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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Apel (Malus sylvestris Mill) 

 Apel pertama kali ditanam di Asia Tengah, kemudian berkembang luas di 

wilayah yang lebih dingin. Apel yang dibudidayakan memiliki nama ilmiah Malus 

domestica. Menurut sejarahnya merupakan keturunan dari Malus sylvestrii dengan 

sebagai genom dari Malus sylvestris (apel hutan/liar) yang hidup secara liar di 

pegunungan Asia Tengah, di Kazakhstan, Krigiztan, Tajikistan dan Cina. (Rumita 

dan Handoko, 2010) 

Tanaman ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1930-an dibawa oleh orang 

Belanda bernama Kreben kemudian menanamnya di daerah Nongkojajar (Kabupaten 

Pasuruan). Pada tahun 1953, bagian Perkebunan Rakyat (sekarang bernama Lembaga 

Penelitian Hortikultura) mendatangkan beberapa jenis apel dari luar negeri, termasuk 

Rome Beauty dan Princess Noble. Selanjutnya, sejak tahun 1960 tanaman apel sudah 

banyak ditanam di Batu, Malang. Sejak saat itu tanaman apel terus berkembang 

hingga sekarang di dataran tinggi Kota Batu, Poncokusumo (Malang) dan 

Nongkojajar (Pasuruan) dan masa kejayaannya pada sekitar tahun 1970. 

 Tanaman apel dapat tumbuh di kondisi yang dingin seperti halnya pada 

tanaman ini berasal.Dengan daerah iklim subtropis dan mempunyai curah hujan yang 

ideal yaitu antara 1000-2600 mm per tahun atau mempunyai hari hujan berkisar 

antara 110-150 hari per tahun. Intensitas cahaya matahari yang cukup juga di
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perlukan tanaman apel untuk tumbuh, intensitas cahaya yang di butuhkan yaitu 

antara 50%-60% setiap harinya, khususnya saat sedang berbunga (pembungaan).  

  

2.2. Kultivar Apel 

 

(a)                                    (b)            (c) 

 

 

                  (d)                                   (e)                                          (f) 

Gambar 1. Kultivar Apel Fuji (a), USA Cherry (b), Ambrossia (c), 

Washington (d), Manalagi (e), dan RomeBeauty (f).  

 

 Kultivar apel Fuji gambar (a)  merupakan hasil seleksi dari silangan 

Jepang. Induk yang disilangkannya adalah Red Delicious dengan Ralls Janet, dan 

baru diperkenalkan pada masyarakat tahun 1962. Apel ini populer di Jepang, 

China dan Korea. Di Amerika, hak patennya dipegang Pro Tree Nurseries di 

California.  Sekarang, jenis ini termasuk yang terbaik, bahkan bisa menggeser 

popularitas induknya Red Delicious (Yomusa, 2015). Apel ini paling banyak 

disukai oleh masyarakat karena rasanya yang manis, warnanya yang menarik, 

daging buah yang lembut serta mengandung banyak air.  Apel fuji memiliki 
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manfaat lain, yaitu sebagai penurun kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh, 

mencegah penyakit kanker dan menurunkan berat badan (Sunpride, 2015). 

Kelebihan lain dari apel ini adalah tahan terhadap penyakit embun tepung, karat, 

keropeng dan sangat tahan terhadap penyakit bercak.  Apel ini juga resisten 

terhadap hama kutu putih (Orange Pippin Ltd, 2016). 

 Kultivar apel USA Cherry gambar (b) merupakan jenis apel yang berasal 

dari Amerika serikat.Jenis ini berbentuk kerucut, berwarna merah gelap, memiliki 

rasa yang manis sedang dan kurang tepat apabila dijadikan pilihan untuk 

memasak. (Sunpride, 2015). 

 Kultivar Ambrossia Gambar (c) merupakan hasil silangan dari varietas 

Kidds Orange dengan Golden Delicious.  Mulyanti (2011) menyatakan bahwa 

angka konsumsi apel Gala menempati peringkat ke 4 pada data buah yang 

memiliki penjualan tinggi, yaitu 1394 kg/tahun.  Apel ini disukai masyarakat 

karena rasanya yang manis, renyah, beraroma manis tajam dan berpenampilan 

menarik.  Selain itu, apel Gala memiliki kelebihan tahan penyakit kanker, embun 

tepung, bercak, karat dan sangat tahan terhadap keropeng. Apel ini juga tahan 

terhadap kutu putih (Orange Pippin Ltd, 2016). 

 Kultivar Red Delicious/Washington gambar (d) buah yang sering 

memikat orang dengan warna buahnya yang merah mengkilap.  Penelitian 

Mulyanti (2011), menempatkan apel Washington ini di posisi ke 3 sebagai buah 

dengan penjualan tertinggi, yaitu 5252 kg/tahun. 

 Kultivar Manalagi (d) adalah salah satu dari 2 jenis apel andalan kota 

Malang.  Apel ini memiliki warna buah tetap hijau kekuningan, berbentuk jorong, 

pangkal dan pucuk berlekuk dalam.  Rasa apel ini segar dan mempunyai aroma 
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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 (HanaFruits, 2013). 

 Kultivar Rome Beauty gambar (f) adalah salah satu dari 2 jenis apel 

andalan kota Malang.  Apel ini berbentuk agak bulat dengan lekukan di bagian 

ujung relatif dalam.  Daging buah keras, bertekstur halus, dan beraroma kuat 

dengan warna putih dengan rasa segar sedikit asam (Wibowo, 2011). 

2.3.Kultur Jaringan Tanaman 

 Menurut Suryowinoto (1991), kultur jaringan dalam bahasa asing disebut 

sebagai tissue culture, weefsel cultuus atau gewebe culture. Kultur adalah 

budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi 

yang sama. Maka, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan 

tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat sama seperti induknya. 

Gunawan (1989) menambahkan teknik perbanyakan secara in-vitro  dapat di 

artikan sebagai usaha menumbuhkan bagian tanaman dalam media aseptik dan 

memperbanyak hingga menghasilkan tanaman yang sempurna yang dapat di 

lakukan setiap saat dengan menggunakan teknik ini dapat mempercepat 

tersedianya bibit yang berkualitas. Lebih lanjut di kemukakan oleh Gamborg dan 

Shyluk (1981) bahwa keberhasilan re-generasi tanaman secara in-vitro tergantung 

kepada pemilihan media tumbuh, zat pengatur tumbuh dan eksplan yang di 

gunakan. 
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2.4.Kultur Embrio 

 Kultur embrio adalah memisahkan embrio yang belum dewasa dan 

menumbuhkanya secara kultur jaringan untuk mendapatkan tanaman yang viable 

(Daisy dan Ari, 1994).  Kultur embrio menjadi studi awal untuk mengetahui 

media yang cocok bagi suatu jenis tanaman, memiliki keberhasilan yang tinggi 

dan dapat ditumbuhkan langsung menjadi tunas (Bustaman, 2004). Teixira 

Sondahl dan Kirby (1993) menyatakan bahwa memilih embrio sebagai eksplan 

dikarenakan tersedianya buah, memiliki keseragaman fisiologis tinggi dan dapat 

dibawa dalam waktu, jarak yang cukup panjang. 

2.5.Zat Pengatur Tumbuh 

 Konsep zat pengatur tumbuh diawali dengan konsep hormon 

tanaman.Hormontanaman adalah senyawa-senyawa organik tanaman yang dalam 

konsentrasi yang rendahmempengaruhi proses-proses fisiologis. Proses-proses 

fisiologis ini terutama tentang proses pertumbuhan, diferensiasi dan 

perkembangan tanaman. George et al (2008) menjelaskan bahwa zat pengatur 

tumbuh (ZPT) adalah senyawa kimia sintesis yang memiliki aktivitas fisiologis 

mirip dengan hormon-hormon yang ada didalam tubuh tanaman yang dalam 

jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat dan dapat mengubah proses 

fisiologis tanaman. Hormon tanaman juga disebut fitohormon, tetapi istilah ini 

lebih jarang digunakan (Intan, 2008). 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka penggunaan media dasar dan 

zat pengatur tumbuh yang tepat merupakan faktor yang penting (Purnamaningsih 

dan Lestari, 1998).Kombinasi media dasar dan zat pengatur tumbuh yang tepat 

akan meningkatkan aktivitas pembelahan sel dalam proses morfogenesis dan 
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organogenesis. 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 dan akar, yaitu dengan memacu pemanjangan 

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

2.6.Benzyl Amino Purine (BAP ) dan Napthalene Acetid Acid (NAA) 

 

   

(a)     (b) 

Gambar 2.Rumus bangun Benzyl amino purine (a),Rumus bangun 

Napthalene acetid acid (b). 

Media kultur merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

perbanyakan tanaman secara kultur jaringan. Berbagai komposisi media kultur 

telah diformulasikan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman yang dikulturkan. Dalam media kultur jaringan diperlukan penambahan 

zat pengatur tumbuh untuk mendukung pertumbuhan eksplan. Salah satu zat 

pengatur tumbuh yang sering digunakan adalah zat pengatur tumbuh yang berasal 

dari kelompok sitokinin (Wetter & Constabel, 1991). Menurut Badriah et al. 

(1998), sitokinin berpengaruh terhadap inisiasi tunas. Jenis sitokinin yang yang 

paling sering dipakai adalah 6-Benzyl Amino Purine (BAP) karena efektivitasnya 

tinggi (Yusnita, 2003). Penggunaan BAP untuk menginduksi multiplikasi tunas 
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telah banyak dilakukan pada berbagai tanaman, misalnya Musa sp (Arianaitwe et 

al, 2000). Menurut Konan et al(1997), BAP merupakan salah satu sitokinin 

sintetik yang efektif untuk meninkatkan multiplikasi tunas dibandingkan jenis 

sitokinin yang lain.  

Hormon NAA adalah Naphthalene Acetic Acid (NAA) adalah auksin 

sintetik yang sering ditambahkan dalam media tanam karena mempunyai sifat 

lebih stabildaripada Indol Acetic Acid (IAA). Menurut Hendaryono dan Wijayam 

(1994) IAA dapat mengalami degradasi yang disebabkan adanya cahaya atau 

enzim oksidatif. Oleh karena sifatnya yang labil IAA jarang digunakan dan hanya 

merupakan hormon alami yang ada pada jaringan tanaman yang digunakan 

sebagai eksplan. Sedangkan NAA tidak mudah terurai oleh enzim yang 

dikeluarkan sel atau pemanasan pada proses sterilisasi.  

Zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin tidak bekerja sendiri-sendiri, 

tetapi kedua ZPT tersebut bekerja secara berinteraksi dalam mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan eksplan. Wareing dan Phillips (1970), 

mengemukakan bahwa sitokinin merangsang pembelahan sel tanaman dan 

berinteraksi dengan auksin dalam menentukan arah diferensiasi sel. Apabila 

perbandingan konsentrasi sitokinin lebih besar dari auksin, maka pertumbuhan 

tunas dan daun akan terstimulasi. Sebaliknya apabila sitokinin lebih rendah dari 

auksin, maka mengakibatkan menstimulasi pada pertumbuhan akar. Apabila 

perbandingan sitokinin dan auksin berimbang, maka pertumbuhan tunas, daun, 

dan akar akan berimbang pula. 

 

 



12 
 

 

Mohr dan Schoper, 1978 menyajikan kombinasi perbandingan zat 

pengatur tumbuh golongan auksin dan sitokinin. 

Tabel.1 

No Zat Pengatur Dosis kombinasi Perbandingan 

1. Sitokinin 0 1 2 3 4 5 

2. Auksin 5 4 3 2 1 0 

Hasil Pertumbuhan Akar Saja Akar dan Tunas Tunas Saja 

 

Hasil penelitian Samudin (2009), Penggunaan 4 ppm BAP + 0,2 ppm 

NAA (P2) merupakan komposisi media yang paling sesuai digunakan untuk 

menginisiasi tanaman apel. Hal ini didasarkan atas hasil percobaan dimana 

perlakuan tersebut (P2) menghasilkan jumlah tunas sebanyak 17,50 dan ruas 

sebanyak 20,33 di banding perlakuan yang lain. Kondisi demikian terjadi akibat 

adanya interaksi antara BAP dan NAA sebagai hormone eksogen yang di gunakan 

dengan fitohormon (hormon endogen) yang terdapat dalam tanaman sehingga di 

peroleh suatu jumlah yang sesuai untuk organogenesis tanaman apel dalam 

memacu pembentukan tunas, daun dan ruas tanaman. 


