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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Rumput Laut (Eucheuma spinosum) 

1.1.1 Klasifikasi dan Morfologi 

Rumput laut Eucheuma spinosum pertama kali dipublikasikan pada tahun 

1768 oleh Burman dengan nama Fucus denticulatus Burma, kemudian pada tahun 

1822 C. Agardh memperkenalkannya dengan nama Sphaerococus isiformes C. 

Agardh, selanjutnya pada tahun 1847 J. Agardh memperkenalkannya dengan 

nama Eucheuma J. Agardh. Dalam beberapa pustaka ditemukan bahwa Eucheuma 

spinosum dan Eucheuma muricatum merupakan nama untuk satu spesies 

ganggang. Dalam dunia perdagangann Eucheuma spinosum lebih dikenal dari 

pada Eucheuma muricatum. Menurut Atmaja et al., (1996), klasifikasi dari 

Eucheuma spinosum adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Rhodophyta 

Kelas : Rhodophyceae 

Sub kelas : Florideae 

Ordo : Gigartinales 

Famili : Solieriaceae 

Genus : Eucheuma 

Spesies : Eucheuma spinosum 

Bentuk dari tanaman ini tidak mempunyai perbedaan susunan kerangka 

antara akar, batang, dan daun. Keseluruhan tanaman ini merupakan batang yang 

dikenal sebagai talus (thallus). Talus ada yang berbentuk bulat, silindris atau 
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gepeng bercabang-bercabang. Rumpun terbentuk oleh berbagai sistem 

percabangan ada yang tampak sederhana berupa filamen dan ada pula yang berupa 

percabangan kompleks, jumlah setiap percabangan ada yang runcing dan ada yang 

tumpul. Permukaan kulit luar agak kasar yang karena mempunyai gerigi dan 

bintik-bintik kasar. Eucheuma spinosum memiliki permukaan licin, berwarna 

coklat tua, hijau coklat, hijau kuning, atau merah ungu. Tingginya dapat mencapai 

30 cm. Eucheuma spinosum tumbuh melekat ke substrat dengan alat pelekatnya 

berupa cakram. Cabang-cabang pertama dan kedua tumbuh membentuk rumpun 

yang rimbun dengan ciri khusus mengarah ke arah datangnya sinar matahari. 

Cabang-cabang tersebut ada yang memanjang atau melengkung seperti tanduk 

(Atmaja et al., 1996). 

 
Gambar 1. Rumput Laut (Eucheuma spinosum) 

(http://www.actsinc.biz/seaweed.html) 

 

Rumput laut (Eucheuma spinosum) memiliki suatu kandungan iota 

karaginan yang mampu membentuk gel yang halus, didalam ekstrak Eucheuma 

spinosum hampir semua mengandung 3,6-anhidro-galaktosa yang bersulfat. Fraksi 

iota karaginan akan membentuk gel yang elastis kuat ketika dicampur dengan 

garam kalsium dan membentuk gel yang keras jika dicampur dengan garam 

http://www.actsinc.biz/seaweed.html
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kalium. Karaginan berperan penting sebagai stabilisator (bahan keseimbangan), 

thickener (bahan pengental), pembentuk gel, pengemulsi, dan lain-lain. Karaginan 

dapat digunakan dalam pembuatan permen jelly dan produk makanan lainnya 

sebagai gel pengikat (Atmaja et al., 1996). 

Ciri fisik yang dimiliki spesies Eucheuma spinosum ini diantaranya talus 

yang kasar, agak pipih dan bercabang teratur, yaitu bercabang dua atau tiga, 

ujung-ujung-ujung percabangan ada yang runcing dan tumpul dengan permukaan 

bergerigi, agak kasar dan berbintil-bintil pada talusnya. Tumbuh melekat ke 

substrat dengan alat perekat berupa cakram. Cabang-cabang pertama dan kedua 

tumbuh membentuk rumpun yang rimbun dengan ciri khusus mengarah kearah 

datangnya sinar matahari. Cabang-cabang tersebut ada yang memanjang atau 

melengkung seperti tanduk (Lasinrang, 2014). 

 

1.1.2 Habitat dan Penyebaran 

Rumput laut tumbuh hampir diseluruh bagian hidrosfir sampai batas 

kedalaman 200 meter. Pada kedalaman ini merupakan syarat hidup untuk tanaman 

air masih memungkinkan. Jenis rumput laut ada yang hidup diperairan tropis, 

subtropis, dan diperairan dingin. Rumput laut hidup dengan cara menyerap zat 

makanan dari perairan dan melakukan fotosintesis. Jadi dapat disimpulkan 

pertumbuhannya rumput laut membutuhkan faktor –faktor fisika dan kimia 

perairan seperti gerakan air, suhu, kadar garam, nitrat, dan fosfat serta 

pencahayaan sinar matahari (Puncomulyo, 2006). 

Rumput laut (Eucheuma spinosum) tumbuh pada tempat-tempat yang 

sesuai dengan persyaratan tumbunhya, antara lain tumbuh pada perairan yang 

jernih, dasar perairannya berpasir atau berlumpur dan hidupnya menempel pada 
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karang. Persyaratan hidup lainnya yaitu ada arus atau terkena gerakan air. Kadar 

garamnya yakni 28-36 % dari beberapa persyaratan yang terpenting adalah 

rumput laut (Eucheuma spinosum) memerlukan sinar matahari untuk dapat 

melakukan fotosintesis (Lasinrang, 2014). Eucheuma spinosum biasanya 

ditemukan tumbuh pada kedalaman yang berkisar antara 10-50 m (Noor, 2006). 

 

1.1.3 Reproduksi Rumput Laut 

Menurut Iksan (2005), Menurut Iksan (2005), Perkembangbiakan rumput 

laut Eucheuma sp. terbagi menjadi 2 cara, yaitu:  

1) Reproduksi Generatif Pada peristiwa perbanyakan secara generatif, rumput 

laut yang diploid (2n) menghasilkan spora yang haploid (n). Spora ini 

kemudian menjadi dua jenis rumput laut yaitu jantan dan betina yang 

masing-masing bersifat haploid (n) yang tidak mempunyai alat gerak. 

Selanjutnya rumput laut jantan akan menghasilkan sperma dan rumput laut 

betina akan  menghasilkan sel telur Apabila kondisi lingkungan memenuhi 

persyaratan akan menghasilkan suatu perkawinan dengan terbentuknya 

zygot yang tumbuh menjadi tanaman rumput laut.  

2) Reproduksi Vegetatif Proses perbanyakan secara vegetatif berlangsung 

tanpa melalui perkawinan, dimana perkembangbiakannya dapat dilakukan 

dengan cara stek/memotong 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 
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1.1.4 Kandungan Kimia 

Komposisi senyawa organik dari rumput laut (Eucheuma spinosum) yang 

tumbuh di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia rumput laut (Eucheuma spinosum) kering 

Komponen Satuan Jumlah 

Air % 12,90 

Protein kasar % 5,12 

Lemak % 0,13 

Karbohidrat % 13,38 

Serat kasar % 1,39 

Abu % 14,21 

Kalsium Ppm 52,85 

Besi Ppm 0,108 

Tembaga Ppm 0,768 

Vitamin B1 mg/100 g 0,21 

Vitamin B2 mg/100 g 2,26 

Vitamin C mg/100 g 43,00 

Karaginan % 65,75 

Sumber: Poncomulyo (2006) 
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1.1.5 Manfaat rumput laut 

Eucheuma sp, banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang di masyarakat, 

diantaranya sebagai pupuk organik karena mengandung bahan-bahan mineral 

seperti potasium dan hormon seperti auxin dan citokinin yang dapat meningkatkan 

daya tumbuh tanaman untuk tumbuh, berbunga, dan berbuah, bahan pengental 

(thickener), pembentuk gel, pengemulsi, dan pengimbang (stabilizator) pada 

industri makanan, pasta gigi, farmasi, kosmetik, tekstil, cat, karet, dan kertas. 

Selain itu Eucheuma sp dapat dimanfaatkan sebagai sayuran dan makanan 

tambahan berupa agar. 

Pada dunia kedokteran dan farmasi, Eucheuma sp, digunakan sebagai 

bahan obat asma, bronkitis, TBC, cacingan, sakit perut, demam, rematik, anti 

hiperkolesterol, sumber iodium, seng, selenium, dan vitamin seperti B1, B2, B6, 

B12, Beta-karoten, C, dan E, anti kanker karena kandungan antioksidanya yang 

tinggi, dan menurunkan kadar gula. 

Selain itu, Eucheuma sp, mempunyai kandungan karaginan yang 

merupakan serat larut air dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Berdasarkan 

strukturnya, karaginan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kappa karaginan, iota 

karaginan, dan lamda karaginan. Kappa karaginan tersusun dari (1->3) D-

galaktosa-4 sulfat dan (1->4) 3,6 anhidro-D-galaktosa. Iota karaginan 

mengandung 4 sulfat ester pada setiap gugusan 3,6 anhidro-D-galaktosa. 

Sedangkan lamda karaginan memiliki sebuah residu disulphated (1-4) D 

galaktosa. Perbedaan yang lain adalah daya kelarutan pada berbagai media pelarut 

(Anggadireja et al., 2006). 
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1.2 Kultur Jaringan 

1.2.1 Definisi Kultur jaringan 

Kultur jaringan, sering disebut juga tissue culture. Kultur adalah budidaya, 

dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang 

sama. Kultur jaringan adalah suatu metode mengisolasi bagian dari tanaman, 

seperti sel, sekelompok sel, jaringan dan organ, serta menumbuhkan kondisi 

secara aseptik atau kondisi dimana eksplan steril, sehingga bagian-bagian tersebut 

dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap 

(Henuhili, 2013). 

Kultur jaringan adalah suatu metode penanaman protoplas, sel, jaringan, 

dam organ pada media buatan dalam kondisi aseptik sehingga dapat beregenerasi 

menjadi tanaman yang lengkap. Salah satu aplikasi kultur jaringan yang telah 

dikenal secara meluas dan telah banyak diusahakan untuk tujuan komersial adalah 

perbanyakan tanaman. Perbanyakan melalui kultur jaringan yang banyak 

diusahakan secara komersial pada saat ini terutama di negara-negara maju seperti 

Amerika, Jepang, dan Eropa. Kultur jaringan merupakan salah satu cara 

perbanyakan tanaman secara vegetatif. Kultur jaringan ini yakni teknik 

perbanyakn tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata 

tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara 

aseptik (kondisi terkontrol) yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh (ZPT) 

dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga bagian tanaman dapat 

memperbanyak diri dan bergenerassi menjadi tanaman yang lengkap. Prinsip 

utama dari teknik kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman dengan 
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menggunakan bagian vegetatif tanaman menggunakan media buatan yang 

dilakukan di tempat steril (Daisy. P dan Wijayani, 1994). 

Pelaksanaan teknik kultur jaringan ini berdasarkan teori sel seperti yang 

ditemukan oleh Scheiden dan Schwann, yaitu bahwa suatu sel mempunyai 

kemampuan autonom, bahkan mempunyai kemampuan totipotensi. Totipotensi ini 

memiliki arti yakni kemampuan setiap sel, dari mana saja sel tersebut di ambil, 

apabila diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan dapat tumbuh menjadi 

tanaman yang sempurna (Suryowinoto, 1991). 

Skoog dan Miller mengemukakan bahwa regenerasi tunas dan akar secara 

in vitro dikontrol secara hormonal oleh ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) sitokinin dan 

auksin. Organogenesis adalah proses terbentuknya organ seperti tunas atau akar, 

baik secara langsung dari permukaan eksplan atau secara tidak langsung melalui 

pembentukan kalus terlebih dahulu, dengan menggunakan eksplan empulur 

tembakau, Skoog dan Miler mendemonstrasikan bahwa nisbah sitokinin dan 

auksin yang tinggi mendorong pembentukan tunas, sedangkan nisbah sitokinin 

dan auksin yang rendah mendorong pembentukan akar. Jika diberikan dalam 

jumlah yang seimbang sitokinin dan auksin akan mendorong pembentukan kalus, 

disamping merangsang pembentukan tunas yang adventif, sitokinin juga 

merangsang multipikasi tunas aksilar dan melawan dominasi apikal. Sedangkan 

auksin merangsang pembentukan akar adventif. Semua perbanyakan tunass 

tersebut dirangsang oleh sitokinin benziladenin (BA) dalam media kultur (Fahmi, 

2016). 
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1.2.2 Tujuan dan Manfaat Kultur Jaringan 

Menurut Henuhili (2013), saat ini teknik kultur jaringan tumbuhan bukan 

hanya sebagai sarana untuk mempelajari aspek-aspek fisiologis dan biokimia 

tanaman saja, akan tetapi sudah berkembang menjadi metode untuk berbagai 

tujuan yakni: 

a) Mikropropagasi (Perbanyakan tanaman secara mikro) 

Teknik kultur jaringan telah digunakan dalam membantu produksi tanaman 

dalam skala besar melalui mikropropagasi atau perbanyakan klonal dari berbagai 

jenis tanaman. Jaringan tanaman dalam jumlah yang sedikit dapat menghasilkan 

ratusan atau ribuan tanaman secara terus menerus. Teknik mikropropagasi ini 

telah digunakan dalam skala industri di berbagai negara untuk memproduksi 

secara komersial berbagai jenis tanaman, dengan menggunakan metode kultur 

jaringan jutaan tanaman dengan sifat genetis yang sama dapat diperoleh hanya 

dengan berasal dari satu mata tunas. Oleh karena itu metode ini menjadi salah satu 

alternatif dalam perbanyakan tanaman secara vegetatif. 

b) Perbaikan tanaman 

Dalam usaha perbaikan tanaman melalui metode pemuliaan secara 

konvensional untuk mendapatkan suatu runtutan galur murni diperlukan waktu 

yang lama mulai dari enam sampai tujuh generasi hasil penyerbukan sendiri 

maupun persilangan. Melalui teknik kultur jaringan, dapat diperoleh tanaman 

homosigot dalam waktu yang singkat dengan cara memproduksi tanaman haploid 

melalui kultur polen, antera atau ovari yang diikuti dengan penggandaan 

kromosom. Tanaman homosigot ini dapat digunakan sebagai bahan pemuliaan 

tanaman dalam rangka perbaikan sifat tanaman. 



14 
 

c) Produksi tanaman yang bebas penyakit 

Teknologi kultur jaringan telah memberikan kontribusinya dalam 

mendapatkan tanaman yang bebas dari virus. Pada tanaman yang telah terinfeksi 

virus, sel-sel pada tunas ujung (meristem) merupakan daerah yang tidak terinfeksi 

virus. Dengan cara mengkultur bagian meristem akan diperoleh tanaman yang 

terbebas dari virus. 

d) Transformasi genetik 

Teknologi kultur jaringan telah menjadi bagian terpenting dalam 

membantu keberhasilan rekayasa genetika tanaman (transfer gen). Sebagai contoh 

transfer gen bakteri (seperti gen cry dari Bacillus thuringiensis) ke dalam sel 

tanaman akan terekspresi setelah regenerasi tanaman transgeniknya tercapai. 

e) Produksi senyawa metabolit sekunder 

Jadi, kultur jaringan tumbuhan juga dapat digunakan untuk memproduksi 

senyawa biokimia (metabolit sekunder) seperti alkaloid, terpenoid, phenyl 

propanoid, dll. Teknologi ini sekarang sudah tersedia dalam skala industri. 

Sebagai contoh produksi secara komersial senyawa “shikonin” dari kultur 

Lithospermum erythrorhizon. 

Zulkarnaen, (2009) Secara lebih rinci dan jelas berikut ini akan dibahas 

secara khusus manfaat dari kultur jaringan antara lain: 

 Mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif 

singkat, yang mempunyai sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan 

induknya. Dari teknik kultur jaringan tanaman ini diharapkan juga 

memperoleh tanaman baru yang bersifat unggul. 
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 Dapat diperoleh sifat-sifat tanaman yang dikehendaki, dan pelaksanaannya 

tidak tergantung pada musim 

 Metabolit sekunder tanaman segera didapat tanpa perlu menunggu tanaman 

dewasa. 

 Produksi tanaman bebas virus dengan teknik kultur meristem 

 Pelestarian plasma nutfah tanaman juga dapat dilakukan dengan teknik 

kultur jaringan dengan penyimpanan untuk jangka panjang dengan 

pengunaan nitrogen cair pada temperatur -196 °C. Ada juga penyimpanan 

sementara, yaitu pada temperatur antara 0 °C sampai -9 °C. 

 Untuk dapat menghasilkan tanaman dengan jumlah banyak dan beragam. 

 Perbanyakan tanaman secara besar-besaran telah dibuktikan 

keberhasilannya pada perkebunan kelapa sawit dan tebu. Dengan cara kultur 

jaringan dapat klon suatu komoditas tanaman dalam relatif cepat. Manfaat 

yang dapat diperoleh cukup banyak misalnya, di pulau Jawa akan didirikan 

suatu perkebunan yang membutuhkan bibit tanaman dalam jumlah ribuan, 

maka sudah dapat dibayangkan betapa mahalnya biayanya hanya untuk 

transportasi saja. Hal ini dapat diatasi dengan usaha kultur jaringan, karena 

hanya perlu membawa beberapa puluh botol planlet yang berisi ribuan bibit. 

Dengan cara ini dapat menghemat waktu dan biaya yang cukup banyak 

dalam persiapan pemberangkatan ataupun transportasinya. Pada ekspor 

anggrek, misalnya, orang luar negeri menghendaki bunga anggrek yang 

seragam baik bentuk maupun warnanya. Dalam hal ini dapat dipenuhi juga 

dengan usaha kultur jaringan. Bibit- bibit tanaman dari usaha mericlono 
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(tanaman hasil budidaya meristem) akan berharga lebih mahal, karena 

induknya dipilih dari tanaman yang mempunyai sifat paling bagus (unggul). 

 Usaha yang paling tepat untuk melestarikan tanaman yang terancam punah. 

Dengan usaha kultur jaringan ini, populasi dari tanaman yang terancam 

punah. Dengan usaha kultur jaringan ini, populasi dari tanaman tersebut 

akan terselamatkan, bahkan dapat bertambah, sekaligus sifat-sifat yang 

dimiliki oleh tanaman tersebut tetap terjamin. 

 Kultur jaringan juga mempunyai manfaat yang besar dibidang farmasi, 

karena dari usaha ini dapat dihasilan metabolit sekunder upaya untuk 

pembuatan obat- obatan, yaitu dengan memisahkan unsur-unsur yang 

terdapat di dalam kalus ataupun protokormus, misalnya alkolois, steorid, 

dan terponoid. Dengan ditemukannya cara mendapatkan metabolit 

skunderdai kalus suatu eksplan dapat menghemat waktu dan tenaga. 

Persenyawaan yang bermanfaat yang diambil dari kalus dapat ditingkatkan 

kadarnya dengan cara memanipulasinya. 

 Kultur jaringan sangat bermanfaat dibidang fisiologi tanaman. Pada 

tanaman anggrek misalnya, telah berhasil diketahui bahwa jika ujung 

akarnya diiris melintang akan memperlihtkan warna tertentu. Warna 

tersebut nantinya akan sama dengan warna bunganya. Hal ini sangat 

berguna dalam bidang perdagangan bunga hias, sebab walaupun 

tanamannya belum berbunga orang sudah dapat mengetahui warna bunga 

yang  muncul. 

 Melalui perbanyakan vegetatif dengan kultur jaringan ternyata juga 

berpengaruh terhadap devisa negara. Misalnya, dengan terlaksananya ekspor 
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tanaman anggrek ke negara lain, maka akan menaikkan devisan negara 

dibidang pertanian. 

2.3 Faktor – Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Kultur In-Vitro 

   2.3.1 Eksplan 

Eksplan artinya jaringan tanaman yang digunakan sebagai bahan tanam di 

dalam botol. Eksplan dipilih dari jaringan yang masih muda karena jaringan 

tersebut tersusun atas sel- sel yang masih muda dan selalu membelah. Dengan 

demikian diharapkan nantinya bisa menghasilkan tanaman yang sempurna. 

Sebagai eksplan Nepenthes, gunakan bagian daun, tunas pucuk, batang muda dan 

bisa juga bagian jaringan lainnya (Purwanto, 2007). 

Kondisi fisiologis eksplan memiliki peranan penting bagi keberhasilan 

teknik kultur jaringan. Pada umumnya bagian-bagian vegetatif lebih siap 

beregenerasi daripada bagian-bagian generatif. Eksplan mata tunas yang diperoleh 

dari tanaman yang sedang istirahat, lebih sulit berpoliferasi daripada mata tunas 

yang diperoleh dari tanaman yang sedang aktif tumbuh. Hal itu sama halnya 

dengan kasus dormansi pada eksplan biji. Kondisi fisiologis dari suatu tanaman 

bervariasi secara alami, sejalan dengan pertumbuhan tanaman yang melewati fase-

fase yang berbeda dan perubahan kondisi lingkungan (Zulkarnaen, 2009). 

Dalam penelitian bagian tanaman, perlu juga dipertimbangkan tujuan dari 

kulturnya. Bagian-bagian tertentu akan memberikan variasi dalam jumlah 

kromosom maupun variasi dalam beberapa gen. Endosperma hanya digunakan 

untuk mendapatkan kultur triploid. Selain bagian tanaman, genotip atau varietas 

yang digunakan juga ikut menentukan keberhasilan regenerasi (Gunawan, 1995). 
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2.3.2 Media Kultur 

 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 (Yusnita, 2003). 

 Sebelum membuar medium, maka terlebih dahulu kita harus menentukan 

medium apa yang akan kita buat. Jenis medium dengan komposisi unsur kimia 

yang berbeda dapat digunakan untuk media tumbuh dari jaringan tanaman yang 

berbeda pula (Hendaryono dan Wijayani, 1994). 

 Medium yang digunakan untuk kultur in vintro tanaman dapat berupa 

medium padat atau cair. Medium padat digunakan untuk menghasilkan kalus yang 

selanjutnya diinduksi membentuk tanaman yang lengkap (disebut sebagai planlet), 

sedangkan medium cair biasanya digunakan untuk kultur sel. Medium 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 (½ 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). 
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   2.3.3 Lingkungan In Vitro 

 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 seragam maka keseragaman faktor 

lingkungan harus diupayakan, tidak hanya di dalam ruang kultur dengan cara 

menggunakan wadah yang seragam (Zulkarnaen, 2009). Lingkungan tumbuh yang 

dapat mempengaruhi regenerasi tanaman meliputi : 

1. Temperatur 

2. Penyinaran : panjang penyinaran, intensitas penyinaran, dan kualitas sinar, 

serta, 

3. Ukuran wadah kultur. 

Pada teknik kultur jaringan tanaman, cahaya dinyatakan dengan dimensi 

lama penyinaran, intensitas dan kualitasnya. Prof. Murashige menyarankan untuk 

mengasumsikan kebutuhan lama penyinaran pada setiap kultur jaringan tanaman 

merupakan pencerminan dari kebutuhan periodisitas tanaman yang bersangkutan 

di lapangan. Kualitas cahaya mempengaruhi arah diferensiasi jaringan untuk 

melakukan pertumbuhan (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 
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disini diduga ada kaitannya dengan metabolism 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 intesitas 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 dalam  kultur jaringan 

(Wattimena et al., 1992). 

2.4 Zat Pengatur Tumbuh 

 Zat pengatur tumbuh memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan kultur. Faktor yang perlu mendapat perhatian dalam penggunaan 

zat pengatur tumbuh antara lain jenis zat pengatur tumbuh yang akan digunakan, 

konsentrasi, urutan penggunaan, dan periode masa induksi dalam kultur tertentu 

(Gunawan, 1995). 

 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, kultur suspensi dan akar yaitu dengan memacu 

pemanjangan dan pembelahan sel di dalam jaringan kambium (Pierik, 1997). 

Untuk memacu pembentukan kalus embriogenik dan struktur embrio somatik 

seringkali auksin diperlukan dalam konsentrasi zat pengatur tumbuh yang relatif 

tinggi. 

 Zat pengatur tumbuh tanaman berperan penting dalam mengontrol proses 

biologi dalam jaringan tanaman (Davies, 1995 dan Gaba, 2005). Perannya antara 
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lain mengatur kecepatan pertumbuhan dari masing- masing jaringan dan 

mengintegrasikan bagian-bagian tersebut guna menghasilkan bentuk yang kita 

kenal sebagai tanaman.  

 2.4.1 Hormon Sitokinin 

 Penemuan sitokinin telah diketahui sebagai suatu zat yang larut dari 

bagian tanaman, mengandung bahan yang penting untuk merangsang pembelahan 

sel dalam kultur sel yang 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, disebut 

sitokinin (Anonim, 2013). 

 Sitokinin alami dihasilkan pada jaringan yang ditumbuh 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 kinetin, zeatin, ribosil dan bensil aminopurin 

(BAP), 2-iP, Thidiazuron (Hendaryano dan wijayani, 1994 dalam shiddiqi et al., 

2013). Beberapa macam sitokinin merupakan sitokini alami (misal: kinetin, 

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

dan 2-iP (Intan, 2008). Jenis zat pengatur tumbuh yang berbeda dari golongan 

yang sama seperti kinetin, zeatin dan 2-iP kadang dibutuhkan untuk memacu 

morfogenesis yang lebih optimal (Gaba, 2005). 
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2.4.1.1 Hormon Kinetin 

Kinetin adalah kelompok zat pengatur tumbuh yang sangat penting dalam 

memacu pembelahan sel pada kultur in vitro (More, 1979 dalam Dewi, 2008).  

Selanjutnya  Gardner et al., (1991 dalam Aslamyah 2002) menyatakan bahwa 

auksin dan sitokinin merupakan zat pengatur tumbuh yang kritis sehingga dalam 

penggunaannya harus hati-hati, perlu diteliti macam dan konsentrasinya. 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Kinetin 

(http://goth-id.blogspot.co.id/2012/03/hormon-sitokinin.html) 

Kinetin merupakan turunan dari hormon sitokinin. Adapun fungsi utama 

sitokinin adalah merangsang pembelahan sel. Beberapa dari protein dapat berupa 

enzim yang diperlukan dalam mitosis. Proses penuaan kondisi yang menyertai 

pertambahan umum, yang mengarah kematian organ atau organisme tersebut 

mengalami penuaan (senescence) (Salisbury, 1995). 

Hormon kinetin termasuk turunan dari hormon sitokinin yang berfungsi 

untuk memacu pembelahan sel. Terdapat bukti utama yang menyatakan 

keterlibatan sitokinin yaitu banyak jenis sitokinin yang mampu menggantikan 

sebagian faktor yang dibutuhkan akar untuk menunda penuaan dan kandungan 
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sitokinin helai daun meningkat berlipat ganda ketika akar liar terbentuk pada 

tanaman bunga matahari kandungan sitokinin pada cairan xylem meningkat 

selama masa pertumbuhan cepat, kemudian sangat menurun saat pertumbuhan 

berhenti dan tanaman mulai berbunga, hal tersebut menunjukan bahwa 

berkurangnya pengangkutan sitokinin dari akar ketajuk mengakibatkan penuaan 

lebih cepat (Sasmitamiharja, 1996). 

Proses penuaan dialami oleh semua sel kecuali meristemtik pada saat 

yang berbeda-beda. Daun tumbuhan herba menahun menua mulai dari daun 

tuanya sampai daun mudanya diikuti oleh batang, akar dan juga organ 

generatifnya. Proses penuaan terprogram secara genetic oleh masing-masing 

tumbuhan. Penuaan merupakan suatu proses dimana terjadi kehilangan klorofil, 

RNA dan protein termasukdidalam berbagai enzim. Hilangnya keempat unsur 

tersebut secara terus-menerus mengakibatkan kerusakan organ (Lakitan, 2007). 

Penuaan (senescence) dapat diartikan sebagai proses menuju tua yang 

terprogram dan mengarah kematian. Penuaan terjadi bisa untuk penyembuhan, 

pembuangan bagian yang terserang penyakit, terluka dan lain-lain. Pola penuaan 

bisa menyeluruh pada tanaman semusim, baik pada bagian atas tanaman saja, 

herba tahunan, tumbuhan yang mengugurkan daun, maupun tanaman berkayu 

yang gugur tiap tahun. Ada pula yang bersifat progresif dan adaptif dimana 

beberapa daun gugur akibat faktor lingkungan seperti suhu, kekeringan, dan 

kekurangan hara. Penuaan dapat terjadi pada bunga, daun dan pada buah (Firdaus 

et al., 2006). 

Bukti keterlibatan kinetin pada proses penuaan daun, 
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 Sitokinin mampu mengganti faktor yang dibutuhkan oleh akar dalam 

proses penuaan sehingga kandungan kinetin akan meningkat yang 

diangkut ke daun yang menunda proses penuaan. 

 Pada bunga matahari pada fase vegetatif pembentukan kinetin menurun 

dan daun berguguran (Salisbury, 1995). 

Kinetin menunda penuaan pada daun dengan cara mempertahankan 

keutuhan membran tonoplas, kloroplas dan mitokondria. Kinetin juga berperan 

dalam perusakan membran melalui oksidasi asam lemak tak jenuh pada membran. 

Proses ini disebabkan karena kinetin menghambat pembentukan dan mempercepat 

penguraian radial bebas seperti superoksidatif dan radial hidroksi karena kalau 

tidak dicegah akan mengoksidasi membran (Salisbury, 1995). 

 

   2.4.2 Fungsi Sitokinin 

 Ahli biologi tumbuhan menemukan bahwa sitokini dapat meningkatkan 

pembelahan, pertumbuhan, dan perkembangan kultur sel tanaman. Menurut Intan 

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

 Memacu pembelahan sel dalam jaringan meristematik. 

 Merangsang diferensiasi sel-sel dalam jaringan meristem. 

 Mendorong pertumbuhan tunas samping, dominasi apikal dan perluasan 

daun. 

 Menunda penuaan daun. 

 Merangsang pembentukan pucuk dan mampu memecah masa istirahat biji 

(breaking dormancy) serta merangsang pertumbuhan embrio. 

 Pada beberapa spesies tumbuhan, peningkatan pembukaan stomata. 

 Etioplas diubah menjadi kloroplas melalui stimulasi sintesis klorofil. 
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 Sintesis pembentukan protein akan meningkat dengan pemberian sitokinin. 

 

2.4.3 Mekanisme Kerja Sitokinin 

Mekanisme kerja hormon sitokinin menurut Arnita, (2008) berikut uraian 

mengenai mekanisme kerja sitokinin: 

a) Pengaruh pembelahan sel dan diferensiasi sel 

Sitokinin menstimulasi pembelahan sel dan mempengaruhi lintasan 

diferensiasi. Efek sitokinin terhadap pertumbuhan sel didalam kultur jaringan, 

memberikan petunjuk tentang bagaimana zat pengatur tumbuh (ZPT) ini berfungsi 

didalam tumbuhan. Ketika satu potong jaringan parenkhim batang dikultur tanpa 

memakai sitokinin, maka sel tersebut tumbuh menjadi besar tetapi tidak 

membelah. Sitokinin memberikan efek pembelahan pada sel. 

b) Pengaturan dominansi apikal 

Sitokinin dan faktor lainnya berinteraksi dalam mengontrol dominansi 

apikal. Hipotesis yang menerangkan regulasi hormonal pada dominansi apikal, 

yaitu penghambat secara langsung dalam mengatur pertumbuhan. 

c) Efek anti penuaan 

Sitokinin dapat menahan penuaan beberapa organ tumbuhan dengan 

menghambat pemecahan protein. Sitonikin mampu memperlambat penuaan daun 

dengan cara mempertahankan keutuhan membran tonoplas. Bila tidak, protease 

dari vakuola akan merembes ke sitoplasma dan menghidrolisis protein larut serta 

membran kloroplas dan mitokondria. Apabila daun yang dibuang dari suatu 

tumbuhan dicelupkan kedalam larutan sitokinin, maka dau itu akan tetap hijau 

lebih lama daripada biasanya. Sitokinin juga memperlambat deteriorasi daun pada 

tumbuhan utuh (Arnita, 2008). 




