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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Apel (Malus sylvestris Mill) merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari 

daerah Asia Barat dengan iklim sub tropis. Di Indonesia apel telah ditanam sejak tahun 

1934 hingga saat ini. Berdasarkan data BPS Dirjen Horti (2014), pertumbuhan 

produktivitas Apel dari tahun 2012 – 2014 sebesar 28,13%.  Namun nilai impor tetap 

naik setiap tahun dengan data terakhir tahun 2012 sebesar 214.245 ton.  Salah satu 

penyebabnya adalah jenis apel lokal yang kurang bervariasi sehingga masyarakat lebih 

memilih apel impor. 

Sampai saat ini varietas apel lokal yang tersedia hanya tersisa 3 yaitu Manalagi, 

Rome beauty, dan Ana. Upaya perbanyakan tanaman apel masih diusahakan dengan 

cara vegetatif dilakukan dengan okulasi atau penempelan (budding) dan sambungan 

(grafting) dengan entres atas varietas rome beauty dan manalagi. Maka perlu 

diusahakan menciptakan keragaman genetik dengan cara kultur kalus melalui biji-biji 

apel impor agar tercipta varietas-varietas unggul baru yang seragam dalam jumlah yang 

banyak dan dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. 

Salah satu teknologi harapan yang telah terbukti memberikan keberhasilan 

adalah melalui teknik kultur in vitro. Eksplan kotiledon telah berhasil digunakan untuk 

regenerasi in vitro pada banyak jenis pohon termasuk Anogeissus sericea (Kaur et al., 

1992). Dengan teknologi kultur jaringan yang dilakukan melalui kultur kalus, maka 

diharapkan dapat meningkatkan keragaman genetik, sehingga dapat menghasilkan 

varietas-varietas baru pada komoditi apel.
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Kultur kalus merupakan pemeliharaan bagian kecil tanaman dalam lingkungan 

buatan yang steril dan kondisi yang terkontrol. Kalus adalah sekumpulan sel yang 

belum terdiferensiasi. Dalam kultur jaringan menginduksi terbentuknya kalus 

merupakan langkah yang penting. Setelah terbentuknya kalus baru diberikan 

perlakuan/rangsangan untuk berdiferensiasi membentuk akar atau tunas. Manfaat 

kultur kalus adalah untuk menghasilkan varian somaklonal (keragaman genetik), 

sebagai bahan awal kultur protoplast dan kultur suspensi, untuk produksi metabolit 

sekunder dan regulasinya, transformasi genetik menggunakan teknik biolistik, serta 

digunakan untuk seleksi in-vitro. 

 Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam melakukan kultur kalus adalah 

pemberian zat pengatur tumbuh dalam perbandingan jumlah yang benar. Medium 

kultur yang digunakan ada bermacam-macam. Salah satunya adalah medium MS 

(Murashige and Skoog). Didalam media MS terdapat berbagai macam nutrisi yang 

digunakan untuk memacu pertumbuhan kalus. 

 Dalam penelitian ini, varietas apel yang digunakan adalah 4 varietas impor dan 2 

varietas lokal. Varietas apel impor yang digunakan adalah Fuji, Red Delicious 

(Washington), Gala Ambrosia dan Granny Smith. Varietas apel lokal yang digunakan 

adalah Rome Beauty dan Manalagi. Sedangkan media kultur jaringan yang dipakai 

adalah media MS, dikarenakan media MS memiliki komposisi yang lebih lengkap dan 

diharapkan mampu memacu pertumbuhan kalus biji apel. Taji et al. (1995) menyatakan 

bahwa medium MS yang direvisi banyak digunakan, terutama pada mikropropagasi 

tanaman dikotil dengan hasil yang memuaskan. Hal itu dikarenakan medium MS 
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memiliki kandungan garam-garam yang lebih tinggi dari pada media lain, disamping 

kandungan nitratnya yang tinggi. 

Rusyadi (2005), menambahkan bahwa keberhasilan teknik kultur in vitro sangat 

dipengaruhi oleh komposisi media, zat pengatur tumbuh, serta kondisi lingkungan. Zat 

pengatur tumbuh mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur sel, 

jaringan dan organ. Dalam kultur jaringan, auksin mendorong pembelahan dan 

pembesaran sel serta pembentukan akar. Golongan auksin sintetik yang berupa 2,4-D 

yang paling banyak pengaruhnya untuk inisiasi kalus (Katuk, 1989). 

Berdasarkan metode kultur in vitro diatas, upaya dalam mendapatkan variasi 

somaklonal pada apel (Malus sylvestris Mill) dalam jumlah banyak dan dalam waktu 

yang relatif singkat. Maka perlu dikaji melalui penelitian mengenai pengaruh berbagai 

kombinasi zat pengatur tumbuh pada media tertentu untuk induksi kalus, yang 

diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kultur kalus apel secara in vitro. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Berapa konsentrasi zat pengatur tumbuh BAP+2,4-D+IAA yang optimal 

untuk menginduksi kalus biji apel ? 

2. Apa pengaruh kombinasi zat pengatur tumbuh BAP+2,4-D+IAA terhadap 

morfologi hasil menginduksi kalus biji apel ? 

1.3. Tujuan 

1. Mengkaji konsentrasi zat pengatur tumbuh BAP+2,4-D+IAA yang optimal 

untuk menginduksi kalus biji apel. 

2. Mengkaji pengaruh kombinasi zat pengatur tumbuh BAP+2,4-D+IAA 

terhadap morfologi hasil menginduksi kalus biji apel. 
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1.4. Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara kombinasi zat pengatur tumbuh dengan

beberapa varietas apel terhadap induksi kalus.

2. Diduga pemberian konsentrasi zat pengarut tumbuh yang berbeda

berpengaruh terhadap induksi kalus.

3. Diduga kotiledon beberapa varietas apel yang berbeda-beda berpengaruh

terhadap induksi kalus.


