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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Ananas comosus (L.) Merr 

Tanaman nanas merupakan tanaman tanaman yang hidup di waktu tertentu saja, dan 

hanya satu musim dalam  satu tahun (perennial). Tanaman nanas ini merupakan jenis 

tumbuhan tropis yang berasal dari Bolvia, Brazil, dan Paraguay  (USDA, 2017). 

Berikut ini adalah klasifikasi tanaman Nanas: 

Klasifikasi tanaman nanas (USDA, 2017) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Sub kingdom : Tracheobionta (Tumbuhan Berpembuluh) 

Superdivisi : Spermatophyta (Tumbuhan Berbiji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan Berbunga) 

Kelas  : Liliopsida (Monokotil) 

Subkelas : Zingiberidae 

Ordo  : Bromeliales 

Famili  : Bromeliaceae 

Genus  : AnanasMill. 

Species : Ananas comosus (L)Merr. 

Tanaman nanas yang berusia satu sampai dua tahun, tingginya 50-150 cm, 

mempunyai tunas yang merayap pada bagian pangkalnya. Daun berkumpul dalam 

roset akar, dimana bagian pangkalnya melebar menjadi pelepah. Daun berbentuk 

seperti pedang, tebal dan liat, dengan panjang 80-120 cm dan lebar 2-6 cm, 

ujungnya lancip menyerupai duri, berwarna hijau atau hijau kemerahan. Buahnya 

berbentuk bulat panjang, berdaging, dan berwarna hijau, jika masak warnanya 

menjadi kuning, rasanya asam sampai manis (Dalimartha, S, 2001). 
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Daun nanas terbentuk sangat panjang, berukuran sekitar 130-150 cm dengan 

lebar 3-5 cm lebih. Permukaan daun nanas bersifat halus dan melengkilap berwarna 

hijau tua, terkadang berwarna merah tua atau coklat kemerahan. Jumlah daunnya 

setiap batang sekitar 70-80 helai tergantung varietasnya. Letak daun nanas 

berbentuk spiral, mengelilingi batang bahkan hingga batangnya sendiri tidak 

terlihat. Rangkaian bunga yang dimiliki tanaman nanas yakni bunga majemuk pada 

ujung batangnya yang bersifat hemafrodit (bunga sempruna) dengan jumlah kisaran 

100-200 (jumlah bervariasi). Pertumbuhan bunga memakan waktu 10-20 hari, 

sedangkan munculnya bunga memakan waktu 6-16 bulan dari waktu mulai 

penanaman (USDA, 2017). 

 Tanaman nanas dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun 

dataran tinggi hingga 1200 m di atas permukaan laut (dpl). Pertumbuhan optimum 

pada ketinggian 100-700 m dpl. Di daerah tropis seperti Indonesia, nanas cocok 

dikembangkan di dataran rendah sampai ketinggian 800 m dpl dengan iklim basah 

maupun kering (Ashari, 1995). 

2.1.1  Tanaman Nanas varietas Smooth cayenne 

Tanaman nanas yang paling banyak ditanam adalah nanas Smooth cayenne, 

digunakan sebagai tetua dalam rangka memperbaiki kualitas dan ketahanan 

terhadap hama penyakit (Leal dan Coppens, 1996). Menurut Clank et.al (2003) 

“Smooth cayenne” merupakan kultivar utama nanas dunia. Bentuk buah simestris 

berukuran medium (1,5-2,5 kg), tangkai buah kuah dan pendek, warna buah ketika 

masak kuning merata dan dasar sampai keujung.  

Di Indonesia, salah satu nanas yang banyak ditanam adalah nanas Subang 

dari jenis Smooth cayenne yang memiliki buah dengan kadar air yang tinggi, 
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berukuran besar, mata buah agak datar, rasanya agak masam dan berbentuk 

silindris, sehingga mudah dalam proses pengalengan (Rukmana, 1996). 

Nanas Smooth cayenne, ciri-cirinya daunnya tidak berduri atau berduri 

hanya pada ujung-ujungnya dan ukuran durinya kecil-kecil. Bobot buahnya 2.3 kg, 

silindris, mata buah agak datar, warna kulit buah orange, warna daging buah kuning 

pucat sampai kuning, hati (core) sedang, rasanya manis, kandungan serat sedikit. 

Varietas yang termasuk cayenne yaitu smooth cayenne, cayenne lisse, smooth 

guatemalan, typhone. Nanas jenis cayenne banyak di tanam di Filipina, Thailand, 

Hawaii, Kenya, Meksiko dan Taiwan.  

 

Gambar 1. Buah Nanas Jenis Cayenne 

(Sumber : healthbenefitstimes, 2010) 

2.2. Nilai Gizi Tanaman Nanas 

 Nanas dapat diklasifikasikan di bawah keluarga botani Bromeliaceae, 

yang juga mencakup jumlah bromeliad hias.Mereka asli tropis dan subtropics 

Amerika Selatan dan disesuaikan dengan daerah dengan curah hujan rendah dan 

terkuras dengan baik tanah. Buah nanas mengandung gula tinggi dan memberikan 

sumber yang bagus vitamin A, B, dan C. 

 Tanaman nanas apabila ditinjau dari nilai gizi yang terkadung memiliki banyak 

nila gizi yang baik untuk kebutuhan manusia, dapat dibuktikan dari data yang 
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didapatkan Menurut (UPT Balai Informasi teknologi lipi Pangan & kesehatan, 2009) 

nilai gizi yang terkandung pada satu buah nanas yakni Kalori 52 kal, Protein 0,4 g, 

Lemak 0,2 g, Karbohidrat 13,7 g, Kalsium 16 mg, Fosfor 11 mg, Besi 0,3 mg, Vit A 

130 SI, Vit B1 0,08 mg, Vit C 24 mg, Air 85,3 g, b.d.d 53 %. 

 Tanaman nanas mengandung banyak sekali mineral dan vitamin dan enzim 

serta antioksidan dalam takaran yang cukup besar. Dengan kandungan nutrisi di 

dalamnya, buah nana dapat membantu meredakan asam lambung, mengurangi 

peradangan serta membantu memecah protein hewani, dan juga nanas mengandung 

fosfor yang bermanfaat untuk menghentikan psteoporosis (USDA, 2017). 

2.3. Kebutuhan produksi nanas di Indonesia 

Produksi nanas mengalami peningkatan menjadi 1.427.781 ton pada tahun 

2006 setelah sebelumnya pada tahun 2005 jumlah produksi sebesar 925.082 ton 

(Direktorat Budidaya Tanaman Buah, 2007). Peningkatan produksi tersebut salah 

satunya disebabkan karena semakin luasnya areal pertanaman nanas. Bibit nanas 

yang dibutuhkan untuk tiap hektar pertanaman nanas sekitar 40.000 hingga 60.000 

bibit sehingga untuk memperoleh produksi yang optimal dibutuhkan bibit nanas 

dalam jumlah yang cukup banyak. Bibit nanas yang digunakan adalah bibit nanas 

yang berkualitas dan seragam yang dapat diperoleh dalam waktu cepat dan dalam 

jumlah yang banyak. 

Data yang dikumpulkan dalam laporan Statistik Pertanian Hortikultura 

(SPH) (2014) untuk tanaman buah terdiri dari 26 jenis komoditas, yaitu : alpukat, 

belimbing, duku/langsat, durian, jambu biji, jambu air, jeruk siam, jeruk besar, 

mangga, manggis, nangka/cempedak, nanas, pepaya, pisang, rambutan, salak, 

sawo, markisa, sirsak, sukun, apel, anggur, melon, semangka, blewah dan stroberi. 
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Nanas berada di urutan ketiga dengan produksi sebesar 1.835.483 ton atau sekitar 

9,27 persen dari total produksi buah di Indonesia. Sentra produksi nanas terbesar 

ada di Pulau Sumatera dengan total produksi sebesar 1.191.486 ton atau sekitar 

64,91 persen dari total produksi nanas nasional. Indonesia termasuk salah satu 

penghasil nanas yang cukup besar di Asia. Berikut ini adalah data dan tabel 

produksi nanas secara nasional.  

 

Gambar 2. Perkembangan Produksi nanas di Pulau Jawa, luar Jawa, 

dan Indonesia tahun 1980-2014. (Sumber: Setjen Pertanian, 2015) 

 

 
Gambar 3.Perkembangan produksi nanas di Provinsi Sentra di 

Indonesia tahun 2010-2014.(Sumber: Setjen Pertanian, 2015) 
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Perkembangan produktivitas nanas Indonesia dari tahun 1980-2014 

cenderung mengalami peningkatan. Jika pada tahun 1980 produktivitas nanas 

sebesar 8,68 ton/ha, maka pada tahun 2014 telah mencapai 117,53 ton/ha. Rata-rata 

pertumbuhan produktivitas nanas pada periode tersebut sebesar 17,20% per tahun 

dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 1997 sebesar 306,15% . Dalam 

lima tahun terakhir produktivitas nanas Indonesia cenderung menurun yang 

disebabkan oleh turunnya tingkat produktivitas nanas di Jawa.Meskipun 

produktivitas nanas di Jawa secara umum lebih besardibandingkan di Luar Jawa, 

tetapi sejak tahun 2012 tingkat produktivitas nanas di Luar Jawa mampu 

mengungguli produktivitas nanas di Jawa (Setjen Petanian, 2015). 

2.4. Permasalahan tanaman nanas di Indonesia 

Permasalahnnya adalah pengembangan lahan plasma yang baru mencapai 

600 hektar dari target 10.000 ha. Intensifikasi lahan juga masih kurang dimana 

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

batang per hektar. Selain hal tersebut, 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). 

Penelitian mengenai optimalisasi pendapatan dan pemasaran usaha tani 

nanas telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu oleh Maulana (1998), di Desa 
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Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa 

Barat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan, penggunaan 

faktor-faktor produksi yang digunakan serta saluran dan margin pemasaran dari 

usaha tani nanas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan  

usahatani nanas per hektar per tahun pada tahun 1997 sebesar Rp. 14.490.000,00 

sedangkan pengeluaran per hektar per tahun sebesar Rp. 2.765.500,00. Dari hasil 

penerimaan dan pengeluaran tersebut maka pendapatan per hektar per tahun adalah 

sebesar Rp. 11.724.500,00; dengan ratio R/C sebesar 5,24. hal itu berarti bahwa 

setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar 

Rp. 5,24.  

2.5. Kultur Jaringan 

Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara 

memperbanyak jaringan mikro tanaman yang ditumbuhkan secara in vitro menjadi 

tanaman yang sempurna dalam jumlah yang tidak terbatas. Prinsip dasar kultur 

jaringan adalah totipotensi sel, yaitu bahwa setiap sel organ tanaman mampu 

tumbuh menjadi tanaman yang sempurna bila ditempatkan di lingkungan yang 

sesuai yakni dengan iklim, suhu, media dan ZPT pada media kultur jaringan 

(Yuliarti, 2010). 

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.Keuntungan perbanyakan tanaman dengan menggunakan teknik kultur 

jaringan adalah (1) waktu perbanyakan lebih cepat (2) jumlah benih yang dihasilkan 
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tidak terbatas (3) jumlah eksplan yang digunakan sedikit (4) bebas hama dan 

penyakit (5) memerlukan lahan sempit (6) genotipsama dengan induknya 

(Surachman,2011). Menurut Rahardja dan Wahyu (2003) kelemahan teknik in vitro 

hanya dapat dilakukan di Laboratorium. Sedangkan menurut Mattjik (2005) kendalanya 

dalam bahan tanam (eksplan). Hal ini disebabkan masih adanya cendawan dan bakteri 

yang masih ada pada jaringan tanaman. 

Menurut Santoso dan Nursandi (2004), ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan diantaranya ialah (1) Genotif (2) 

Eksplan (3) Komposisi media (4) Kondisi lingkungan. Genotif pada beberapa jenis 

tumbuhan embrio mudah tumbuh akan tetapi pada beberapa jenis tumbuhan lain 

sukar untuk tumbuh. Hal ini disebabkan oleh perbedaan genetik dari jaringan yang 

sama (Santoso dan Nursanti,2004). 

Pada kultur jaringan tidak sedikit masalah yang dapat terjadi sebagai 

penyebab kegagalan. Masalah dalam kultur jaringan menurut Mariska dan 

Sukmadja (2003) diantaranmya ialah (1) Kontaminasi (2) Browning (3) Verifikasi 

(4) Mutasi. Kontaminasi adalah gangguan yang sering terjadi pada kultur. 

Kontaminasi dapat dilihat dari jenis kontaminan, seperti bakteri, jamur, dan virus. 

Selain itu, dapat berdasarkan waktunya yaitu hitungan jam, hitungan hari, dan 

minggu, serta berdasarkan sumber kontaminan dari media atau eksplan (Mariska 

dan Sukmadjaja, 2003). 

2.6.  Induksi Kalus Nanas Smooth cayenne 

Kalus merupakan satu kumpulan sel amorphous yang terjadi dari selsel 

jaringan awal yang membelah dari secara terus menerus dan tidak teratur. Secara 

alamiah, kalus dibentuk oleh semua tanaman yang dikulturkan dan sebagai cara 
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perlindungan tanaman terhadap luka yang ditimbulkan akibat proses pemotongan 

saat persiapan bahan eksplan (Gunawan, 1987 dalam Khairunisa, 2009). Pemilihan 

media kultur jaringan merupakan kunci sukses dalam kultur jaringan. Hal ini 

menyebabkan banyak diadakan penelitian untuk memodifikasi media media yang 

memberikan respon berbeda terhadap berbagai macam tanaman. 

 Perbanyakan benih secara vegetatif kurang efisien dengan teknik 

konvensional kurang efisien dan membutuhkan investasi yang cukup mahal serta 

terancam kemungkinan menularnya penyakit oleh virus (Jeong et al., 2004; Kulus 

2014). 

Metode yang lebih efisien yakni melaui kulturin vitro dengan cara 

menginduksi kalus tanaman nanas. Pada penelitian Admojo, dkk. (2014) bahwa 

perbanyakan tanaman karet dengan cara induksi kalus, menghasilkan kalus yang 

berpotensi untuk diinduksi membentuk plantlet dengan menggunakan eksplan 

tangkai daun dan anak tangkai daun, ini lebih efektif dibandingkan dengan cara 

konvensional yang membutuhkan waktu kisaran 18 bulan dari perkecambahan 

sampai bibit siap ditanam 

2.7. Zat Pengatur Tumbuh 

Zat pengatur tumbuh juga dapat disebut hormon. Hormon berasal dari 

bahasa Yunani yaitu hormon yang mempunyai tumbuh arti merangsang atau 

mendorong timbulnya suatu aktivitas biokimia. Fitohormon didefinisikan sebagai 

senyawa organik yang bekerja aktif dalam jumlah sedikit, ditransportasikan ke 

seluruh bagian tanaman sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan atau proses 

fisiologi tanaman (Sumiarsi,2002). Kehadiran zat pengatur tumbuh ini,dalam kultur 

in vitro sangatlah nyata pengaruhnya. Sangat sulit untuk menerapkan teknik kultur 
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in vitro pada upaya perbanyakan tanaman tanpa melibatkan zat pengatur 

tumbuhnya. 

Zat pengatur tumbuh pada tanaman terdiri dari lima kelompok, yaitu auksin, 

giberellin, sitikoinin, etilen, dan inhibitor dengan ciri khas dan berpengaruh yang 

berlainan terhadap proses fisiologis. Pada kultur kalus zat pengatur tumbuh yang 

biasanya dipakai adalah dari golongan auksin dan sitokinin (Abidin, 1983). 

2.7.1. Penggunaan 2,4-D pada Kultur Jaringan Tumbuhan 

2,4-D merupakan senyawa sintesis yang dapat digunakan sebagai zat 

pengatur tumbuh maupun sebagai herbisida. Pemberian 2,4-D dalam jumlah kecil 

dapat memberikan respon pertumbuhan tapi jika diberikan dalam jumlah yang 

banyak dapat berfungsi sebagai herbisida yang menyebabkan kematian pada 

jaringan. . 2,4-D sebagai auksin menyebabkan perluasan dan pemanjangan sel tidak 

terjadi tetapi memicu pembelahan sel. Pembelahan sel yang berlebihan dan tidak 

diikuti dengan perluasan dan pemanjangan mengakibatkan tejadinya kalus. 

Pemberian 2,4-D pada medium dasar kultur in-vitro dapat menginduksi kalus dan 

menyebabkan pertumbuhan kalus terus berlangsung (Krinkorian 1995 dan Darwati, 

2007). 

2,4-D merupakan auksin kuat yang sering digunakan secara tunggal untuk 

menginduksi terbentuknya kalus dari berbagai jaringan tanaman (Bhojwani dan 

Razdan, 1996 dalam Syahid, 2007). Pemberian ZPT 2,4-D secara tunggal dapat 

merespon terjadinya inisiasi pembentukan kalus. Struktur 2,4-D disajikan pada 

(gambar 5.) 
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Gambar 4. Struktur Molekul 2,4 D 

Sumber : Wikipedia, 2016 

 Roostika & Ika Mariska (2012) melaporkan induksi kalus dengan 

menggunakan 2,4-D dengan berbagai koensentrasi 4,6mg/l, 9mg/l, 0,13 mg/l serta 

penambahan TDZ 0,001mg/l mendapatkan hasil bahwa Auksin tunggal 2,4-D tidak 

cukup untukmenginduksi sel embriogenik. Oleh karena itu bagian nonkalus 

embriogenik diregenerasi melalui tidak langsung organogenesis perlakuan terbaik 

untuk organogenesis adalah 4,6 mg/l 2,4-D karena memberikan tingkat 

tinggiformasi kalus (80%), bobot segar tertinggi (0,2g / eksplan), dan jumlah tunas 

tanaman nanas terbanyak (sekitar 25tunas / eksplan). 

2.7.2. Pengunaan Sitokinin pada Kutur Jaringan Tumbuhan 

 Sitokinin merupakan senyawa organik yang menyebabkan pembelahan 

sel yang dikenal dengan proses sitokinesis. Menurut Wattimena (1988), sitokinin 

mempengaruhi berbagai proses fisiologis di dalam tanaman terutama mendorong 

pembelahan sel. Sitokinin yang biasa digunakan adalah kinetin, zeatin, 2iP (N6-2-

Isopentanyl Adenin) , BAP (6-Benzyl Amino Purin), PBA, 2C 1-4 PU, 2.6-C1-4 

dan TDZ (thidiazuron) (Gunawan, 1987). Adapun TDZ lebih efektif daripada 

zeatin dalam kemiripan dengan aktivitas sitokinin endogen (Bollmark, et al., 

1988).Struktur TDZ disajikan pada (gambar 6.) 
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Gambar 5. Struktur Molekul TDZ (Thidiazuron) 

Sumber : Yusnita, 2003 

 Penggunaan thidiazuron (TDZ) dapat meningkatkan kemampuan 

multiplikasi tunas. Thidiazuron dapat menginduksi pembentukan tunas adventif 

dan proliferasi tunas aksilar. Diduga thidiazuron mendorong terjadinya perubahan 

sitokinin ribonukleotida menjadi ribonukleosida yang secara biologis lebih aktif 

(Capella et al.l993). Thidiazuron merupakan senyawa organik yang banyak 

digunakan dalam perbanyakan in vitro karena aktivitasnya menyerupai sitokinin 

(Pierik, l988). Thidiazuron berpotensi memacu frekuensi regenerasi pada kacang 

tanah (Arachishipogaea) secara in vitro, dan memacu pembentukan tunas adventif 

pada beberapa jenis tumbuhan karena dapat menginduksi proses pembelahan sel 

secara cepat pada kumpulan sel meristem sehingga terbentuk primordia tunas. 

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%, 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). 
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Penggunaan 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. Sehingga BAP merupakan sitokinin yang paling 

aktif. Struktur BAP disajikan pada (gambar 7.) 

 
Gambar 6. 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 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 kompak, kuat dan warna putih (Bano et al, 2005). Menurut Sherkar 

dan Chavan (2014) melaporkan dampakbeda konsentrasi BAP 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 

http://www.wuzhouchem.com/
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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. Malas Saveh dari eksplan 

kotiledon pada kondisi terang lebih baik daripada kondisi gelap dengan komposisi 

media BA 2 ppm dan NAA 1 ppm menghasilkan frekuensi paling tinggi yaitu 100%, 

tekstur kalus yang dihasilkan kompak, warna hijau, pertumbuhannya cepat, sedangkan 

pada media menggunakan komposisi media BA 2 ppm dan 2,4-D 1 ppm menghasilkan 

presentase kalus 30% (Soukhak, 2011). 

 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. 

 


