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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Apel 

Apel dalam ilmu botani disebut Malus sylvestris Mill. Apel 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.  

Menurut Warintek 2011, sistematika tanaman apel termasuk dalam : 

1) Divisio  :  Spermatophyta 

2) Subdivisio : Angiospermae 

3) Klas   : Dicotyledonae 

4) Ordo   : Rosales 

5) Famili  : Rosaceae 

6) Genus  : Malus 

7) Spesies  : Malus sylvestris Mill 

Dari spesies Malus sylvestris Mill terdapat bermacam-macam varietas yang 

memiliki ciri-ciri yang berbeda. Beberapa varietas lokal unggulan antara lain : 

Rome Beauty, Manalagi, Anna, Princess Noble dan Wangli (seperti gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jenis-jenis Apel lokal, keterangan a. Apel Manalagi, b. Apel Rome 

Beauty, c. Apel Anna, d. Apel Princess Noble, e. Apel Wangli  
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2.2. Perbanyakan Tanaman Apel 

Perbanyakan tanaman apel dilakukan secara vegetatif dan generatif. Dalam 

mendapatkan bibit yang bermutu menurut Juanda dan Bambang (2000), lebih baik 

dengan cara vegetatif karena dengan generatif pertumbuhan bibitnya lambat. Selain 

itu buah yang dihasilkan bervariasi, baik dalam hal rasa maupun buah.  

Macam-macam cara perbanyakan secara vegetatif yaitu: pencangkokan, 

stek batang, okulasi, sambung pucuk dan kultur jaringan. Menurut Juanda dan 

Bambang (2000) sambung pucuk dan kultur jaringan memberikan hasil lebih baik. 

Bahan yang digunakan sebagai bibit untuk perbanyakan vegetatif berasal dari akar, 

batang maupun daun (Ashari, 1995) 

2.3. Kultur Jaringan 

Menurut Wetter dan Constabel (1991), kultur jaringan tanaman terdiri dari 

sejumlah teknik untuk menumbuhkan organ, jaringan dan sel tanaman. Jaringan 

dapat dikulturkan pada agar padat atau dalam medium hara cair. Jika ditanam dalam 

agar, jaringan akan membentuk kalus, yaitu massa sel atau sel-sel yang tidak tertata. 

Menurut Mattjik (2005), teknik kultur memiliki dua kegunaan utama yaitu untuk 

perbanyakan cepat dalam jumlah yang banyak dan seragam sesuai induknya, untuk 

menghasilkan bibit-bibit baru yang unggul dalam perbaikan tanaman.  

Perbanyakan tanaman menurut Widyastuti (2002) dengan teknik in vitro 

memiliki banyak kelebihan yaitu tanaman dapat diperbanyak setiap saat tanpa 

tergantung musim karena dilakukan di ruang tertutup, daya multiplikasi tinggi dari 

bahan tanaman yang kecil, tanaman yang dihasilkan seragam dan bebas penyakit 

terutama bakteri dan cendawan. Menurut Rahardja dan Wahyu (2003) kelemahan 

teknik in vitro hanya dapat dilakukan di Laboratorium. Sedangkan menurut Mattjik 
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(2005) kendalanya dalam bahan tanam (eksplan). Hal ini disebabkan masih adanya 

cendawan dan bakteri yang masih ada pada jaringan tanaman.    

Kultur biji merupakan teknik kultur jaringan yang menggunakan eksplan 

berupa biji untuk menginduksi tunas. Rice et al. (1992) menyatakan bahwa 

embriogenesis somatik merupakan teknik yang paling menjanjikan untuk 

perbanyakan dalam waktu cepat pada tanaman pertanian. Embrio-embrio somatik 

dapat muncul langsung dari permukaan eksplan, misalnya pada eksplan kotiledon 

Cucumis sativus (Ladyman dan Girrard, 1992). Kultur kotiledon juga dapat 

dilakukan sebagai alternative aksplan untuk induksi kalus. Pada kultur kotiledon 

membutuhkan ZPT seperti 2,4-D untuk menginduksi pembelahan sel yang belum 

terdiferensiasi. 

Kultur kalus bermanfaat untuk mempelajari beberapa aspek dalam 

metabolisme tumbuhan dan diferensiasi, misalnya: mempelajari aspek nutrisi 

tanaman, diferensiasi dan morfogenesisi sel. Tujuan kultur kalus adalah untuk 

memperoleh kalus dari eksplan yang diisolasi dan ditumbuhkan dalam lingkungan 

terkendali serta untuk keanekaragaman genetic apel.  

Biji jeruk bersifat poliembrioni yang terdiri dari dua jenis embrio yaitu 

embrio zigotik dan embrio nuselar. Kotiledon pada jeruk merupakan bagian biji 

yang mengandung embrio nuselar (Koltunow et al., 1996; Jajoo, 2010) dan hasil 

perbanyakan jeruk secara in vitro menggunakan eksplan kotiledon yang diuji 

dengan penanda Random Amplification of Polymorphic DNA (RAPD) 

menunjukkan sifat yang sama dengan induknya (Khawate dan Singh, 2005). 

Media tanam pada kultur jaringan berisi kombinasi dari asam amino 

assensial, garam-garam anorganik, vitamin, larutan buffer, dan glukosa (Ryugo, 
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1988). Media merupakan faktor penting dalam penentu keberhasilan in vitro, untuk 

membuat media dengan jumlah zat seperti yang ditentukan, diperlukan 

penimbangan dan penakaran bahan secara tepat (Rahardja, 1994). Media tanam 

kultur terdiri dari dua jenis yaitu media cair untuk menumbuhkan eksplan sampai 

terbentuk PLB (protocorm like body). Media padat digunakan untuk menumbuhkan 

PLB sampai terbentuk planlet (Rahardja dan Wahyu, 2003). Modifikasi media 

kultur jaringan dengan menambah zat pengatur tumbuh perlu dilakukan untuk 

menaikkan prosentase keberhasilannya. Ada dua jenis hormone tanaman (auksin 

dan sitokinin) yang banyak dipakai dalam propagasi secara in vitro (Wetherel, 

1982). 

Keistimewaan medium MS adalah kandungan nitrat, kalium dan 

ammoniumnya yang tinggi, dan jumlah hara anorganiknya yang layak untuk 

memenuhi kebutuhan banyak sel tanaman dalam kultur (Wetter dan Constabel, 

1991).  Supriyati et al. (2006) melaporkan bahwa media MS menghasilkan berat 

segar dan berat kering tertinggi tetapi pengaruhnya terhadap berat segar kultur 

pucuk A. annua tidak berbeda nyata terhadap media Gamborg. Kandungan 

artemisinin tertinggi terdapat pada media MS namun tidak berbeda nyata dengan 

media Gamborg dan Whyte.  

2.4. Kultur Kalus 

Kalus adalah suatu kumpulan sel yang berasal dari sel-sel yang membelah 

diri secara terus menerus secara in vitro yang tersusun atas sel-sel parenkim 

berdinding sel tipis yang berkembang dari proloferasi sel-sel jaringan induk. Kalus 

dapat diperoleh dari bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun yang dilukai 

(Winata, 1992). Kultur kalus bertujuan untuk memperoleh kalus dari eksplan yang 
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diisolasi dan ditumbuhkan dalam lingkungan terkendali. Media yang digunakan 

mengandung auksin dan sitokinin. Jika eksplan yang digunakan mengandung 

kambium, maka kalus dapat terbentuk tanpa perlakuan zat pengatur tumbuh. Kalus 

dapat diinisiasi dari hampir semua bagian tanaman, tetapi organ tanaman yang 

berbeda menunjukkan kecepatan pembelahan sel yang berbeda pula (Gunawan, 

1995). 

Tomes dalam Sutjahjo (1994), menjelaskan bahwa terdapat dua macam 

kalus yang terbentuk dalam kultur in vitro suatu tanaman, yaitu (1) kalus 

embriogenik dan (2) kalus non embriogenik. Kalus embriogenik adalah kalus yang 

mempunyai potensi untuk beregenerasi menjadi tanaman melalui organogenesis 

atau embryogenesis. Sedangkan kalus non embriogenik adalah kalus yang 

mempunyai kemampuan sedikit atau tidak mempunyai kemampuan untuk 

beregenerasi menjadi tanaman. Kalus embriogenik yang mempunyai struktur 

kompak, tidak tembus cahaya dan pertumbuhan relatif lambat merupakan tipe yang 

dikehendaki dalam seleksi in vitro tanaman. Kemampuan regenerasi kalus 

umumnya menurun sesuai lamanya jaringan dikulturkan, namun beberapa kultur 

kalus kemampuan regenerasinya dapat bertahan dalam jangka waktu relatif 

panjang.     

2.5. Zat Pengatur Tumbuh 

Menurut Hendaryono dan Wijayanti (2004) zat pengatur tumbuh (ZPT) 

adalah senyawa organik bukan hara yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, 

menghambat dan dapat merubah proses fisiologis tumbuhan. ZPT mempengaruhi 

pertumbuhan dan morfogenesis kultur sel, organ, dan jaringan. Jika konsentrasi 

auksin lebih besar daripada sitokinin maka kalus akan tumbuh dan bila konsentrasi 
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sitokinin lebih besar disbanding auksin maka tunas akan tumbuh (Gunawan,1987 

cit. Sudarmadji, 2003). 

Beberapa peranan ZPT dalam kultur in vitro menurut Widyastuti dan 

Donowati (2001) sebagai berikut :  

1.   Senyawa sintetik yang disintesa diluar jaringan tanaman dan mempunyai sifat 

fisiologis dan biokimia yang serupa dengan hormone tanaman adalah ZPT. 

Hormon tanaman dan ZPT pada umumnya mendorong terjadi sesuatu 

pertumbuhan dan perkembangan.  

2.  Peranan auksin dalam kultur in vitro terutama untuk pertumbuhan kalus, 

suspensi sel, dan pertumbuhan akar. Bersama-sama sitokinin dapat mengatur 

tipe morfogenesis yang dikehendaki.  

3.   Pengaruh sitokinin di dalam kultur in vitro antara lain berhubungan dengan 

proses pembelahan sel, proliferasi tunas ketiak, penghambatan pertumbuhan 

akar tanaman dan induksi umbi mikro kentang 

Biji memiliki berbagai hormon endogen seperti auksin, sitokinin dan 

giberelinyang tercukupi untuk pertumbuhan dan morfogenesis biji tersebut (Bewley 

dan Black, 1994). Pada proses perkembangan biji tidak terlepas dari peranan 

hormon endogen, salah satunya adalah sitokinin yang merangsang pembelahan sel 

yang menghasilkan munculnya akar dan tunas (Gardner et al., 1991).   

 
Gambar 2. Struktur Molekul 2,4 D 

Sumber : Wikipedia, 2016 
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 Auksin digunakan dalam mikropropagasi dan ditambahkan ke dalam nutrisi 

media untuk mendukung pertumbuhan kalus, suspensi sel atau organ (seperti 

meristem, tunas atau ujung akar) dan untuk mengatur morfogenesis terutama jika 

digabungkan dengan sitokinin (George & Sherrington, 1984). Sukmara et al. (2014) 

melaporkan bahwa media MS dengan penambahan 2,4-D 0,5 ppm pertumbuhan 

kalus triploid endosperma Avokad terbentuk kalus 6 minggu setelah kultur dan 

persentase pembentukan kalus 41,66 %. Kumer Sen et al. (2014) melaporkan 

bahwa media MS dengan pemberian zat pengatur tumbuh 2,4-D 2 mg/L pada 

eksplan daun Achyranthes aspera L. dengan respon terbentuk kalus 8 hari 

menghasilkan kalus dengan presentase 100% dan tekstur kalus loose (longgar) 

dengan warna kecoklatan. Penelitian induksi kalus eksplan daun tanaman tebu 

maksimum terdapat pada perlakuan MS + 2,4-D 3.0 mg/L menghasilkan presentase 

eksplan berkalus 85% (Gopitha et al, 2010).  

Hussaini et al. (2015) melaporkan induksi kalus dengan penambahan 2,4-D 

2 mg/L memberikpan respon baik dan perbanyakan kalus yang baik pada eksplan 

kentang varietas Provento dengan presentase induksi kalus 88,9%. Inisiasi kalus 

secara in vitro pada eksplan kentang varietas Kufri pukhraj diamati pada semua 

perlakuan konsentrasi 2,4-D setelah 2 minggu, eksplan tidak menunjukkan 

pembentukan kalus pada media MS tanpa 2,4-D. Konsentrasi 2,4-D 3.0 mg/l 

diperoleh lebih efektif untuk induksi kalus eksplan kentang varietas Kufri pukhraj 

(Sherkar dan Chavan, 2014). Setelah 4 minggu kultur, eksplan embrio gandum 

kultivar Khaleefa dikultur pada media MS tanpa IBA dan IAA tidak berkalus 

(gambar 2 b, c dan d) pada konsentrasi berbeda 2,4-D muncul kalus kompak, warna 
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kuning setelah 4 minggu (gambar 2 e), konsentrasi 2,4-D 2.0 mg/l paling baik untuk 

induksi kalus dan berat segar kalus (Abdallah et al, 2012). 

 

 

Gambar 3. Struktur Molekul Naphatelene Acetid Acid  

Sumber : www.wuzhouchem.com  

        diakses 27 Januari 2016 

 

Naphthalene Asetic Acid (NAA) memiliki berat molekul 186,21 dengan 

rumus molekul C12H10O2 (Gambar 3). Respon in vitro dari subkultur tunas apical 

dari pohon apel dewasa kultivar Ambri dengan pemberian auksin untuk pengakaran 

pada media ½ MS + NAA (5µM), ½ MS + NAA (5µM) + PG (10µM) menghasilkan 

respon pembentukan kalus dengan presentase kalus 30%, sedangkan pada media ½ 

MS + IAA (5 µM) dan media ½ MS + IAA (5 µM) + PG (10 µM) menghasilkan 

respon pembentukan kalus 20% (Rizvi et al, 2007). Gopitha et al (2010) 

melaporkan bahwa induksi kalus eksplan daun tanaman tebu dengan perlakuan 

media MS + NAA 3.0 mg/L menghasilkan presentase eksplan berkalus 10%. 

Naphatelene Acetid Acid (NAA) adalah zat pengatur tumbuh dari golongan 

auksin yang akan mendorong pembelahan sel dan pembentukan morfogenesis 

tanaman. Penambahan NAA pada media MS dapat mempercepat tumbuhnya tunas 

dan akar pada eksplan sedangkan penambahan NAA 0,9 ppm pada media MS dapat 

meningkatkan berat basah kalus asparagus dengan cepat. Kombinasi jenis sitokinin 

dan NAA yang terbaik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan eksplan 

http://www.wuzhouchem.com/
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asparagus adalah 0,3 ppm kinetin dan 0,9 ppm NAA (Simatupang, 1996). Respon 

kultur embrio pada genotip gandum Triticum aestivum cultivar yakar dengan 

komposisi MS + NAA 1 mg/L menghasilkan induksi kalus 48,33% setelah 2 

minggu inokulasi (Nasircilar et al., 2006). 

Bano et al. (2005) melaporkan bahwa induksi kalus biji padi kultivar Swat 

II yang diinokulasi pada MS + 2,4-D 1.0 mg/L + NAA 0.5 mg/L + TPN 50 mg/L 

menghasilkan pembentukan kalus 10 hari setelah inokulasi dan terlihat warna putih 

dengan tekstur kompak pada umur 6 minggu biasanya jenis embriogenik dan 

regenerasi tanaman yang ditransfer ke media yang sesuai.  

 
Gambar 4. Struktur Molekul BAP  

Sumber : www.wuzhouchem.com  

     diakses 27 Januari 2016 

Menurut Wattimena (1988) BAP merupakan ZPT yang tergolong sitokinin 

sintetik yang memiliki berat molekul 225,26 dengan rumus molekul C12H11N5. 

Shasthree et al. (2012) melaporkan bahwa induksi kalus eksplan kotiledon dari 

Citrullus colocynthis dari media MS yang mengandung 2,4-D 0.5 mg/L dan 1.0 

mg/L BAP frekuensi pertumbuhan kalus 65% dengan tekstur kalus kompak dan 

berwarna hijau setelah 6 minggu inokulasi. Induksi kalus biji padi kultivar Swat II 

pada media MS + 2,4-D 1.0 mg/L + BAP 0.5 mg/L + TPN 50 mg/L setelah 4 

minggu, menghasilkan kalus kompak, kuat dan warna putih (Bano et al, 2005). 

Menurut Sherkar dan Chavan (2014) melaporkan dampak beda konsentrasi BAP 

http://www.wuzhouchem.com/
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regenerasi tunas dari kalus setelah 60 hari inokulasi menghasilkan presentase 

regenerasi tunas tertinggi 37% dengan pemberian 3 mg/l BAP.  

Respon morfogenik dari eksplan kotiledon Citrullus colocynthis setelah 6 

minggu inokulasi dengan komposisi media MS + NAA 1.0 mg/L + BAP 1.0 mg/L 

menghasilkan kalus dan frekuensi respon pertumbuhan 5% (Shasthree et al. 2012). 

Menurut Miryam (2008) melaporkan bahwa Perlakuan NAA (0.0 ppm, 0.1 ppm, 

0.2 ppm) + BAP (0.0 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm) tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap presentase eksplan hidup penelitian multiplikasi jeruk kacang 

(Citrus nobilis L.) 

 Penggunaan komposisi media (P2) BAP 4 ppm + NAA 0,2 ppm  

menghasilkan rata-rata jumlah tunas terbanyak yaitu 17,50 dibandingkan (P1) BAP 

3 ppm + NAA 0,2 ppm (Samudin, 2009). Induksi kalus Punicagranatum cv. 

malasSaveh dari eksplan kotiledon pada kondisi terang lebih baik daripada kondisi 

gelap dengan komposisi media BA 13 µM dan NAA 5,5 µM menghasilkan 

frekuensi paling tinggi yaitu 100%, tekstur kalus yang dihasilkan kompak, warna 

hijau, pertumbuhannya cepat, sedangkan pada media menggunakan komposisi 

media BA 13 µM dan 2,4-D 5 µM menghasilkan presentase kalus 30% (Soukhak, 

2011).     

 Zat Pengatur Tumbuh dari golongan sitokinin yang sering dipakai salah 

satunya adalah BAP (benzylaminopurine). BAP merupakan salah satu sitokinin 

sintetik yang aktif dan daya merangsangnya lebih lama karena tidak mudah 

dirombak oleh enzim dalam tanaman (George & Sherrington, 1984). Sedangkan 

menurut Noggle dan Fritz (1983) BAP memiliki struktur yang mirip dengan kinetin 
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dan juga aktif dalam pertumbuhan dan proliferasi kalus. Sehingga BAP merupakan 

sitokinin yang paling aktif. 

Perlakuan konsentrasi BAP menghasilkan perbedaan kuntitas kalus pada 

kapas. BAP dengan konsentrasi 2 mg/l menghasilkan kuantitas kalus kapas terbesar 

yaitu 3,49 kali ukuran eksplan. Perlakuan konsentrasi BAP tidak menunjukkan 

perbedaan kualitas kalus. Pemberian BAP dengan konsentrasi 0, 1, 2, 3 mg/l pada 

umur 50 hari setelah inokulasi tidak menyebabkan perubahan kalus yaitu 

menghasilkan kalus yang kompak (Sudarmaji, 2003). Sugiyarto et al (2013) 

melaporkan bahwa penambahan BAP 2 ppm pada media MS mampu mengiduksi 

tunas pada nodia durian, sedangkan BAP 4 ppm menginduksi pembentukan nodia 

dan kalus pada durian. 

Zia et al. (2007) melaporkan bahwa pada media dengan penambahan BAP 

yang dikombinasikan dengan NAA, 2,4-D atau IBA menghasilkan respon 

pembentukan kalus pada Artemisia absinthium L. sebesar 100%. Kombinasi 0,5 

mg/l BAP dan 0,05-0,25 mg/l NAA dapat memproduksi kalus yang hijau, lembut 

dan friable dari eksplan daun dan batang. Regenerasi tunas paling tinggi dari kalus 

eksplan daun tebu mencapai 94% dari perlakuan BAP 1.0 mg/L + NAA 0.5 mg/L 

(Gopitha et al, 2010). 

Dampak hormon yang signifikan pada induksi kalus di permukaan daun 

pada penelitian regenerasi tunas adventif dari batang bawah apel kerdil asli kultivar 

Gami Almas mencapai 80% yang terdapat pada perlakuan hormon BA (2,5 mg L-

1) + NAA (2 mg L-1), BA (5 mg L-1) + NAA (2 mg L-1), dan BA (7,5 mg L-1) +

NAA (2 mg L-1) (Rustaee et al, 2007). Sundari et al. (2015) melaporkan Presentase 

eksplan nodus tanaman karet membentuk tunas tertinggi yaitu pada perlakuan (0.5 
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mg/l BAP + 0.25 mg/l NAA) berbeda nyata dengan perlakuan (1 mg/l BAP + 0 

mg/l NAA), (1.5 mg/l BAP + 0.1 mg/l NAA) dan (2 mg/l BAP + 0.25 mg/l NAA). 

 Efek dari konsentrasi TDZ pada regenerasi tunas di eksplan dua kultivar 

buah pir (P. pyrifolia dan P. communis) menghasilkan regenerasi pembentukan 

kalus pada eksplan daun cakram dengan presentase berbeda tiap kultivar. Kultivar 

P. pyrifolia Housui pada konsentrasi TDZ (1 mg/L) + NAA (0,2 mg/L) 

menghasilkan presentase kalus 100%, Kousui pada pada konsentrasi TDZ (5 mg/L) 

+ NAA (0,2 mg/L) menghasilkan presentase kalus 100%. Sedangkan pada kultivar 

P. communis Conference menghasilkan presentase terbaik yaitu 100 % pada 

konsentasi TDZ (5 mg/L) + NAA (0,2 mg/L), Winter Nelis 100 % pada konsentasi 

TDZ (5 mg/L) + NAA (0,2 mg/L) (Hennayake et al, 2003).     

 




