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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rumput Laut Eucheuma cottonii 

2.1.1 Taksonomi dan Morfologi 

Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut merah 

(Rhodophyceae) yang secara ilmiah dikenal dengan nama Kappaphyus alvarezii 

karena menghasilkan karaginan jenis Kappa. Secara taksonomi Eucheuma 

cottonii, disebut Kapaphycus alvarezii (Doty, 1986). Nama “cottonii” umumnya 

lebih dikenal oleh masyarakat dan umum dipakai dalam dunia perdagangan 

nasional ataupun internasional (Doty, 1986). Klasifikasi Eucheuma cottonii 

menurut Doty (1986) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Ordo  : Gigartinales 

Famili  : Solieracea 

Genus  : Eucheuma 

Spesies : Eucheuma cottonii  

  Kapaphycus alvarezii doty 
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Gambar 1. Eucheumma cottonii (Kapaphycus alvarezii) 

(http:// indoexportportal.wordpress.com) 

Menurut Sediadi (2000) bahwa rumput laut (seaweed) merupakan salah 

satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil. Rumput laut terdiri dari 

satu atau banyak sel, berbentuk koloni, hidupnya bersifat bentik didaerah perairan 

yang dangkal, berpasir, berlumpur atau berpasir dan berlumpur, daerah pasang 

surut, jernih dan biasanya menempel pada karang mati, potongan kerang dan 

substrat yang keras lainnya. Alga memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti 

benang atau tumbuhan tinggi. Alga bersifat autotrof, yaitu dapat hidup sendiri 

tanpa harus bergantung pada makhluk lainnya. Proses pertumbuhan alga sendiri 

sangat tergantung terhadap intensitas cahaya matahari untuk melakukan proses 

respirasi maupun fotosintesis.  

Menurut Aslan (1998) dari segi morfologinya, rumput laut tidak 

memperlihatkan adanya perbedaan antara akar, batang dan daun. Secara 

keseluruhan tanaman ini mempunyai morfologi yang mirip walaupun sebenarnya 

disebabkan karena thallus yang mempunyai beragam bentuk, diantaranya bulat 

seperti tabung, pipih, gepeng, bulat seperti kantong dan rambut dan sebagainya. 

Thallus ini ada yang tersusun uniseluler (satu sel) atau multiseluler (banyak sel), 

https://indoexportportal.wordpress.com/2013/12/04/rumput-laut/
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prabgan thallus ada yang dichotomus (bercabang dua terus menerus), pectinate 

(berderet searah pada satu sisi thallus utama), pinnate (bercabang dua-dua pada 

sepanjang thallus utama secara berselang-seling), ferticillate (cabangnya berpusat 

melingkari sumbu utama) dan ada juga yang bentuknya sederhana dan tidak 

bercabang. Sifat substansi thallus juga beraneka ragam yaitu ada yang lunak 

seperti gelatin (gelatinous), koraks mengandung kapur (calcareous), lunak seperti 

tulang rawan (cartilagenous), berserabut (spongius) dan sebagainya. 

Menurut Hidayat (2000) dalam Meiyana et al., (2001) menyatakan bahwa 

rumput laut jenis Eucheuma sp tergolong dalam kelas Rhodophyeae (alga merah). 

Ciri-ciri umum anta lain : terdapat tonjolan-tonjolan (nodule) dan duri (spines), 

thallus berbentuk silindris atau pipih, bercabang-cabang tidak teratur, berwarna 

hijau kemerahan bila hidup dan bila kering berwarna kuning kecokelatan. Ciri-ciri 

Eucheuma cottonii yaitu thallus silinder, permukaan licin, cartilageneus 

(menyerupai tulang rawan/muda); serta berwarna hijau terang, hijau olive dan 

cokelat kemerahan. Percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, ditumbuhi 

nodulus (tonjolan-tonjolan) dan duri lunak/tumpul untuk melindungi gametangia. 

Percabangan bersifat dichotomus (percabangan dua-dua) atau trichotomus (sistem 

percabangan tiga-tiga) (Anggadireja et al., 2009 dalam Rismawati 2012). 

Atmadja (1996) menyatakan penampakan thallus bervariasi mulai dari 

bentuk sederhana sampai kompleks. Duri-duri thallus runcing memanjang, agak 

jarang-jarang dan tidak tersusun melingkari thallus. Percabangan keberbagai arah 

dengan batang-batang (thallus) utama keluar saling berdekatan kedaerah bassal 

(pangkal). Tumbuh melekat ke substrat dengan alat perekat berupa cakram. 
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Cabang-cabang pertama dan kedua tumbuh dengan membentuk rumpun yang 

rimbun dengan ciri khusus mengarah kearah datangnya sinar matahari. 

2.1.2 Ekologi dan Penyebaran 

Umumnya Eucheuma cottonii tumbuh dengan baik didaerah pantai 

terumbu (reef). Habitat khasnya adalah daerah yang memperoleh aliran air laut 

yang tetap, variasi suhu harian yang kecil dan substrat batu karang mati (Aslan, 

1991). Lebih lanjut Wiratmaja et al.,(2011) menyatakan bahwa kondisi perairan 

yang sesuai untuk budidaya rumput laut Eucheuma cottonii Doty yaitu perairan 

terlindung dari terpaan angin dan gelombang yang besar, kedalaman perairan 

7,65-9,72 m, salinitas 33-35 ppt, suhu air laut 28-30 °C, kecerahan 2,5-5,25 m, pH 

6,5-7, dan kecepatan arus 22-48 cm/detik.  

Rumput laut Eucheuma cottonii berasal dari perairan Sabah (Malaysia) 

dan kepulauan Sulu (Filipina). Kemudian dikembangkan keberbagai negara 

sebagai tanaman budidaya. Penyebarannya hampir merata diseluruh Indonesia 

khususnya daerah Lampung, Maluku, dan Selat Alas Sumba (Meiyana et al., 

2001). 

2.1.3 Reproduksi Rumput Laut 

Menurut Meiyana et al., (2001) dalam reproduksi pada rumput laut dapat 

terjadi melalui dua cara yaitu : 

1. Reproduksi Generatif 

Rumput laut dapat berkembangbiak secara generatif atau kawin. Pada 

peristiwa perbanyakan secara generatif rumput laut yang diploid (2n) 

menghasilkan spora yang haploid (n). Spora ini kemudian menjadi dua jenis 
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rumput laut yaitu jantan dan betina yang masing-masing bersifat haploid (n) yang 

tidak memiliki alat gerak. Selanjutnya rumput laut jantan akan menghasilkan 

sperma dan rumput laut betina akan menghasilkan sel telur. Apabila kondisi 

memenuhi syarat akan menghasilkan suatu perkawinan dengan terbentuknya 

zygot yang akan tumbuh menjadi tanaman rumput laut. 

2. Reproduksi Vegetatif 

Proses perbanyakan secara vegetatif berlangsung tanpa melalui 

perkawinan. Setiap bagian rumput laut yang dipotong akan tumbuh menjadi 

rumput muda yang mempunyai sifat seperti induknya. Atau 

perkembangbiakannya bisa dilakukan dengan cara stek dari cabang-cabang 

rumput laut dengan syarat potongan rumput laut tersebut merupakan thallus 

muda, masih segar, berwarna cerah dan mempunyai percabangan yang banyak, 

tidak tercampur lumut atau kotoran, serta bebas atau terhindar dari penyakit. 

Reproduksi secara stek (vegetatif) sering disebut pula reproduksi 

fragmentasi. Untuk jenis Eucheuma cottonii perkembangbiakan secara stek 

sebagai bibit lebih produktif untuk dilakukan (Aslan, 1991). Bibit yang umum 

dipergunakan pada metode stek adalah yang masih muda (ujung tanaman) karena 

terdiri dari sel dan jaringan yang baik untuk pertumbuhan yang optimal (Anonim, 

2004). 

2.1.4 Kandungan dan Manfaat 

Rumput laut mengandung agar-agar, keraginan dan alginat. Agar-agar 

adalah asam sulfanik yaitu ester dari galakto linier yang diperoleh dari ekstrak 

ganggang, sedangkan karaginan adalah senyawa polisakarida yang tersusun dari 
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unit D-galaktosa dan L-galaktosa 3.6 anhidrogalaktosa yang dihubungkan oleh 

ikatan 1-4 glikosidik. Setiap unit galaktosa mengikat gugusan sulfat. Berdasarkan 

strukturnya karaginan dibagi menjadi 3 jenis yaitu Kappa, Iota dan Lamda 

karagenan (Akbar et al., 2001).  

Suptjiah (2001) menjelaskan lebih lanjut bahwa pemberian nama 

karagenan didasarkan atas persentase kandungan eter sulfatnya. Pada jenis Kappa 

mengandung eter sulfat 25-30%, Iota 28-35%dan Lambda 32-39%. Karagenan 

juga mempunya sifat larut dalam air panas (70°C), air dingin, susu dan larutan 

gula sehingga sering digunakan sebagai pengental/penstabil pada berbagai 

minuman dan makanan. Karagenan dapat membentuk gel dengan baik sehingga 

banyak digunakan sebagai penggel dan thichemen. Soegiarto et al.,(1998) 

menjelaskan bahwa enzim didalam sistem pencernaan manusia secara umum 

kurang mampu untuk menguraikan karbohidrat yang ada sehingga manfaat 

rumput laut yang sebenarnya adalah bukan untuk sebagai bahan makanan 

manusia, tetapi sebagai bahan tambahan industri makanan, obat-obatan dan 

kosmetik serta untuk tambahan pakan ternak. Dilanjutkan oleh Sunarmi (1989), 

agar dan karaginan serta algin banyak digunakan sebagai stabilisator dan 

pengental pada industri makanan, media kultur pada mikrobiologi, pengemulsi 

pada industri kosmetik, farmasi dan kedokteran serta bahan tambahan untuk 

industri kertas dan tekstil. 

2.2 Kultur jaringan 

Kultur jaringan itu sendiri dapat diartikan suatu metode untuk mengisolasi 

bagian tanaman serta menumbuhkannya dalam kondisi yang aseptik. Sehingga 
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bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman 

lengkap (Hartman et al.,2002). Yusnita (2003) menambahkan bahwa kultur 

jaringan merupakan teknik untuk menumbuhkembangkan bagian tanaman baik 

berupa sel, jaringan ataupun organ dalam keadaan aseptik secara in-vitro, yang 

ditandai dengan kondisi kultur aseptik, penggunaan media buatan yang 

mengandungan nutrisi lengkap, Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) serta kondisi ruang 

kultur, suhu dan pencahayaan yang terkontrol. 

Menurut Zulkarnain (2009), berbeda dengan teknik perbanyakan vegetatif 

konvensional, kultur jaringan melibatkan pemisahan komponen-komponen 

biologis dan tingkat pengendalian yang tinggi dalam memacu proses regenerasi 

dan perkembangan jaringan. Setiap urutan proses dapat dimanipulasi melalui 

seleksi bahan tanaman, medium kultur dan faktor-faktor lingkungan, termasuk 

eliminasi mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Semua itu dimaksudkan 

untuk memaksimalkan produk akhir dalam bentuk kuantitas dan kualitas 

propagula berdasarkan prinsip totipotensi sel.  

Dibanding dengan perbanyakan tanaman secara konvensional, 

perbanyakan tanaman secara kultur jaringan mempunyai beberapa kelebihan 

sebagai berikut:  

1. Untuk memperbanyak tanaman tertentu yang sulit atau sangat lambat 

diperbanyak secara konvensional. Perbanyakan tanaman secara kultur 

jaringan menawarkan peluang besar untuk menghasilkan jumlah bibit 

tanaman yang banyak dalam waktu relatif singkat sehingga lebih ekonomis. 
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2. Perbanyakan tanaman secara kultur jaringan tidak memerlukan tempat yang 

luas. 

3. Teknik perbanyakan tanaman secara kultur jaringan dapat dilakukan 

sepanjang tahun tanpa bergantung pada musim.  

4. Bibit yang dihasilkan lebih sehat.  

5. Memungkinkan dilakukannya manipulasi genetik (Yusnita, 2003). 

Menurut Hendaryono dan Wijayani (1994) kultur jaringan akan lebih 

besar persentase keberhasilannya bila menggunakan jaringan meristem. Jaringan 

meristem adalah jaringan muda, yaitu jaringan yang terdiri dari sel-sel yang selalu 

membelah, dindingnya tipis, belum mempunyai penebalan dari zat pektin, 

plasmanya penuh, dan vakuolanya kecil-kecil. Kebanyakan orang menggunakan 

jaringan ini untuk tissue culture. Sebab, jaringan meristem keadaannya selalu 

membelah, sehingga diperkirakan mempunyai zat hormon yang mengatur 

pembelahan. 

2.3 Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Kultur In-Vitro 

2.3.1 Eksplan 

Dalam perbanyakan tanaman secara kultur jaringan, eksplan merupakan 

faktor penting penentu keberhasilan. Eksplan merupakan bagian tanaman yang 

digunakan sebagai bahan untuk inisiasi sutu kultur. Umur fisiologis, umur 

ontogenetik, ukuran eksplan, serta bagian tanaman yang diambil merupakan hal-

hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih eksplan yang akan digunakan 

sebagai bahan awal kultur. Umumnya, bagian tanaman yang digunakan sebagai 

eksplan adalah jaringan muda yang sedang tumbuh aktif. Jaringan tanaman yang 
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masih muda mempunyai daya regenerasi lebih tinggi, sel-sel masih aktif 

membelah diri, dan relatif lebih bersih (mengandung lebih sedikit kontaminan) 

(Yusnita, 2003).  

Menurut Gunawan (1995) Eksplan harus bebas dari kontaminan. 

Sterilisasi bahan tanaman, hal yang harus mendapat perhatian adalah bahwa sel 

tanaman dan kontaminan adalah sama-sama benda hidup. Kontaminan harus 

dihilangkan tanpa mematikan sel tanaman. Bahan yang sudah bersih dikecilkan 

sampai ukuran tertentu. Ukuran ini harus lebih besar dari ukuran eksplan yang 

direncanakan. Embrio, batang, tunas, meristem aplikal, jaringan daun, biji, ujung 

akar, kalus, sel tunggal dan pollen adalah contoh eksplan. 

2.3.2 Media Kultur 

Media kultur merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

perbanyakan tanaman secara kultur jaringan. Media kultur merupakan tempat 

untuk menumbuhkan eksplan. Berbagai komposisi media kultur telah 

diformulasikan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

yang dikulturkan (Yusnita, 2003).  

Sebelum membuat media, maka terlebih dahulu harus menentukan media 

apa yang akan dibuat. Jenis media dengan komposisi unsur kimia yang berbeda 

dapat digunakan untuk media tumbuh dari jaringan tanaman yang berbeda pula 

(Hendaryono dan Wijayani, 1994).  

Media yang digunakan untuk kultur invitro tanaman dapat berupa medium 

padat atau cair. Media padat digunakan untuk menghasilkan kalus yang 

selanjutnya diinduksi membentuk tanaman yang lengkap (disebut sebagai planlet), 
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sedangkan media cair biasanya digunakan untuk kultur sel. Media yang digunakan 

mengandung lima komponen utama yaitu senyawa anorganik, sumber karbon, 

vitamin, zat pengatur tumbuh dan suplemen organik (Yuwono, 2008). 

Media yang digunakan secara luas adalah media MS yang dikembangkan 

pada tahun 1962. Dari berbagai komposisi dasar ini kadang-kadang dibuat 

modifikasi, misalnya hanya menggunakan ½ dari konsentrasi dari garam-garam 

makro yang digunakan (1/2 MS) atau menggunakan komposisi garam makro 

berdasarkan MS tetapi mikro dan vitamin berdasarkan komposisi Heller. Zat 

Pengatur Tumbuh yang akan digunakan disesuaikan dengan tujuan inisiasi kultur 

(Gunawan, 1995). 

2.3.3 Lingkungan Invitro 

Lingkungan kultur merupakan hasil interaksi antara bahan tanaman, 

wadah kultur, dan lingkungan eksternal ruang kultur, memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap suatu sistem kultur jaringan. Secara teoritis, semua variabel 

di dalam setiap wadah kultur pada ruang kultur yang sama adalah seragam. 

Sebagai konsekuensinya, hal yang sama terjadi pula di wadah-wadah kultur pada 

ruang kultur yang lain. Agar pertumbuhan kultur seragam maka keseragaman 

faktor lingkungan harus diupayakan, tidak hanya di dalam ruang kultur, tetapi 

juga di dalam semua wadah kultur dengan cara menggunakan wadah yang 

seragam (Zulkarnain, 2009). Lingkungan tumbuh yang dapat mempengaruhi 

regenerasi tanaman meliputi: temperatur, penyinaran; panjang penyinaran, 

intensitas penyinaran, dan kualitas sinar, serta ukuran wadah kultur (Gunawan, 

1995). Teknik kultur jaringan tanaman, cahaya dinyatakan dengan dimensi lama 
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penyinaran, intensitas dan kualitasnya. Prof. Murashige menyarankan untuk 

mengasumsikan kebutuhan lama penyinaran pada kultur jaringan tanaman 

merupakan pencerminan dari kebutuhan periodisitas tanaman yang bersangkutan 

di lapangan. Kualitas cahaya mempengaruhi arah diferensiasi jaringan (Yusnita, 

2003). Pengaruh intensitas cahaya terhadap pembentukan akar bergantung pada 

cara pemberian cahaya tersebut. Protokorm Cymbidium yang berwarna hijau akan 

membentuk akar dan tunas bila diberi intensitas cahaya 2200 sampai 2500 lux. 

Namun, bila disimpan dalam gelap hanya membentuk tunas. Pembentukan akar 

disini diduga ada kaitannya dengan metabolise nitrogen yang terjadi dengan 

adanya cahaya. Untuk keperluan kultur jaringan cahaya putih dari lampu 

flourscent dengan intensitas 1000 lux untuk fase inisiasi dan subkultur, sedangkan 

untuk fase pengakaran dan persiapan planlet sebelum dilakukan aklimatisasi 

menggunakan intensitas 3000 sampai 10000 lux. Intensitas yang lebih rendah 

akan menghasilkan planlet yang mengalami etiolasi dengan daun yang berwarna 

pucuk. Lama penyinaran yang dianjurkan adalah 16 jam per hari (Wattimena et 

al.,1992). 

2.4 Zat pengatur tumbuh (ZPT) 

Zat pengatur tumbuh tanaman (plant regulator) adalah senyawa organik 

yang bukan hara, yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat dan 

dapat merubah proses fisiologi tumbuhan. Yang dimaksud dengan inhibitor adalah 

zat penghambat pertumbuhan pada tanaman, sering didapat pada proses 

perkecambahan, pertumbuhan pucuk atau dalam dormansi. Sejak tahun 1949, 

inhibitor ini oleh para ahli fisiologi telah dikelompokkan kedalam zat pengatur. 
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Didalam tanaman, onhibitor menyebar disetiap organ tumbuh tanaman tergantung 

dari jenis inhibitor itu sendiri (Abidin, 1993 dalam Anonim 2011). 

Menurut Hendaryono dan Wijayani (1994) Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

merupakan hormon sintetis dari luar tubuh tanaman. Zat pengatur tumbuh 

memiliki fungsi untuk merangsang perkecambahan, pertumbuhan akar, dan tunas. 

Zat Pengatur Tumbuh dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu auksin, 

sitokinin, giberelin, dan inhibitor. Zat pengatur tumbuh golongan auksin adalah 

Indol Asam Asetat (IAA), Indol Asam Butirat (IBA), Naftalen Asam Asetat 

(NAA), dan 2,4 D Dikhlorofenoksiasetat (2,4 D). Zat Pengatur Tumbuh yang 

termasuk golongan sitokinin adalah Kinetin, Zeatin, Ribosil, Benzil Aminopurin 

(BAP) atau Benziladenin (BA). Zat pengatur tumbuh golongan giberelin yaitu GA 

1, GA 2, GA 3, GA 4, sedangkan ZPT yang termasuk golongan inhibitor adalah 

fenolik dan asam absisik. Endang (2011) menambahkan bahwa Beberapa faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan pemakaian ZPT antara lain adalah dosis, 

kedewasaan tanaman, dan lingkungan. Pemberian ZPT pada tanaman yang belum 

dewasa justru akan memperburuk pertumbuhannya, karena secara fisiologis 

tanaman tersebut belum mampu berbunga. Faktor lingkungan seperti suhu, 

kelembaban, curah hujan, cuaca, dan cahaya sangat berpengaruh terhadap aplikasi 

ZPT. Bila kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan tanaman, ZPT yang 

diberikan akan dapat segera diserap tanaman. Penggunaan dosis ZPT yang tepat 

dapat mempengaruhi proses pembungaan tanaman. Dosis yang kurang atau 

berlebihan menyebabkan pengaruh ZPT menjadi hilang, sedangkan dosis yang 

tinggi akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur 
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tumbuh dapat mempengaruhi aktivitas jaringan pada berbagai organ atau sistem 

organ tanaman. 

2.4.1 Sitokinin 

Menurut  Fahmi (2016) penemuan sitokinin telah diketahui sebagai suatu 

zat yang larut dari bagian tanaman, mengandung bahan yang penting untuk 

merangsang pembelahan sel dalam kultur sel yang diisolasi dari bagian tanaman. 

F. Skoog menemukan zat yang memberikan efek demikian dari DNA hewan yang 

kemudian diketahui sebagai 6-furpuril-aminopurin yang selanjutnya disebut 

kinetin. Senyawa sintetik yang lain seperti 6-benzilaaminopurin diketahui 

memberikan efek sama dengan kinetin dan diberi nama kinin. Hormon dan 

senyawa-senyawa yang memberikan pengaruh terhadap pembelahan sel, sekarang 

disebut sitokinin. 

Sitokinin alami dihasilkan pada jaringan yang tumbuh aktif terutama pada 

akar, embrio dan buah. Sitokinin yang diproduksi di akar selanjutnya diangkut 

oleh xilem menuju sel-sel target pada batang. Zat pengatur tumbuh yang termasuk 

golongan sitokinin yaitu kineatin, zeatin, ribosil dan bensil aminopurin (BAP), 2-

iP, Thidiazuron. Beberapa macam sitokinin merupakan sitokinin alami (misal : 

kinetin, zeatin) dan beberapa lainnya sitokinin sintetik yaitu BAP (6-

benzilaminopurin) dan 2-iP (Intan, 2008 dalam Fahmi, 2016). 

Sitokinin yang sering digunakan dalam kultur jaringan adalah BAP dan 

Kinetin (George dan Sherrington, 1984 dalam Nurjanah, 2009). BAP adalah 

sitokinin yang sering digunakan karena paling efektif untuk merangsang 
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pembentukan tunas, lebih stabil dan tahan terhadap oksidasi serta paling murah 

diantara sitokinin lainnya (Bhojwani dan Razdan, 1983 dalam Nurjanah, 2009).  

Benzil adenin merupakan salah satu kelompok hormon sitokinin. Adenin 

merupakan bentuk dasar yang menentukan adanya aktivitas sitokinin. Benzil 

adenin bersama 2,4-D dan NAA dibutuhkan untuk mendapatkan pembentukkan 

tunas yang baik (Bhojwani dan Razdan, 1996). Jenis sitokinin yang sering 

digunakan untuk multiplikasi tunas adalah BA (Benzyl Adenine) atau BAP 

(Benzyl Amino Purine), karena efektifitasnya tinggi, harganya murah, dan bisa 

disterilisasi (Andriana, 2005).  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Benzil Adenin (BA) 

(http:// fp.unram.ac.id) 

Benziladenin memiliki susunan formula molekul C12H11N5 dengan rumus 

bangun sebagaimana disajikan pada penambahan sitokinin (Benziladenin atau 

Thidiazuron) ke dalam media tanaman piretrum pada kultur jaringan 

menunjukkan bahwa sitokinin dalam konsentrasi yang tinggi (1-10 mg/l) dapat 

menginduksi pembentukan tunas adventif, tetapi menghambat pembentukan akar. 

Sitokinin juga dapat meningkatkan pembentukan tunas aksilar dengan cara 

menurunkan dominasi apikal. Sitokinin berperan dalam pembelahan sel 

(Rostianadan Seswita, 2007).  

http://fp.unram.ac.id/data/DR.Bambang%20B%20Santoso/BahanAjar-ZatPengaturTumbuh/CYTOKININ.pdf


 

19 
 

Ahli biologi tumbuhan menemukan bahwa sitokinin dapat meningkatkan 

pembelahan, pertumbuhan dan perkembangan kultur sel tanaman. Menurut Intan 

(2008); dan Mahadi (2011), sitokinin mempunyai beberapa fungsi, antara lain : a) 

Memacu pembelahan sel dalam jaringan meristematik. b) Merangsang diferensiasi 

sel-sel yang dihasilkan dalam meristem. c) Mendorong pertumbuhan tunas 

samping, dominasi apikal dan perluasan daun. d) Menunda penuaan daun. e) 

Merangsang pembentukan pucuk dan mampu memecah masa istirahat biji 

(breaking dormancy) serta merangsang pertumbuhan embrio. f) Pada beberapa 

spesies tumbuhan, peningkatan pembukaan stomata g) Etioplas diubah menjadi 

kloroplas melalui stimulasi sintesis klorofil. h) Sintesis pembentukan protein akan 

meningkat dengan pemberian sitokinin.  

Mekanisme kerja sitokinin dipengaruhi oleh konsentrasi auksin. Adanya 

meristem apikal, maka auksin menekan pertumbuhan tunas aksilar. Meristem 

apikal dibuang, konsentrasi sitokinin meningkat, merangsang pertumbuhan tunas 

aksilar. Sitokinin berperan dalam menghambat pertumbuhan akar melalui 

peningkatan konsentrasi etilen. Sitokinin menghambat pembentukan akar lateral 

melalui pengaruhnya pada sel periskel dan memblok program pengembangan 

pembentukan akar lateral (Santoso, 2013). 

2.4.2Auksin 

Kata Auksin berasal dari bahasa Yunani auxein yang berarti 

meningkatkan. Sebutan ini digunakan oleh Went (1962) dalam Santoso dan 

Nursandi (2001) untuk senyawa yang belum dapat dicirikan, tetapi diduga sebagai 

penyebab terjadinya pembengkokan koleoptil kearah cahaya. Fungsi auksin dalam 
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proses kultur invitro antara lain: untuk induksi kalus, mendorong proses 

morfologis kalus membentuk akar dan tunas. Pembentukan  akar dan tunas adalah 

dua kejadian morfogenesis yang berbeda sehingga masing-masing membutuhkan 

konsentrasi yang berbeda pula (Katuuk, 1989). Auksin sering digunakan untuk 

merangsang pertumbuhan akar dan sebagai bahan aktif sering yang digunakan 

dalam persiapan tanaman hortikultura komersial terutama untuk akar. 

 Menurut Dewi (2008) dalam Sari (2016) Auksin adalah zat aktif dalam 

sistem perakaran. Senyawa ini membantu proses pembiakan vegetatif. Pada satu 

sel auksin dapat mempengaruhi pemanjangan sel, pembelahan sel dan 

pembentukan akar. Beberapa tipe auksin aktif dalam konsentrasi yang sangat 

rendah antara 0.01 sampai 10 mg/L.  

Pada aktivitas kultur jaringan, auksin sangat berperan menginduksi 

terjadinya kalus, menghambat kerja sitokinin membentuk klorofil dalam kalus, 

mendorong proses morfogenesis kalus membentuk akar atau tunas, mendorong 

proses embriogenesis, serta mempengaruhi kestabilan genetik sel tanaman. ZPT 

yang termasuk kelompok auksin adalah Indole Acetic Acid (IAA), Indole Butyric 

Acid (IBA), Napthalene Acetic Acid (NAA) dan 2,4 Dichlorophenoxyacetic Acid 

(2,4 D) Audus (1972)dalam Wijaya, I (2012). 

 Indole Acetic Acid (IAA) merupakan salah satu jenis hormon yang dapat 

memacu pertumbuhan tanaman dengan meningkatkan proses elongasi sel dan 

perpanjangan batang seperti halnya diferensiasi sel (Tarabily et al., 2003). 

Mekanisme kerja IAA dalam mengatur perkembangan dan pertumbuhan lewat 
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perngaruhnya terhadap dinding sel, permeabilitas membran sel, penyerapan zat 

hara, metabolisme karbohidrat dan proses respirasi (Agustrina & Santosa, 1988). 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Indole Acetic Acid (IAA) 

(http:// www.chemnet.com) 

IAA juga dapat meningkatkan sintesis DNA dan RNA, serta meningkatkan 

pertukaran proton (Aslamsyah, 2002 dalam Kresnawaty, 2008), dengan cara 

meningkatkan aktivitas transkripsi DNA untuk membentuk template atau dengan 

mempengaruhi efektifitas RNA Poimerase (Kresnawaty & Santosa, 1988). 

Salisbury & Ross (1995) menyatakan bahwa pada kecambah monokotil, IAA 

yang banyak terdapat pada ujung koleoptil dan semakin berkurang ke arah akar. 

Mekanisme kerja IAA dalam perpanjangan sel adalah IAA mendorong elongasi 

sel-sel pada koleoptil dan ruas-ruas tanaman. IAA yang merupakan auksin alami 

biasanya pada konsentrasi 0,01 mg/l – 10 mg/l akan bersifat aktif (Pierik, 1987). 

Menurut Endang (2011) penggunaan zat pengatur tumbuh di dalam kultur 

jaringan tergantung pada arah pertumbuhan jaringan tanaman yang diinginkan. 

Untuk pembentukan tunas pada umumnya digunakan sitokinin sedangkan untuk 

pembentukan akar atau pembentukan kalus digunakan auksin. Namun demikian 

sering pula dibutuhkan keduanya tergantung pada perbandingan/ratio sitokinin 

terhadap auksin atau sebaliknya. Adanya salah satu zat pengatur tumbuh tertentu 

dapat meningkatkan daya aktivitas zat pengatur tumbuh lainnya. Jenis dan 

konsentrasi zat pengatur tumbuh yang tepat untuk masing-masing tanaman tidak 

http://www.chemnet.com/dict/dict--87-51-4--id.html
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sama karena tergantung pada genotipe serta kondisi fisiologi jaringan tanaman. 

Dalam perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan di samping melalui 

pembentukan tunas ganda atau tunas adventif dapat pula melalui pembentukan 

embriosomatik. Dengan teknik tersebut bibit dapat berasal dari satu sel somatik 

sehingga bibit yang dihasilkan persatuan wadah persatuan waktu lebih banyak 

dibandingkan dari organogenesis. Untuk produksi kalus embriogenik digunakan 

auksin kuat seperti 2.4-D, dicamba atau picloram. 

2.5 Interaksi Antara Auksin dan Sitokinin dalam Kultur jaringan 

Menurut Evan et al., (1981) dalam Santoso dan Nursandi (2001) 

menyatakan bahwa untuk mendapatkan kalus yang friable dan memungkinkan 

untuk tahapan kultur berikutnya, pemberian auksin berkonsentrasi tinggi perlu 

dikombinasikan dengan sitokinin yang rendah. Menurut Haryanto (1993) 

menyatakan bahwa beberapa macam ZatPengatur Tumbuh yang diberikan 

kedalam medium pada saat yang bersamaan dapat menimbulkan terjadinya 

interaksi yaitu pengaruh kerjasama yang lebih baik terhadap pertumbuhan atau 

perkembangan dibandingkan dibandingkan bila zat pengatur tumbuh digunakan 

secara tunggal. Interaksi antara Zat Pengatur Tumbuh dari golongan auksin dan 

sitokinin akan sangat menentukan tipe pertumbuhan termasuk pertumbuhan 

organ. 

Zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin dapat diberikan bersama-sama 

atau auksin saja maupun sitokinin saja. Penambahan zat pengatur tumbuh ini 

tergantung dari tujuannya, misalnya : untuk menginduksi pertumbuhan kalus saja 
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atau ingin menumbuhkan akarnya saja atau tunasnya dahulu atau kedua-duanya 

(Hendaryono dan Wijayani, 1994). 

Menurut Santoso dan Nursandi (2001) menyatakan bahwa pengaruh 

perimbangan auksin dan sitokinin terhadap arah pertumbuhan jaringan tanaman 

pada kultur jaringan adalah sebagai berikut : 

 

Pembentukan akar stek 

Embriogenesis 

Pembentukan akar adventif 

Pada kalus 

Pembentukan tunas 

Pembentukan tunas adventif 

  Perbanyakan tunas 

Gambar 4. Pengaruh perimbangan auksin dan sitokinin terhadap arah 

pertumbuhan jaringan tanaman pada kultur jaringan. 

 Gambar 4. tersebut menunjukan bahwa bila perimbangan konsentrasi 

auksin tinggi dan sitokinin rendah, maka pertumbuhan akar stek, embriogenesis, 

serta pebentukan akar pada kalus cenderung lebih baik. Namun bila konsentrasi 

sitokinin tinggi dan auksin rendah maka arah pertumbuhan pembentukan tunas, 

pembentukan tunas adventifdan perbanyakan tunas cenderung lebih baik.  

2.6 Penggunaan Zat Pengatur Tumbuh Pada Rumput Laut. 

Menurut Mulyaningrum et al., (2012) perbandingan Zat Pengatur Tumbuh 

auksin dan sitokinin yang tepat dapat meningkatkan morfogenesis filamen kalus 

rumput laut Kapaphycus alvarezii dan regenerasi filamen kalus rumput laut 

Auksin 

Sitokonin 
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Kapaphycus alvarezii optimum pada formula zat pengatur tumbuh IAA : Zeatin 

dengan perbandingan 0,4:1 dimana hasil yang diperoleh menunjukan bahwa 

formulasi ZPT terbaik dengan laju pertumbuhan harian 1,929%/hari, sintasan 

83,33%, kecepatan regenerasi 41% dan rata – rata panjang tunas 44 µm. Suyati et 

al., 2008 dalam Suryati et al., 2010 menambahkan bahwa kelangsungan hidup 

eksplan rumput laut yang diperkaya kombinasi IAA dan kinetin dengan 

perbandingan 2 : 3 memperlihatkan nilai yang paling tinggi (84%) dibandingkan 

dengan kombinasi yang lain, kinetin dan kontrol tanpa pemberian hormon. 

 Menurut Yokoya and Walter (2004) eksplan seperti segmen apikal dan 

kabisat dan struktur kalus seperti (CLS) dari Grateloupia dichotoma dikultur di 

media yang semi-padat atau cair buatan ASP 12-NTA. Dua auxins, Indole-3-

Acetic Acid (IAA) dan asam 2,4-diklorofenoksiasetat (2,4-D), dan satu sitokinin, 

6-benzilaminopurin (BA), pada konsentrasi 0,5 dan 5,0 mg l-1 diuji . Selain itu, 

IAA dan BA diuji bersama-sama pada konsentrasi 1:5 dan 5:1 mg l-1. Semua 

perawatan dipromosikan pertumbuhan CLS di segmen kabisat; CLS dari segmen 

apikal secara signifikan lebih tinggi dalam perawatan dengan 2,4-D atau IAA: BA 

(1:5 mg 1-1). Tanggapan morphogenetic untuk auksin dan BA yang berlawanan, 

auksin dihambat sementara BA dipromosikan pembentukan cabang lateral. 

Namun, auxins mempromosikan pemanjangan cabang tersebut. Proses regenerasi 

tanaman diamati pada CLS dirangsang secara signifikan dengan pengobatan 

dengan konsentrasi tinggi BA atau IAA:BA (1:5 mg 1-1) media semi padat dan 

cair. Pertumbuhan sumbu tegak dirangsang secara signifikan dengan pengobatan 

dengan 2,4-D dalam medium semi-padat, dan IAA:BA (1:5 mg l-1) dalam 
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medium cair. Hasil ini menunjukkan pentingnya bahwa regulator pertumbuhan 

tanaman bisa memiliki dalam pengendalian pertumbuhan, proses morphogenetic 

dan budidaya alga merah. 


