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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Agave sisalana 

Agave sisalana atau disebut Tanaman Sisal adalah tanaman yang berasal 

dari Meksiko dan Amerika Tengah dan tumbuh pada iklim tropis hingga sub 

tropis di negara asalnya (Robert dkk., 2004). Tanaman ini mulai masuk ke 

Indonesia yaitu pada yahun 1913 oleh Bangsa Spanyol (Santoso, 2009). Secara 

umum agave dapat hidup di berbagai habitat, mulai dari hutan, lereng terjal 

sampai datar, padang pasir hingga daerah berpasir. Agave dapat bertahan pada 

suhu berkisar -9°C hingga 41°C dan ketinggian dari permukaan laut sampai 

dengan 2.400 m diatas permukaan laut.  (Robert dkk., 2004). Berdasarkan Santoso 

(2009) Agave sisalana banyak dibudidayakan di daerah lereng bukit berkapur dan 

beriklim kering seperti daerah Malang Selatan, Jember dan Blitar Selatan.  

Tanaman Agave berkembangbiak secara generatif maupun vegetatif. Bunga 

tanaman agave bersifat biseksual (hermaprodit) dengan tinggi tangkai bunga 3-5 

meter (Robert dkk., 2004). Penyerbukan bunga dibantu oleh serangga, burung dan 

kelelawar dengan tingkat efisiensi penyerbukan berbeda sesuai dengan 

spesiesnya. Perkembangbiakan agave secara generatif relatif menguntunkan 

karena agave menghasilkan banyak biji, namun dalam fase hidupnya agave hanya 

berbunga sekali ketika akan memasuki kematian (Kulus, 2014). Namun berbeda 

pada Agave sisalana, dengan angka kromosom berjumlah 150 tanaman ini 

mempunyai tingkat ploidi yang tinggi yaitu pentaploid, sehingga benih yang 

dihasilkan menunjukkan jumlah kromosam yang abnormal atau bahkan tidak 

tidak menghasilkan buah (Robert dkk., 2004) .
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Gambar 1. Tanaman Agave sisalana 
(a)Tanaman lengkap Agave sisalana. (b)Tangkai bunga dengan panjang 3-5 meter. (c)Bunga 

hermaprodit pada fase jantan dengan panjang benang sari 5-6 cm.  

Sumber : Smith dan Mossmer (2002) 

Secara vegetatif tanaman agave berkembangbiak dengan rimpang dan umbi 

akar (bulbil). Rimpang merupakan tunas bawah yang tumbuh dan menjalar jauh 

dari tanaman induk hingga akhirnya muncul tunas baru dari meristem apikal 

rimpang. Rimpang akan tetap melekat pada tanaman induk sampai akhirnya siap 

memisahkan diri dan membentuk individu baru. Tunas dari rimpang inilah yang 

banyak digunakan sebagai bahan tanam tanaman agave namun diperlukan 

penanaman di areal pembibitan sebelum tumbuh sendiri membentuk inividu baru.  

Perkembangbiakan agave secara vegetatif yang kedua yaitu melalui bulbil, 

tanaman induk agave membentuk tiruan yang tumbuh dari cabang perbungaan dan 

tangkai aksilar buah. Tanaman yang tumbuh dari bulbil kemungkinan besar akan 

tumbuh seperti induknya. Namun ada kemungkinan terjadi mutasi somatik akibat 

munculnya bulbil yaitu ketika fase akhir tanaman agave yang secara bertahap 

mengalami penurunan sehingga tanaman yang tumbuh akan berbeda satu sama 

lain atau tidak membentuk tiruan (Robert dkk., 2004). 

(a) (b) (c) 
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Gambar 2. Perkembangbiakan Agave sisalana secara vegetatif 
(a) Rimpang disebelah tanaman induk. (b) Bulbil muncul pada cabang pembungaan. (c) Bulbil 

setelah lepas dari tanaman. 

Sumber : Robert dkk. (2004) 

2.2 Induksi Kalus 

Kalus merupakan sekumpulan sel amorphous yang terbentuk dari sel-sel 

jaringan awal yang membelah diri secara terus menerus. Pembentukan kalus dapat 

terjadi pada organ tumbuhan yang mengalami luka, sel-sel parenkim yang 

letaknya berdekatan dengan luka tersebut yang bersifat meristematik dan dapat 

membentuk massa sel yang tidak terdeferensiasi.Induksi kalus merupakan proses 

dediferensiasi sel-sel dari eksplan untuk menghasilkan kalus (Admojo, 2014). Jika 

suatu eksplan ditanam pada medium padat atau medium cair ang sesuai , maka 

akan terbentuk kalus yang merupakan massa amorf dan tersusun atas sel-sel 

parenkim berdinding sel  tipis yang berkembang dari hasil poliferase sel-sel 

jaringan induk akibat adanya perlakuan pada jaringgan organ (Nursyamsi, 2010). 

Induksi kalus merupakan tahapan awal dalam pembentukan organ yang 

disebut organogenesis atau embrio yang disebut embryogenesis secara tidak 

langsung (Sari dkk., 2013). Embriogenesis somatik adalah proses perkembangan 

embrio lengkap dari sel-sel vegetatif atau sel-sel somatik yang diperoleh dari 

berbagai sumber eksplan yang inisiasi dan diferensiasinya tidak melibatkan proses 

seksual (Riyadi dkk.,2016). Regenerasi tumbuhan melalui embriogenesis somatik 

lebih menguntungkan dari organogenesis, karena tumbuhan yang diregenerasikan 

(a) (b) (c) 
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dari embrio somatik dapat berkembang dari sel tunggal, sehingga menghasilkan 

banyak eksplan kalus. 

Embriogenesis mempunyai beberapatahap spesifik yaitu (1) induksi sel dan 

kalus embriogenik, (2) pendewasaan, (3) perkecambahan, dan (4) hardening 

(Purnamaningsih, 2002). Kalus dianggap berhasil apabila kalus yang diperoleh 

bersifat embriogenik dicirikan oleh sel yang berukuran kecil, sitoplasma padat, 

inti besar, vakuola kecil-kecil dan mengandung butir pati (Admojo, 2014). Tahap 

pendewasaan adalah tahap perkembangan dari struktur globular membentuk 

kotiledon dan primordial akar. Tahap perkecambahan adalah fase dimana embrio 

somatik membentuk tunas dan akar. Tahap terakhir yaitu hardening adalah tahap 

aklimatisasi bibit embrio somatik dari kondisi in vitro ke lingkungan baru di 

rumah kaca dengan penurunan kelembaban dan peningkatan intensitas cahaya 

(Purnamaningsih, 2002). Keuntungan yang nyata dari embriogenesis somatik 

adalah embrio-embrio somatik yang dihasilkan bersifat polar yakni memiliki 

ujung-ujing akar dan pucuk yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman lengkap. 

2.3 Media Murashige dan Skoog (MS) 

Media merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam kultur 

jaringan. Berbagai komposisi media kultur telah diformulasikan untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dikulturkan. 

Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam, mineral, vitamin dan hormon. 

Selain itu diperlukan bahan tambahan seperti agar, gula dan lain-lain. Medium 

Murashige dan Skoog (MS) digunakan secara luas untuk kultur jaringan tanaman 

sebagai media kultivasi kalus pada agar. Keistimewwaan medium ini yaitu 
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kandungan nitrat, kalium dan amoniumnya yang tinggi. Dari berbagai komposisi 

dasar ini dapat juga dimodifikasi misalnya hanya menggunakan setengah dari 

konsentrasi garam-garam makro atau mengunakan komponen garam-aram makro 

berdasarkan MS yang disesuaikan. 

Media MS dicirikan dengan kandungan garam-garam anorganik yang tinggi. 

Media MS merupakan media yang paling banyakdigunakan untuk berbaggai 

macam tujuan. Marlina (2004) menyatakan bahwa media MS sering digunakan 

karena cukup memenuhi unsur  hara makro, mikro dan vitamin untuk 

pertumbuhan tanaman. Resep media dasar adalah resep kombinasi zat yang 

mengandung hara esensial (makro dan mikro) sumber eneri dan vitamin (Hambali 

dkk., 2006).  

Induksi kalus berarti memunculkan kalus dari bagian tanaman tertentu, 

biasanya dengan jalan dirangsang secara hormonal. Hormon yang banyak 

digunakan untuk induksi kalus adalah auksin dan sitokinin. Sedangkan zat hara 

sangat berperan dalam merangsang kebutuhan nutrisi mineral untuk tanaman yang 

dikulturkan secara in vitro pada dasarnya sama dengan kebutuhan hara tanaman 

yang ditumbuhkan di tanah, yaitu meliputi hara-hara makro dan mikro (Santoso 

dan Nursandi, 2004). MS sering digunakan karena cocok untuk berbagai jenis 

tanaman karena memiliki kandunan nitrat, kalium dan amoniumnya yang tinggi, 

dan jumlah hara anorganiknya yang layak untuk memenuhi kebutuhan sel 

tanaman dalam kultur, selain itu komposisi kandungan garam yang lengkap 

(Razdan, 2003). 
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2.4 2,4- Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) 

Gambar 3. Struktur kimia 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) 

           Sumber : Qurratu dan Reehan (2016) 

Peran auksin ialah merangsang pemanjangan  dan perbesaran sel yang 

terdapat pada pucuk  tanaman dan menyebabkan pertumbuhan pucuk-pucuk baru. 

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). 

Peran auksin ialah merangsang pemanjangan  dan perbesaran sel yang 

terdapat pada pucuk tanaman dan menyebabkan pertumbuhan pucuk-pucuk baru. 

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 akan menyebabkan pengenduran dinding sel dan pengaktifan enzim 

pemutus ikatan hidrogen rantai selulosa dinding sel, dan diduga sitokinin 

mendorong terjadinya sintesis material membran dan dinding sel (Sari dkk, 2013). 

Namun pada kadar yang tinggi, auksin lebih bersifat menghambat daripada 

merangsang pertumbuhan. Selain disebabkan oleh proses penuaan, warna coklat 

pada kalus juga dapat disebabkan karena adanya sintesis senyawa fenol dalam 

kalus (Lestari, 2011). 
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2.5 6-Benzylaminopurin (BAP) 

Gambar 4. Struktur kimia 6-Bensil Aminopurin (BAP) 

                       Sumber : Silva (2012) 

Pada umumnya media perbanyakan in vitro yang menggunakan zat pengatur 

tumbuh dari  golongan sitokinin, seperti BAP (6-Bensil Aminopurin) merupakan 

salah satu zat pengatur tumbuh yang banyak digunakan untuk memacu 

pembentukan tunas dengan daya aktivitas yang kuat mendorong proses 

pembelahan sel (Andaryani, 2010). BAP merupakan salah satu sitokinin sintetik 

yang aktif dan daya merangsangnya lebih lama karena tidak mudah dirombak oleh 

enzim dalam tanaman. BAP memiliki struktur yang mirip dengan kinetin dan juga 

aktif dalam pertumbuhan dan proliferasi kalus, sehingga BAP merupakan 

sitokinin yang paling aktif 

6-Bensil Aminopurin (BAP) merupakan salah satu jenis sitokinin yang 

berperan dalam memperlambat proses senesensi sel dengan menghambat 

perombakan butir-butir klorofil dan protein dalam sel (Wattimena, 2006). Kalus 

yang berwarna kuning bening merupakan kalus yang belum mengalami penuaan. 

Proses penuaan pada kalus tersebut terhambat oleh BAP yang diberikan dalam 

media. Kalus yang berwarna coklat merupakan kalus yang mengalami penuaan, 

hal ini disebabkan karena tidak adanya BAP dalam media sehingga mempercepat 

terjadinya proses penuaan (senesensi) sel (Palupi dkk, 2004)  
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Sitokinin dalam pembelahan sel (mitosis) berperan dalam pembentukan 

benang gelendong pada tahap metafase, juga berperan untuk menunda penuaan 

dengan mempertahankan keutuhan membran protoplasma, dalam hal ini sitokinin 

mencegah oksidasi asam lemak tak jenuh pada membran yang merusak membran 

(Santoso dan Nursandi, 2003)  

2.6 Kombinasi BAP dan 2,4-D pada Induksi Kalus 

Beberapa penelitian induksi kalus dengan pemberian ZPT 2,4-D dan BAP 

pada agave telah dilakukan antara lain yaitu pada Carneiro, dkk. (2014) 

menggunakan bahan bulbil Agave sisalana sebagai bahan tanamnya dengan 

menggunakan media ½ MS, penambahan 30 g/L sukrosa dan 7 g/L agar. Hasil 

dari percobaan ini menunjukkan 100% berkalus pada perlakuan 2,4-D (3 mg/L, 6 

mg/L dan 9 mg/L) tanpa BAP, pada perlakuan BAP 20 mg/L tanpa 2,4-D dan 

perlakuan 6 mg/L 2,4-D dengan 20 mg/L BAP. Warna hijau pada kalus ditemukan 

pada kalus tanpa perlakuan auksin.  

Induksi kalus Agave americana menggunakan eksplan tubuh utama yang 

telah dihilangkan daun, batang dan akarnya dengan dilakukan tiga kali sub kultur 

setiap 2 bulan sekali menunjukkan 80% eksplan berkalus pada perlakuan 0,02 

mg/L 2,4-D dengan BAP (2,5 mg/L, 10 mg/L, 13,2 mg/L dan 16,5 mg/L) dan 0,03 

mg/L 2,4-D dengan 10 mg/L BAP (Lecona-Guzman dan Reyes-Zambrano, 2017) 

 

 

  



14 
 

 

Tabel.1 Percobaan induksi kalus yang telah dilakukan dari beberapa spesies agave 

menggunakan BAP BAP dan 2,4-D  

Spesies Eksplan Perlakuan Hasil Sumber 

Agave 

sisalana 

Tunas 

muda 

MS + 1-1,5 mg/l 

BAP + 0,25 – 0,5 

mg/l 2,4-D 

Kalus 

embriogenik 

Nikam dkk., 

2003 

Agave 

teuilana 
Daun 

MS + 10 - 15 mg/l 

BAP + 1 mg/l 2,4-D 

Kalus 

embriogenik 

Portillo dkk., 

2007 

Agave 

sisalana 
Bulbil 

MS ½ + 20 mg/l 

BAP + 3 mg/l 2,4-D 

Kalus 

embriogenik 

Carneiro dkk., 

2014 

Agave 

americana 

Tubuh 

utama 

MS + 2,5 mg/l, 10 

mg/l, 13,2 mg/l 16,5 

mg/l BAP + 0,02 

mg/l 2,4-D 

MS + 10 mg/l BAP 

+ 0,03 mg/l 2,4-D 

Kalus 

Lecona-Guzman 

dan Reyes-

Zambrano, 2017 

dibandingkan dengan perlakuan  NAA. Menurut Portillo, dkk. (2007) 

Induksi kalus Agave tequilana dengan pemberian sitokinin tinggi (10 mg/L 

sampai 15 mg/L BAP) dengan auksin rendah (1 mg/L) menghasilkan kalus 

berklorofil. Berbedadengan pemberian auksin lebih tinggi dibanding sitokinin (2 

mg/L dan  mg/L 2,4-D + 0,3 mg/L dan 1 mg/L BAP), kalus yang dihasilkan 

berwarna putih dan lebih mirip dengan ambrio zigotik. 
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