari perbanyakan vegetatif secara modern yaitu kultur in vitro 

adalah rata-rata multiplikasi tinggi, lingkungan dapat dikontrol atau diubah untuk 

memenuhi kebutuhan spesifik dari tanaman, produksi metabolit skunder, terhindar 

dari jamur, bakteri, dan virus, karena ditumbuhkan di media yang steril, 

konservasi spesies tanaman yang terancam, dan membutuhkan lahan yang tidak 

terlalu luas (Sidhu, 2010). Kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang 

mahal karena menggunakan teknologi, peralatan dan bahan yang mahal, 

membutuhkan tenaga ahli, pekerjaan yang sangat banyak, dan membutuhkan 

listrik tanpa henti (Santoso & Nursandi, 2003). 

2.2. Kultur In Vitro 

Kultur in vitro tanaman adalah suatu teknik isolasi bagian-bagian tanaman, 

seperti jaringan, organ ataupun embrio, lalu dikultur pada medium buatan yang 
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steril sehingga bagian-bagian tanaman tersebut mampu beregenerasi dan 

bediferensiasi menjadi tanaman lengkap. Jaringan tanaman yang sering digunakan 

dalam teknik ini adalah kalus, sel, dan protoplas; sedangkan organ tanamannya 

meliputi pucuk, bunga, daun, dan akar (Zulkarnain, 2009).  

Kultur in vitro adalah teknik menumbuhkembangkan bagian tanaman baik 

berupa sel, jaringan, atau organ pada kondisi aseptik secara in vitro, penggunaan 

media kultur dengan kandungan lengkap dan penambahan ZPT pada lingkungan 

yang terkontrol (Yusnita, 2004). Kultur in vitro merupakan upaya perbanyakan 

tanaman menggunakan bahan tanam mikro dalam media buatan dengan kondisi 

yang bebas dari mikroorgnisme (Hatta dkk., 2008). 

Teknik kultur jaringan juga dikenal dengan kultur in vitro. Teknik kultur 

jaringan dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan kegiatan yaitu perbanyakan 

tanaman (produksi bibit), produksi metabolit sekunder (kultur kalus dan kultur 

akar rambut), perbaikan sifat genetik tanaman (seleksi in vitro dan transformasi 

genetik), dan penyimpanan plasma nutfah secara in vitro (Badan Litbang 

Pertanian, 2012). 

Penggunaan teknik in vitro untuk tujuan perbanyakan vegetatif merupakan 

teknik yang paling maju dalam kurtur jaringan. Perbedaan perbanyakan vegetatif 

secara in vitro dengan metode konvensional yang lain adalah: 1) dalam teknik in 

vitro, bahan tanaman yang dipergunakan lebih kecil sehingga tidak merusak 

tanaman induk. 2) lingkungan tumbuh kultur in vitro harus aseptik dan terkendali. 

3) kecepatan perbanyakan tinggi. 4) dapat menghasilkan benih bebas penyakit 

dari induk yang sudah mengandung pathogen internal, dan 5) membutuhkan 
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tempat yang relative kecil untuk menghasilkan jumlah benih (bibit) dalam jumlah 

besar (Karjadi, 2016). 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur in vitro dipengaruhi oleh 

media, kondisi eksplan, dan lingkungan tumbuh. Media yang telah ditumbuhi 

eksplan yang terlalu lama, dapat mengurangi volume media (Jumroh dkk., 2014). 

Kultur jaringan menjadi lebih besar presentase keberhasilannya bila menggunakan 

jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda, yaitu jaringan yang 

terdiri dari sel-sel yang selalu membelah (Hendaryono dan Wijayanti, 1994). 

Salah satu bagian jaringan meristem pada tanaman terdapat pada bagian tunas. 

Eksplan berupa tunas pucuk merupakan eksplan yang paling tinggi presentasenya 

menghasilkan planlet, terutama jika ditumbuhkan pada media tanpa auksin 

(Irawati, 2000). 

2.3. Zat Pengatur Tumbuh 

Zat pengatur tumbuh (ZPT) adalah senyawa organik bukan nutrisi yang 

dalam konsentrasi rendah (< 1 μM) mampu mendorong, menghambat atau secara 

kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Semua hormon 

tanaman sintetik atau senyawa sintetik yang mempunyai sifat fisiologis dan 

biokimia yang menyerupai hormon tanaman adalah ZPT. Dalam mengatur 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, tanaman mempunyai fitohormon yang 

mendorong dan menghambat pertumbuhan. Fitohormon pendorong adalah: IAA, 

GA dan Zeatin (sitokinin), sedangkan yang menghambat adalah: ABA, Etilen dan 

senyawa fenol (Darmawan, 2017). 
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Zat pengatur tumbuh (ZPT) sangat diperlukan sebagai komponen media 

untuk pertumbuhan dan diferensiasi. Tanpa penambahan ZPT dalam media, 

pertumbuhan tanaman dalam perbanyakan kultur in vitro akan sangat terhambat 

bahkan mungkin tidak tumbuh sama sekali (Hendaryono dan Wijayanti, 1994). 

ZPT memegang peranan yang sangat penting dalam perbanyakan tanaman secara 

in vitro. Efek dari zat pengatur tumbuh dalam tanaman merupakan fungsi dari 

keseimbangan zat tersebut akan mengatur pertumbuhan pada fase tertentu 

(Kartina dkk., 2011).  

Zat pengatur tumbuh mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis kultur 

sel, jaringan, dan organ. Interaksi antara ZPT yang diberikan dalam media dan 

yang diproduksi oleh sel secara endogen akan menentukan arah perkembangan 

suatu kultur (Nursyamsi, 2010). Nisbah auksin-sitokinin yang tinggi akan 

mendorong pembentukan akar, sedangkan nisbah sitokinin-auksin yang tinggi 

akan mendorong pembentukan tunas. Tanaman-tanaman yang berbeda 

mempunyai respon yang berbeda terhadap sitokinin dan auksin karena perbedaan 

hormon alami yang dikandungnya (Hartmann et al., 1990; Nursyamsi, 2010). 

2.3.1. Giberelin Acid (GA3) 

Giberelin terdiri atas kira-kira 60 macam senyawa, GA3 yang paling banyak 

dijumpai di dalam tanaman. Asam giberelat tidak begitu sering digunakan dalam 

kultur jaringan. Secara umum, peranan asam giberelat di dalam tanaman adalah 

meningkatkan perkecambahn biji dan menginduksi pemanjangan ruas. Senyawa 

itu digunakan di dalam media kultur untuk meningkatkan pemanjangan pucuk-
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pucuk yang sangat kecil dan merangsang pembentukan embrio dan kalus 

(Zulkarnain, 2009). Giberelin juga mampu mempercepat pertumbuhan akar 

tanaman dan menyebabkan tanaman mengalami pertumbuhan lebih cepat 

(Shiddiqi dkk., 2012). 

Giberelin membantu proses perubahan pucuk menjadi bunga dan 

memberikan pengaruh terhadap pemanjangan batang pada tanaman (Thingnaes et 

al., 2003; Imansyah dkk., 2016). Giberelin juga berfungsi memacu pertumbuhan 

tanaman, karena dapat memacu pembelahan dan pertumbuhan sel mengarah 

kepada pemanjangan batang dan perkembangan daunnya berlangsung lebih cepat, 

sehingga laju fotosintesis meningkat dan meningkatkan keseluruhan pertumbuhan, 

termasuk akar (Arif dkk., 2016). 

Menurut Irfansyah dkk. (2016), peningkatan konsentrasi GA3 1 ppm sampai 

10 ppm menyebabkan pemanjangan tunas. Pemanjangan internodel meningkat 

dari 1 mm sampai 15 mm dalam waktu kurang dari 15 hari. Tetapi setelah itu 

tanaman menjadi mati dan rapuh dan daunnya mengalami keguguran. Namun, 

media yang mengandung GA3 sebanyak 0,5 ppm menghasilkan tunas dan akar 

yang lebih baik dan lebih sehat walaupun tidak mengalami pemanjangan tunas. 

Menurut Moshkov et al., (2008) dalam Hutami dkk. (2014), bila giberelin 

ditambahkan ke dalam media kultur sel dengan kepadatan rendah, akan 

berpengaruh seperti auksin alami, tapi bila diberikan dengan konsentrasi tinggi (1-

8 mg/l), akan memacu pertumbuhan kalus dari sel menjadi tidak terdiferensiasi.  

Aplikasi Giberelin (GA3) terhadap pertumbuhan tanaman telah banyak 

dilaporkan, Hayati (1992) menggunakan media MS cair yang ditambahkan BAP 
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1.5 ppm, NAA 0.5 ppm, dan GA3 1 ppm dapat menghasilkan tingkat pemanjangan 

tertinggi pada tanaman nilam. Wahyurini (2010) menambahkan bahwa GA3 dapat 

digunakan untuk mengatasi rosette pada lili kultivar Snow Queen. Exnasia (2010) 

menggunakan giberelin untuk pertumbuhan stek batang kopi (Coffea canephora) 

dalam media cair. Harahap dkk. (2015) menggunakan GA3 dalam pembentukan 

tunas tanaman karet secara in vitro. 

2.3.2. Indole-3-Acetic Acid (IAA) 

Indole-3-acetic acid atau IAA merupakan auksin yang disintesis secara 

alamiah di dalam tubuh tanaman, namun senyawa ini mudah mengalami degradasi 

akibat pengaruh cahaya dan oksidasi enzimatik. Oleh karena itu, IAA biasanya 

diberikan pada konsentrasi yang relatif tinggi (1-30 mg L-1). IAA dapat 

mengalami oksidasi enzimatik (Zulkarnain, 2009). Pemberian IAA pada taraf 

yang rendah akan merangsang pemanjangan akar, sedangkan pada taraf yang 

tinggi IAA menghambat pemanjangan akar, namun taraf yang tinggi dapat 

merangsang peningkatan pembentukan akar lateral dan adventif (Patten and Glick, 

2002; Danapriatna, 2014). Arniputri dkk. (2003) melaporkan bahwa penggunaan 

BAP 0,2 dan 4 (dikombinasikan dengan IAA sampai dengan 1 ppm) pada kultur 

kunir putih meningkatkan tinggi tunas. Namun, peningkatan konsentrasi IAA di 

atas 1 ppm akan menurunkan tinggi tunas. 

Pemberian IAA berbagai konsentrasi (1mg/L, 2 mg/L dan 3 mg/L) pada 

eksplan daun ginseng jawa berhasil menumbuhkan akar berwarna putih dan 

berukuran pendek pada bagian yang ditumbuhi kalus sebelumnya. Namun, 
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sebagian eksplan menjadi coklat pada hari ke-22. Perubahan warna eksplan ini 

menandakan bahwa eksplan mengalami kematian sehingga tidak mampu 

menumbuhkan akar lagi (Muhallilin, 2013). 

Pemberian IAA dengan konsentrasi 0,1 mg/l telah mampu menginduksi 

perakaran eksplan tanaman lada dengan respon kemunculan akar paling banyak 

dibanding perlakuan lainnya. Pemberian IAA 0,1 mg/l menunjukkan hasil yang 

lebih baik untuk semua parameter yang diamati kecuali jumlah daun dibandingkan 

perlakuan IAA 0,3 mg/l dan IAA 0,5 mg/l. Penampakan secara visual akar yang 

terbentuk pada perlakuan IAA 0,1 mg/l terlihat lebih tebal dibanding perlakuan 

konsentrasi IAA yang lebih tinggi (Sulistiyorini dkk., 2012). 

2.3.3. GA3 dan IAA 

Percobaan kombinasi auksin (IAA, IBA, dan NAA) dan GA3 menghasilkan 

tingkat regenerasi yang tinggi dibandingkan dengan perlakuan setiap hormon 

secara tunggal pada pertumbuhan bibit enam varietas kentang. Pemberian 0,25 

mg/l GA3 dan 1 mg/l IAA pada media MS berpengaruh pada panjang tunas 

kentang varietas Caspar terbaik ketiga setelah varietas Caspar dan Granola pada 

media yang ditambahkan kombinasi GA3 dan NAA dengan perbandingan 

konsentrasi yang sama. Pemberian 0,25 mg/l GA3 dan 1 mg/l IAA pada media MS 

berpengaruh juga terhadap jumlah node terbanyak kedua setelah perlakuan 

kombinasi GA3 dan NAA dengan perbandingan konsentrasi yang sama pada bibit 

kentang varietas Caspar (Kumlay, 2014). 
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Media yang mengandung 0,25 mg/l GA3 + 1 mg/l IBA menghasilkan 

jumlah akar maksimum diamati pada varietas kentang Caspar (27,00), diikuti oleh 

varietas Pasinler (25,50) dan varietas granola (25,50). Sedangkan media yang 

hanya mengandung GA3 tunggal dengan konsentrasi 0,25 mg/l akar minimum 

(1,0) (Kumlay, 2014). Dalam studi lain, Haque dkk. (2009) menyatakan jumlah 

maksimum akar (17,4) diperoleh pada perlakuan 0,25 mg/l IAA. 

Perlakuan 0,25 mg/l GA3 + 1 mg/l NAA mampu menghasilkan akar 

terpanjang pada varietas Pasinler (9,98 cm), diikuti oleh varietas Granola (8,63 

cm) dan varietas Caspar (7,78 cm) pada media MS yang mengandung 0,25 mg/l 

GA3 + 1 mg/l IAA (Kumlay, 2014). Namun, beberapa peneliti melaporkan bahwa 

akar terpanjang ditumbuhkan pada media yang ditambahkan IAA (Oana and 

Danci, 2008; Haque dkk. 2009) dan media yang mengandung IBA (Al-Taleb dkk., 

2011). Zaman dkk. (2001) melaporkan akar terpanjang (4,2 cm) dari perlakuan 1 

mg/l IAA. Haque dkk. (2009) meneliti eksplan kentang menunjukkan hasil yang 

lebih baik untuk panjang akar pada 1.0 mg/l IAA + 0,25 mg/l GA3 (7,38 cm). 

2.4. Pertumbuhan Tunas 

Kultur tunas merupakan salah satu teknik in vitro yang digunakan untuk 

perbanyakan tanaman dengan merangsang muncunlnya tunas-tunas aksilar dari 

mata tunas yang dikulturkan. Eksplan yang digunakan dalam kultur tunas dapat 

berasal dari tunas lateral, tunas samping atau bagian dari batang yang 

mengandung satu atau lebih mata tunas (Herawan dkk., 2015). 
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Induksi tunas maupun multiplikasi tunas bertujuan untuk mendapatkan lebih 

banyak individu baru yang tumbuh. Pemberian hormon IAA pada media Vacin 

dan Went (VW) secara tunggal dengan perlakuan IAA dan BAP terhadap anggrek 

D. Phalaenopsis Fitzg memberikan pengaruh secara nyata pada parameter jumlah 

tunas. Peningkatan hormon IAA dari konsentrasi 0 hingga 1,5 ppm sebanding 

dengan kenaikan jumlah tunas. Namun, jumlah tunas juga mengalami peningkatan 

dari konsentrasi BAP 0 ppm ke 1 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

IAA tanpa tambahan BAP menghasilkan jumlah tunas yang lebih sedikit. 

Perlakuan IAA secara tunggal tidak memberikan pengaruh secara nyata pada 

parameter persentase hidup eksplan (%) dan saat muncul tunas (Siska dkk., 2006).  

Penambahan GA3 dalam media WPM dan perendaman nodus tanaman karet 

(Hevea brasiliensis (Muell). Arg) dengan konsentrasi 15 mg/l mempunyai umur 

muncul tunas paling tinggi sekitar 22 hari. Sedangkan penambahan GA3 dengan 

konsentrasi 1 mg/l mempunyai umur muncul tunas paling rendah berkisar 24 hari. 

Perlakuan GA3 0,5 mg/l menghasilkan rataan persentase muncul tunas tertinggi. 

Sedangkan perlakuan GA3 0 mg/l menghasilkan rataan muncul tunas terendah 

(Harahap dkk., 2015). 

2.5. Induksi Perakaran 

Tahapan induksi akar adalah suatu tahapan penting untuk mendapatkan 

biomassa dalam waktu singkat melalui perbanyakan akar adventif secara in vitro 

(Putri, 2008; Angelina dkk., 2017). Zulkarnain (2009) berpendapat bahwa 

pembentukan akar dapat dilakukan setelah sekumpulan pucuk dihasilkan. Tahap 
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inisiasi akar dapat dilakukan secara in vitro atau pucuk-pucuk dipotong dan 

diperlakukan sebagai setek mikro pada kondisi in vivo. Kultur dipotong menjadi 

pucuk-pucuk individu pada tahapan ini. Sebagian pucuk dapat disubkultur untuk 

penggandaan lebih lanjut. 

Beberapa spesies tanaman menunjukkan respon membentuk akar adventif 

dengan cepat, bahkan pada tahap penggandaan pucuk, sedangkan pada spesies 

lainnya akar terbentuk apabila planlet ditransfer ke medium bebas sitokinin. 

Kebanyakan spesies menghendaki adanya auksin di dalam medium untuk 

merangsang perakaran. Sitokinin biasanya menghambat pembentukan akar, 

karena tidak digunakan pada medium perakaran. Pengaruh dari perlakuan 

sitokinin selama tahap penggandaan pucuk (habituasi sitokinin) dapat terjadi 

sehingga diperlukan suatu periode antara dimana eksplan dikulturkan pada 

medium bebas zat pengatur tumbuh dikulturkan pada medium dengan auksin 

(Zulkarnain, 2009). 

Pembentukan akar pada tanaman berkayu biasanya lebih sulit daripada 

tanaman berbatang lunak. Pada tanaman berkayu, kultur yang diperoleh dari bibit 

(fase jouvenile) lebih cepat berakar. Hal yang sama dapat diperoleh bila kultur 

tersebut telah melewati sejumlah siklus penggandaan. Hal ini dikarenakan 

terjadinya rejuvenasi pucuk (Zulkarnain, 2009). 

Kesulitan dalam inisiasi perakaran dapat dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor genetik, ketersediaan air dalam jaringan, 

kandungan cadangan makanan, umur tanaman, dan hormone endogen. Sedangkan 
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faktor eksternal antara lain adalah media perakaran, kelembaban, suhu dan cahaya 

(Pemungkas dkk, 2009; Rosmaina dan Aryani, 2015). 

Penelitian pada kultur Cichorium intybus L., dari berbagai auksin yang 

ditambahkan, respon eksplan lebih tinggi dalam kombinasi konsentrasi NAA 

rendah dengan konsentrasi tinggi IAA atau IBA. Eksplan daun (89%) diinkubasi 

dalam kegelapan total dalam media setengah MS setelah periode 6 minggu, 

kombinasi NAA dan IAA menekan pembentukan akar lateral dibandingan dengan 

kombinasi NAA dan IBA. Namun, pada perlakuan kedua kombinasi auksin terjadi 

peningkatan yang signifikan pada panjang akar (15-20 cm). Secara umum, tingkat 

auksin tinggi mendorong produksi akar adventif, meskipun auksin menghambat 

perpanjangan akar (Nandagopal dan Ranjitha Kumari, 2007). 


