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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Nanas Ananas comosus (L.) Merr adalah salah satu komoditas buah 

unggulan di Indonesia. Hal ini mengacu pada besarnya produksi nanas yang 

menempati posisi ketiga setelah pisang dan mangga. Selain dikonsumsi dalam 

bentuk segar, buah nanas juga dapat diolah menjadi berbagai produk seperti jus, 

selai, sirup dan keripik. Buah nanas mengandung unsur air, gula, asam organik, 

mineral, nitrogen, protein, bromelin serta semua vitamin dalam jumlah kecil, 

kecuali vitamin D. Kulit buah nanas dapat diolah menjadi sirup atau diekstraksi 

cairannya untuk pakan ternak, sedangkan serat pada daun dapat diolah menjadi 

kertas dan tekstil (Hadiati dan Indriyani, 2008).  

Menurut Winastia (2011) menyatakan nanas mengandung serat yang 

berguna untuk membantu proses pencernaan, menurunkan kolesterol dalam darah 

dan mengurangi resiko diabetes dan penyakit jantung. Serat dari 150 gram nanas 

11 setara dengan separuh dari jeruk.Selain kandungan vitamin dan mineral, nanas 

juga dijadikan sebagai sumber vitamin C yang bagus. 

 Di Indonesia nanas salah satu komoditi hortikultura yang memiliki potensi 

untuk dapat dikembangkan hal ini terlihat jumlah permintaan nanas segar dari luar 

negeri yang cukup tinggi. Intensifikasi lahan nanas masih kurang dimana jumlah 

bibit nanas yang ditanam baru mencapai 2.500 batang dari idealnya 10.000 batang 

per hektar.Berdasarkan kontribusinya, produksi nanas Indonesia sebagian besar 

berasal dari provinsi-provinsi di Luar Jawa. Pada tahun 1980-2014 produksi nanas 

di Luar Jawa mencapai 61,20% dari total produksi nanas Indonesia, sedangkan di 
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Jawa sebesar 38,80%, bahkan kontribusi produksi nenas di Luar Jawa mencapai 

72,85% pada tahun 2010-2014 (Pusat Data dan Infromasi Pertanian, 2015). 

Potensi nanas Indonesia cukup baik tetapi masih belum diupayakan secara 

optimal karena tingkat persaingan yang tinggi dengan produk hortikultura lain, 

masih rendahnya kualitas dan kuantitas pasokan nanas lokal serta informasi harga 

dan pasar masih belum secara transparan sampai ke tingkat petani. Secara umum 

beberapa ciri yang melekat pada pengembangan nanas adalah pengembangan yang 

kurang terencana, petani mengusahakan suatu tanaman lebih pada informasi harga 

pada musim-musim sebelumnya, sementara keseimbangan jumlah pasokan dan 

permintaan belum dapat diantisipasi dengan baik (Lubis et al., 2014). 

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan agroindustri nanas antara lain 

(1) terbatasnya penyediaan bibit yang berkualitas dalam jumlah banyak dan 

seragam, (2) produktivitas nanas yang rendah, (3) jumlah kultivar yang tersedia 

masih sedikit, (4) kebun produksi yang ada umumnya merupakan kebun tua, (5) 

adanya serangan penyakit MWaV (mealybag wiltassociated virus) pada tanaman 

nanas, (6) teknologi pengendalian pertumbuhan vegetatif dan reproduktif untuk 

menghasilkan produktivitas dan kualitas hasil yang tinggi masih terbatas (Elfiana, 

V.d. 2012). 

Oleh karena itu, diperlukan perbanyakan tumbuhan secara vegetatif sehingga 

metabolit sekundernya dapat dihasilkan lebih banyak dan cepat. Menurut Yuwono 

(2006), tumbuhan juga dapat diperbanyak secara vegetatif menggunakan kulturin 

vitro dengan teknik kultur kalus. Kalus adalah massa sel yang aktifitas 

pembelahannya tidak tGalatganisasi dan belum terdeferensiasi. Sel-sel ini secara 

alamiah dapat terbentuk dari bagian tumbuhan yang telah dilukai. 
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Perbanyakan vegetatif lebih menguntungkan untuk produksi buah, karena 

sifat-sifat tanaman induk dapat diturunkan kepada keturunannya secara identik dan 

dapat pula berproduksi dengan cepat dan seragam. Rangan (1984) menyatakan 

bahwa sumber bahan perbanyakan nanas akan mempengaruhi kecepatan 

pertumbuhan, ukuran tanaman, kecepatan berbuah, rasa buah, dan produksi 

tanaman.Tanaman nenas dapat diperbanyak secara generative dan vegetative, tetapi 

umumnya dilakukan secara vegetatif karena biji yang dihasilkan sedikit, sulit 

tumbuh, dan sering terjadi segregasi.  

Secara vegetatif tanaman nanas dapat diperbanyak dengan menggunakan 

mahkota (crown), tunas buah (slip), tunas batang (sucker), dan anakan (Sunarjono, 

2005). Semua materi perbanyakantersebut memiliki keterbatasan dalam jumlah 

materi tanaman yang dihasilkan. Bagian tanaman nenas yang dapat dimanfaatkan 

untuk perbanyakan yaitu mahkota, sucker dan slips. Bibit nanas yang berasal dari 

sucker memiliki umur panen 18-20 bulan, mahkota (crown) 22-24 bulan, dan slip 

20 bulan (Ardisela, 2010). 

Kultur jaringan memiliki kelebihan dalam produksi senyawa bioaktif dibanding 

dengan budidaya tumbuhan secara utuh, sebab melalui kultur jaringan tidak dibatasi 

oleh iklim, tidak memerlukan lahan yang luas, dan senyawa bioaktif dapat dihasilkan 

secara terus menerus dalam keadaan yang terkendali (Collin dan Edward, 1998). 

Keberhasilan dalam penggunaan metode kultur jaringan sangat tergantung pada media 

yang digunakan, dalam hal ini penambahan zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh 

adalah senyawa organik yang dapat merangsang, menghambat atau mengubah pola 

tumbuhan dari perkembangan tumbuhan (Gunawan, 1992). 

Dalam kultur jaringan,ada dua golongan zat pengatur tumbuh yang 
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mempunyai pengaruh penting yaitu sitokinin dan auksin. ZPT yang diberikan dalam 

media dan yang diproduksi oleh sel secara endogen menentukan arah perkembangan 

suatu kultur, sehingga mempengaruhi proses-proses pertumbuhan dan morfogenesis 

(Astuti dan Andayani, 2005). ZPT auksin mendorong pembentukan ke arah akar dan 

ZPT sitokinin dapat mendorong pembentukan ke arah tunas. Zat pengatur tumbuh 

auksin dan sitokinin tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi kedua ZPT tersebut saling 

terinteraksi dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan eksplan (Karjadi 

dan Buchory, 2007). 

Penggunaan sitokinin mempunyai peranan penting jika bersamaan dengan 

auksin yaitu merangsang pembelahan sel dalam jaringan yang disebut eksplan serta 

merangsang pertumbuhan tunas dan daun (Yuswindasari, 2010). Kombinasi antara 

hormon sitokinin dan juga auksin digunakan karena hormon sitokinin dapat bekerja 

dalam membantu pembelahan sel pada tumbuhan, sedangkan hormon auksin bekerja 

dalam diferensiasi dan pemanjangansel. 

Di dalam penelitian ini digunakan ZPT 2,4 D sebagai bentuk dari auksin. Hal 

ini dilandasi pemikiran Hendaryono dan Wijayani (1994) bahwa 2,4- D merupakan 

golongan auksin sintesis yang mempunyai sifat lebih stabil daripada IAA, karena 

tidak mudah terurai oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh sel atau pemanasan 

pada proses sterilisasi. Penambahan auksin dalam jumlah yang lebih besar, atau 

penambahan auksin yang lebih stabil, seperti 2,4-D cenderung menyebabkan 

terjadinya pertumbuhan kalus dari eksplan dan menghambat regenerasi pucuk 

tumbuhan (Wetherell, 1982). Peran auksin adalah merangsang pembelahan dan 

perbesaran sel yang terdapat pada pucuk tumbuhan dan menyebabkan pertumbuhan 

pucuk-pucuk baru. Kurniati (2012) menyatakan, zat pengatur tumbuh 2,4-D 
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memiliki sifat yang lebih baik dibandingkan jenis auksin sintetik lainnya, karena 

lebih mudah diserap tanaman, tidak mudah terurai dan berfungsi memicu aktivitas 

morfogenik. 

Disampingitu,pada penelitian ini hormon sitokinin yang digunakan adalah 

TDZ dan BAP. TDZ adalah senyawa yang mirip dengan sitokinin yang dapat 

menginduksi perbanyakan tunas lebih cepat daripada sitokinin jenis lain dan 

mempunyai pengaruh yang sangat cepat dalam menumbuhkan eksplan. 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 dan juga aktif dalam pertumbuhan dan proliferasi 

kalus. 

1.2.Rumusan Masalah 

Penelitian ini diusulkan dalam rangka memecahkan permasalahan pada 

tanaman nanas untuk dapat mengatasi perbanyakan tanaman nanas varietas Smooth 

cayenne dalam penyediaan bibit yang berkualitas dalam jumlah banyak dan 

seragam. Oleh karena itu, dilakukan perbanyakan tanaman secara generative, yakni 

suatu metode in-vitro melalui induksi kalus terhadap ketersediaan bahan guna 

penelitian kultur tahap berikutnya. Induksi kalus ini menggunakan metode kultur 

induksi dengan kombinasi Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) yakni 2,4-Dichlorophenoxy 

Acetic Acid dan Sitokinin (Thidiazuron dan BAP). 



6 
 

 
 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kombinasi zat pengatur 

tumbuh 2,4-Dichlorophenoxy Acetic Acid dan Sitokinin (Thidiazuron dan BAP) 

dalam menginduksi kalus nanas varietas Smoooth cayenne. 

1.4.Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Diduga terdapat interaksi nyata antara zat pengatur tumbuh 2,4-D dan 

Sitokinin terhadap induksi kalus nanas varietas Smoooth cayenne. 

2. Diduga perlakuan konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D berpengaruh 

nyata terhadap induksi kalus secara in vitro pada tanaman nanas varietas 

Smoooth cayenne. 

3. Diduga perlakuan sitokinin (Thidiazuron dan BAP) berpengaruh nyata 

terhadap induksi kalus secara in vitro pada tanaman nanas varietas Smoooth 

cayenne. 

 


