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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Agave sisalana merupakan tanaman CAM (Carssulaceae acid metabolism) 

yang seringkali digunakan sebagai tanaman hias pelengkap taman. Selain sebagai 

tanaman hias, Agave sisalana dimanfaatkan seratnya sebagai bahan industri tali 

kapal laut karena sifat seratnya yang kuat dan tahan terhadap kadar garam tinggi. 

Di Indonesia selain dimanfaatkan sebagai tali kapal, industri lain yang 

memanfaatkan serat sisal adalah industri kuas, pembungkus kabel, kerajinan dan 

perabotan rumah tangga,  pulp, campuran karpet dan geotekstil. Data statistik 

FAO tahun 2008 dikutip dari Syamani (2009) menunjukkan produksi global serat 

sisal mencapai 427.000 ton/tahun, sedangkan produksi serat sisal dari Indonesia 

hanya sekitar 450 ton/tahun atau 1% dari produksi dunia. Sedangkan kebutuhan 

serat Agave sisalana dalam negeri periode 2006-2009 mencapai 1.982 ton/tahun 

namun kebutuhan yang dapat dipenuhi dalam negeri hanya 642 ton sedangkan 

sisa kebutuhan dipasok dari luar negeri. 

Besarnya kebutuhan dan luasnya pemanfaatan agave, membuat tanaman ini 

berpotensi sebagai tanaman industri. Untuk mewujudkan produksi tanaman agave 

secara komersil maka dibutuhkan pemenuhan kebutuhan bibit agave dalam 

jumlah banyak dan seragam. Namun perkembangbiakan agave secara generatif 

membutuhkan waktu 6-9 tahun untuk berbunga, karena mempunyai tingkat ploidi 

yang tinggi maka Agave sisalana tidak menghasilkan benih normal bahkan tidak 

menghasilkan buah (Robert dkk., 2004). Sedangkan perkembangbiakan vegetatif 

Agave sisalana yaitu dari bulbil dan rimpang secara alami yang banyak digunakan 
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sebagai bahan tanam agave namun dibutuhkan penanaman  di area pembibitan 

sebelum menjadi individu baru dan dibutuhkan area pembibitan yang luas untuk 

memenuhi kapasitas bahan tanam untuk skala industri (Kulus, 2014). 

Pendekatan baru dalam persediaan bibit yaitu melalui teknik kultur in vitro 

yang dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada perbanyakan Agave 

sisalana secara tradisional yang membutuhkan investasi biaya yang tinggi. 

Perbanyakan tanaman melalui kultur kalus lebih mendapat perhatian karena bibit 

dapat berasal dari satu sel somatik sehingga bibit yang dihasilkan dapat lebih 

banyak dibandingkan melalui organogenesis (Lestari, 2011). Selain itu kalus 

dapat disimpan dalam jangka waktu lama dengan perlakuan tertentu dalam ruang 

seminimal mungkin dan dapat dikembangkan kembali setiap saat (Zulkarnain dan 

Lizawati, 2011). Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kalus yaitu 

hormon tanaman atau zat pengatur tumbuh (ZPT).  

Induksi kalus seringkali dirangsang dengan pemberian zat pengatur tumbuh 

auksin dalam bentuk 2,4-D. Penambahan auksin dalam jumlah  yang lebih besar, 

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

menyebabkan terjadinya pertumbuhan kalus dari eksplan dan menghambat  

regenerasi pucuk tanaman (Natsir, 2002). Auksin dapat diberikan secara tunggal 

maupun dikombinasikan dengan sitokinin. Sedangkan sitokinin yang sering 

digunakan dalam induksi kalus Agave yaitu Benzylaminopurin (BAP) (Loyola-

Vargas dan Ochoa-Alejo, 2016). BAP sangat penting dalam proses pembelahan 

sel karena BAP berperan dalam pembentukan gelendong pada tahap metafase. 
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Selain itu BAP juga dapat mempertahankan keutuhan membran plasma (Santoso 

dan Nursandi, 2003). 

Penelitian induksi kalus dengan menggunakan 2,4-D dan BAP pada spesies 

agave yang berbeda telah banyak dilakuan, seperti pada Agave americana 

(Lecona-Guzman dan Reyes-Zambrano, 2017), Agave Hibrida No. 11648 (Yan-

Mei dkk., 2013) dan Agave tequilana (Portillo dkk., 2007) menunjukkan 

pertumbuhan kalus yang baik pada pemberian konsentrasi BAP lebih tinggi 

dibanding 2,4-D. Induksi kalus Agave sisalana yang dilakukan di Brazil 

menggunakan bulbil sebagai bahan tanam yang dilakukan Carneiro, dkk. (2014) 

pada tahun 2010-2012 menunjukkan hasil munculnya kalus pada pemberian 2,4-D 

secara tunggal maupun kombinasi dengan BAP. 

Dalam penggunaan zat pengatur tumbuh yang perlu diperhatikan adalah 

ketepatan memilih jenis dan konsentrasi yang sesuai dengan jenis tanaman dan 

kondisi fisiologis dari eksplan atau jaringan yang ditumbuhkan. Oleh karenanya 

dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian lebih dalam tentang induksi kalus 

Agave sisalana dengan pemberian ZPT 2,4-D dan BAP sehingga dapat diketahui 

konsentrasi yang tepat untuk dapat meng-induksi kalus yang nantinya diharapkan 

dapat menjadi bahan bibit tanaman Agave sisalana yang seragam dalam jumlah 

yang besar dan dapat disimpan hingga waktu lama sehingga dapat ditanam 

kembali nantinya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diteliti yaitu 

sebagai berikut : 

1. Apakah pemberian ZPT BAP dan 2,4-D dapat berpengaruh terhadap 

pembentukan kalus Agave sisalana. 

2. Berapakah konsentrasi ZPT BAP yang tepat untuk menginduksi kalus 

Agave sisalana. 

3. Berapakah konsentrasi ZPT 2,4-D yang tepat untuk menginduksi kalus 

Agave sisalana. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mempelajari pengaruh pemberian BAP dan 2,4-D dalam pembentukan 

kalus Agave sisalana. 

2. Mempelajari efektifitas ZPT BAP pada beberapa konsentrasi terhadap 

pembentukan kalus Agave sisalana. 

3. Mempelajari efektifitas ZPT 2,4-D pada beberapa konsentrasi terhadap 

pembentukan kalus Agave sisalana. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Diduga pemberian ZPT BAP dan 2,4-D dapat menginduksi kalus Agave 

sisalana  

2. Diduga pemberian ZPT BAP dengan konsentrasi tinggi lebih baik 

dalam menghasilkan kalus Agave sisalana.  
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3. Diduga pemberian ZPT 2,4-D dengan konsentrasi rendah  lebih baik 

dalam menghasilkan kalus Agave sisalana 
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