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BAB 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. Tanaman apel telah masuk ke Indonesia sejak 

zaman Belanda, namun secara komersial baru diusahakan sejak tahun 1960-an 

setelah ditemukan sistem pengguguran daun secara buatan dengan cara merompes 

daun secara manual. Apel dapat tumbuh dan berbuah baik di daerah dataran tinggi 

yang memiliki temperatur rendah. Sampai saat ini belum banyak daerah yang 

mengembangkan tanaman ini secara luas (Rumita dan Handoko, 2010). 

Menurut data Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura 

produktivitas buah-buahan di Indonesia mengalami peningkatan khusunya pada 

komoditas apel. Dari tahun 2010 dengan hasil 49,79 ton/ha, 2011 dengan hasil 

53,69 ton/ha, tahun 2012 dengan hasil 57,93 ton/ha, tahun 2013 68,36 ton/ha, dan 

pada tahun 2014 87,59 ton/ha.  Meningkatnya produktivitas buah apel 

dikarenakan kebutuhan akan konsumsi buah apel di Indonesia sangat tinggi maka 

dari itu, dari data tersebut, produksi buah apel dalam negeri belum mampu 

memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat sehingga impor 

merupakan satu-satunya jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. 

Nilai impor apel rata-rata setiap tahun (dalam kurun waktu sepuluh tahun)
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mencapai 30% dari total nilai impor buah-buahan secara keeseluruhan 

(Departemen Pertanian, 2004).  

Pengembangan variasi varietas apel yang minimum menjadi salah satu 

penyebab konsumen lebih banyak memilih jenis apel impor daripada jenis 

apel local. Varietas apel impor lebih banyak daripada jenis varietas lokal. 

Pengembangan variasi jenis apel bisa dilakukan dengan cara mendatangkan 

tanaman apel yang berasal dari daerah asalnya yang kemudian ditanam di 

Indonesia. Namun, setiap jenis tanaman memliki daya adaptasi yang berbeda-

beda terhadap lingkunganya. Cara tersebut sulit dilakukan karena proses 

adaptasi dari iklim subtropis ke tropis tidak mudah, menyebabkan tanaman 

apel tidak adaptif, selain itu proses karantina yang lama menjadi salah satu 

faktor penghambat proses mendatangkan tanaman apel yang berasal dari 

daerah asalanya untuk ditanam di Indonesia. Salah satu solusi untuk 

menyediakan tanaman tersebut adalah melalui teknik kultur embrio. 

Penyediaan tanaman melalui kultur embrio memiliki keberhasilan tinggi dan 

dapat ditumbuhkan langsung menjadi tunas (Bustaman, 2004). 

Kultur jaringan tanaman merupakan teknik perbanyakan vegetative yang 

dapat digunakan untuk menjawab tantangan dalam mengatasi pengadaan bibit 

secara terus menerus dan dalam skala yang besar. Melalui teknik kultur 

jaringan diharapkan dapat diproduksi bibit dalam jumlah banyak, waktu 

relative singkat, bebas dari hama atau penyakit, seragam dan tidak bergantung 

pada musim (Gunawan, 1998).  

Pada dasarnya, teknik kultur jaringan berdasarkan pada totipotensi sel 

yaitu kemampuan sel tanaman untuk beregenarasi menjadi tanaman lengkap 
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bila ditumbuhkan pada lingkungan yang sesuai (George and Sherington, 

1983). Genotip dan komposisi media yang digunakan merupakan faktor yang 

menentukan keberhasilan teknik kultur jaringan (Basri, 2008). Selanjutnya, 

aspek penting yang harus diperhatikan pada komposisi suatu media adalah 

kebutuhan zat pengatur tumbuh, khususnya kombinasi dan konsentrasi zat 

pengatur tumbuh yang digunakan.Dalam kultur jaringan, dua zat pengatur 

tumbuh yang sering digunakan adalah auksin dan sitokinin. Penggunaan 

auksin dan sitkonin dalam menggunakan morfogenetik sangat diperlukan 

(Cameiro et al., 1999; Mercher dan Kerbauy, 1992). 

 Dalam penelitian  ini, menggunakan 6 kultivar apel.  Kultivar apel yang 

digunakan antara lain Ambrossia, Fuji, USA Washington, USA Cherry, 

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

MS, dikarenakan media MS memiliki komposisi yang lebih lengkap dan 

diharapkan mampu memacu pertumbuhan embrio apel. Menurut Bhojwani & 

Razdan (1996), komposisi medium yang diperlukan untuk mendukung 

terjadinya pertumbuhan dan perkembangan dalam kulturin-vitro adalah 

garam-garam makro dan mikro, vitamin dan asam amino, sumber karbon, 

bahan pemadat dan ZPT eksogen. 
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 Dengan beberapa uraian diatas, maka penulis mengangkat tema 

penelitian “kultur jaringan apel”dengan judul “Pengaruh Kombnasi Zat 

Pengatur Tumbuh Terhadap Induksi Tunas Pada Beberapa Kultivar Apel 

(Malus Sylvestris Mill)”. 

1.2.  Rumusan masalah 

Biji apel mempunyai kelemahan untuk berkecambah dengan cepat dan 

menginduksi tunas sehingga diperlukan kombinasi ZPT yang tepat untuk biji 

apel dapat berkecambah dan menginduksi tunas pada 6 kultivar apel. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kombinasi ZPT yang tepat 

terhadap induksi tunas 6 kultivar apel. 

1.4. Hipotesis 

Hipotesa yang menjadi landasan penelitian ini adalah Diduga terjadi interaksi 

antara kombinasi ZPT dengan 6 kultivar apel terhadap induksi tunas. 


