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“Buku ini akan menuntun para mahasiswa ke 
gerbang baru pemuliaan tanaman.  Setelah 
membaca buku ini, Anda akan mengerti 
konsep-konsep pemuliaan tanaman secara in 
vitro dan bagaimana teknik ini telah 
dikembangkan dan diterapkan”. 
 
Takashi Handa, PhD 
Assistant Professor, 
University of Tsukuba, 
Ibaraki, Japan 
 
 
 

 
 
“Kemajuan di bidang perbanyakan tanaman 
secara in vitro telah mendorong perbaikan mutu 
tanaman pertanian dan tanaman hortikultura 
secara nyata.  Pemuliaan Tanaman secara In 
Vitro adalah suatu pengenalan yang sangat 

bermanfaat terhadap berbagai metoda yang 
digunakan dalam teknologi pemuliaan tanaman.  
Topik-topik seperti teknik mikropropagasi, 
produksi tanaman haploid, mutagenesis in vitro, 
keragaman somaklon, kreopreservasi, 
pembungaan in vitro, pengumbian in vitro, dan 
pemuliaan tanaman molekuler dibahas secara 
mendalam.  Setiap bab secara garis besar 
mengemukakan prinsip-prinsip, metoda-
metoda, dan aplikasi teknik in vitro yang 
spesifik dalam gaya penyajian yang mudah 
difahami. 

Kompilasi berbagai teknik yang 
komprehensif ini sangat dianjurkan sebagai  
salah satu buku pegangan bagi para mahasiswa 
tingkat sarjana dalam memahami 
perkembangan di bidang bioteknologi tanaman.  
Buku ini bermanfaat sebagai buku referensi 
pendahuluan bagi para peneliti pada industri 
kecil dan menengah yang bergerak di bidang 
perbaikan mutu genetik tanaman.  Bagi para 
peneliti yang lebih berpengalaman, buku ini 
memberikan suatu pandangan baru mengenai 
aplikasi metoda in vitro”. 

 
V. Sarasan, PhD 
Research Scientist, 
Micropropagation Unit, 
Royal Botanic Gardens, 
Surrey, United Kingdom 



 

 

ULASAN, KOMENTAR, EVALUASI 
Pra-publikasi yang lain… 
 
 
Pemuliaan Tanaman secara In Vitro 
merupakan buku referensi yang mudah 
difahami oleh kalangan luas, terutama oleh 
mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana 
yang mempelajari biologi tanaman, biologi 
molekuler, pemuliaan tanaman, bioteknologi, 
biologi konservasi, dan pengelolaan sumber 
daya alam.  Buku ini berisikan berbagai pokok 
bahasan yang dilengkapi dengan kajian-kajian 
yang sangat bermanfaat mengenai kondisi 
terkini di bidang penelitian kultur jaringan 
tanaman dan aplikasinya yang nyata dalam 
perbaikan tanaman dan arena komersial.  Sifat 
interdispliner dari buku ini juga menjadikannya 
sebagai suatu buku referensi yang berguna bagi 
para profesional di bidang yang berkaitan. 
 
Chakradhar Akula, PhD 
Agronomy Department, 
University of Wisconsin, 
Madison 
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Kata Pengantar dari Alih Bahasa 
 

 

Selama dua dekade terakhir teknik in vitro sudah sedemikian maju dan berkembang, sehingga 

sudah banyak buku-buku teks yang ditulis oleh para pakar yang mengupas prinsip-prinsip 

dasar, prosedur hingga aplikasi teknik ini untuk berbagai keperluan, salah satu di antaranya 

adalah keperluan di bidang pemuliaan tanaman.  Namun demikian, ketersediaan buku teks 

berbahasa Indonesia, khususnya yang membahas aplikasi teknik kultur jaringan untuk tujuan 

pemuliaan tanaman, masih sangat kurang.  Sementara di lain pihak, harus diakui bahwa salah 

satu keterbatasan mahasiswa kita adalah lemahnya penguasaan bahasa asing, terutama Bahasa 

Inggeris.  Hal ini berdampak pada lemahnya pemahaman mahasiswa terhadap aspek-aspek 

yang mendasar dan prinsip dari teknik kultur in vitro untuk pemuliaan tanaman.  Untuk 

mengatasi hal ini, kami menawarkan solusi berupa penterjemahan buku In Vitro Plant 

Breeding yang ditulis oleh Acram Taji, Prakash P. Kumar dan Prakash Lakshmanan ke dalam 

Bahasa Indonesia, dengan harapan dapat membantu para mahasiswa maupun dosen peneliti 

dalam memahami teknik kultur in vitro untuk pemuliaan tanaman.  Buku ini merupakan buku 

ke-empat yang kami terjemahkan dari Bahasa Inggeris untuk memenuhi kebutuhan 

kepustakaan bidang ilmu bioteknologi tanaman, khususnya di lingkungan Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi.  Buku ini tidak saja bermanfaat untuk bidang ilmu Kultur Jaringan 

Tanaman ataupun Pemuliaan Tanaman, tetapi juga dapat dijadikan sebagai pustaka acuan 

untuk mata kuliah lainnya seperti Pembiakan Vegetatif, Bioteknologi Tanaman, Hortikultura, 

dan lain-lain.  Meskipun buku terjemahan ini ditujukan untuk penggunaan di lingkungan 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi, tidak tertutup kemungkinan penggunaannya di luar 

lingkungan kampus sepanjang ditujukan untuk kepentingan akademik dan penelitian, dan 

tidak ditujukan untuk keperluan komersial. 

 

Dr. H. Zulkarnain 
Fakultas Pertanian Universitas Jambi 
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361 
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Kata Sambutan 
 

 

Dewasa ini banyak buku dengan topik kultur jaringan tanaman yang telah 

dipublikasikan.  In vitro Plant Breeding (Pemuliaan Tanaman Secara In Vitro) berbeda dari 

buku-buku lain karena memiliki fokus tersendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh namanya. 

Kultur jaringan tanaman menawarkan berbagai teknik yang melengkapi metoda 

pemuliaan tanaman konvensional.  Mikropropagasi mendukung perbanyakan cepat pada 

genotipe-genotipe terpilih yang baru diperoleh.  Teknik-teknik lain seperti pembuahan in vitro 

dan fusi protoplas memungkinan untuk dilakukannya rekombinasi pada genotipe-genotipe 

yang selama ini diketahui inkompatibel.  Pemuliaan konvensional dapat dipacu dengan 

regenerasi tanaman doubled-haploid yang homozigot melalui androgenesis atau dengan 

mengeksploitasi keragaman genetik yang makin meningkat yang dihasilkan dari keragaman 

somatik. 

Bioteknologi, biologi molekuler, rekayasa genetik, dan organisme yang dimodifikasi 

secara genetik (genitically modified organisms, GMO), adalah istilah-istilah khusus yang 

berkaitan dengan biologi modern.  Tidak diragukan lagi, aplikasi biologi molekuler akan 

memperlihatkan dampak yang sangat besar terhadap upaya perbaikan tanaman selama abad 

ini.  Akan tetapi, ada kecenderungan untuk untuk mengabaikan fakta bahwa banyak aplikasi 

biologi molekuler tanaman tergantung pada kemampuan kita untuk meregenerasikan tanaman 

lengkap dari sel-sel atau jaringan yang ditransformasi secara genetik.  Teknik kultur jaringan 

tanaman akan terus memainkan peranan pentingnya. 

Buku ini memiliki begitu banyak manfaat yang dapat diambil.  Bagi para mahasiswa 

tingkat sarjana, buku ini memberikan pengenalan yang luas mengenai ruang lingkup teknik 

kultur jaringan tanaman.  Sementara bagi pemulia tanaman tradisional, buku ini menyajikan 

sejumlah pandangan yang mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan teknik in vitro. 

Pemuliaan Tanaman secara In Vitro memberikan dasar yang memadai bagi pembaca 

yang belum mengenal teknik kultur jaringan tanaman untuk dapat memahami prinsip-prinsip 

dasar dari teknik ini lebih dari sekedar mengenal serangkaian ramuan.  Buku ini tidak 

ditujukan untuk menyajikan kaji ulang yang komprehensif mengenai masing-masing topik; 

hal ini membuatnya mudah untuk difahami.  Informasi latar belakang yang diberikan sangat 

penting karena, sebagaimana dinyatakan oleh para pelaku kultur jaringan, seringkali perlu 

untuk memperhalus “ramuan standar” ketika memulai kultur yang baru.  Banyak spesies 
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tanaman yang tetap rekalsitran di dalam kultur.  Oleh karenanya pemahaman mengenai sistem 

kultur jaringan berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat menjadi petunjuk yang 

sangat berharga dalam melakukan percobaan untuk mengatasi permasalahan ini. 

Banyak buku-buku teks lain yang memberikan kupasan yang lebih mendalam mengenai 

topik-topik tertentu yang dibahas di sini, namun tidak satupun difokuskan pada aplikasinya di 

dalam pemuliaan tanaman secara in vitro.  Buku ini akan sangat berguna bagi para pelaku 

kultur jaringan tanaman, pemulia tanaman, dan pelaku biologi molekuler tanaman.  Namun 

demikian, sesungguhnya tiga kelompok ini harus bekerja sebagai suatu tim! 

 

 

Richard R. Williams 

Foundation Professor of Horticulture 

University of Queensland, Australia 
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Kata Pengantar 
 

 

Tindak budidaya pertanian yang dimulai pada kira-kira 10.000 tahun yang lalu 

merupakan titik penting bagi dimulainya peradaban manusia.  Perbaikan teknologi dan upaya 

peningkatan produktifitas tanaman yang dilakukan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan telah berpengaruh pada peningkatan peradaban manusia.  Peningkatan 

produksi tanaman, terutama tanaman serealia, selama kurun waktu 50 tahun terakhir yang 

berujung pada “revolusi hijau” pada tahun 1960-an hingga 1970-an, merupakan cermin 

prestasi di bidang pemuliaan tanaman yang patut dicatat dalam sejarah pertanian.  Penelitian 

yang memicu kemajuan ini telah menghasilkan keuntungan yang besar, melipatgandakan 

suplai pangan dunia sebesar tiga kali lipat selama 30 tahun terakhir. 

Dalam satu abad terakhir jumlah penduduk dunia telah meningkat secara eksponensial 

dan diperkirakan mencapai angka 8,3 milyar menjelang tahun 2025, sebelum menjadi stabil 

pada angka 11 milyar pada akhir abad ke-21. 

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan lahan untuk pemukiman 

dan aktifitas industri juga meningkat, sehingga memaksa manusia berusaha tani pada lahan-

lahan marjinal.  Sementara di lain pihak, kebutuhan akan bahan sandang dan pangan harus 

dapat dipenuhi melalui peningkatan hasil panen.  Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 

penduduk dunia yang diproyeksikan terus meningkat ini, produksi rata-rata tanaman serealia 

harus meningkat 80 persen antara sekarang hingga tahun 2025. 

Harus diingat bahwa peningkatan produksi pertanian melalui manipulasi lingkungan 

dihadapkan pada keterbatasan daya dukung alam, salah satu upaya untuk memperbaiki dan 

mempertahankan produktifitas tanaman pada tingkat yang berkesinambungan adalah melalui 

eksploitasi bioteknologi.  Sesungguhnya sasaran utama bioteknologi adalah peningkatan hasil 

(biomasa) sambil tetap memelihara ekosistem yang stabil. 

Kemunculan bioteknologi tanaman dan pencarian atas pengaturan gen-gen yang 

bertanggung jawab atas sifat-sifat  kualitatif dan kuantitatif yang spesifik harus dapat menjadi 

pelengkap bagi pemuliaan tanaman konvensional dan membantu mengatasi hambatan-

hambatan yang telah membatasi produktifitas pertanian. 

Bioteknologi tanaman dan pemuliaan molekuler telah memperlihatkan keampuhannya 

dalam meningkatkan produktifitas beberapa tanaman pertanian utama.  Teknologi ini akan 

terus memberikan sumbangsih nyata pada usaha penciptaan tanaman dengan sifat-sifat unggul 
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(novel traits), yang tadinya sulit atau bahkan mustahil dikembangkan melalui pemuliaan 

tanaman secara konvensional. 

Akan tetapi, dewasa ini muncul sejumlah kekhawatiran atas kemungkinan 

penyalahgunaan atau pengaruh buruk dari teknologi yang baru berkembang ini.  Bioteknologi, 

yang dianggap sebagai teknologi abad ke-21, bisa jadi sulit untuk dimengerti oleh masyarakat 

umum.  Para ilmuwan dan dosen/guru di bidang ilmu ini mengkhawatirkan bahwa apabila 

bioteknologi, terutama bioteknologi molekuler, disalahartikan, pemerintah akan menerapkan 

peraturan ketat secara berlebihan, yang akan menghambat kemajuannya.  Oleh karenanya, 

keikutsertaan di dalam debat dan pendidikan masyarakat merupakan faktor penting bagi 

kemajuan ilmu ini di masa depan. 

Pada masa di mana bidang bioteknologi yang dinamis berkembang dengan laju yang 

makin meningkat, timbul keharusan untuk menjelaskan, dengan istilah yang sesederhana 

mungkin, bagaimana ilmu ini diterapkan.  Kami yakin bahwa banyak penulis yang terjebak 

menulis buku dengan anggapan bahwa semua pembacanya adalah para ilmuwan.  Di dalam 

buku ini, kami, sebagai pakar ilmu tanaman yang sangat tertarik dengan bioteknologi 

tanaman, bertujuan merangkul sebanyak mungkin pembaca.  Akan tetapi, dalam menulis buku 

ini, kami beranggapan bahwa pemahaman mengenai ilmu biologi dan ilmu kimia adalah  

tanggung jawab pada pembaca sendiri. 

Selama beberapa tahun, para penulis telah mengajar mahasiswa tingkat sarjana dan 

pasca sarjana dan telah melakukan berbagai penelitian selama bertahun-tahun dalam berbagai 

bidang ilmu tanaman, termasuk bioteknologi tanaman.  Pengalaman tersebut sangat berguna 

dalam menulis buku ini, dengan para mahasiswa sebagai pembaca sasaran kami.  Di samping 

itu, dikarenakan pengalaman kerja kami di berbagai belahan dunia, contoh-contoh yang 

digunakan di dalam buku ini adalah contoh-contoh yang dapat diterapkan oleh para peneliti 

dan mahasiswa di seluruh dunia. 
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Bab 1 

Pendahuluan 
 

 

Kultur jaringan tanaman adalah istilah yang digunakan terhadap kultur protoplas, sel, 

jaringan dan organ tanaman.  Tipe-tipe kultur ini berkaitan dengan, sebagai suatu faktor 

umum, pertumbuhan tanaman bebas mikroba di dalam lingkungan aseptik seperti medium 

nutrisi steril di dalam sebuah tabung.  Dewasa ini teknik kultur jaringan tanaman telah 

berkembang menjadi alat yang ampuh untuk perbanyakan dan pemuliaan berbagai spesies 

tanaman.  Teknologi ini bermula dari spekulasi Gottlieb Haberlandt mengenai totipotensi sel 

pada awal abad ke-20.  Haberlandt menyatakan bahwa teknik isolasi dan budidaya jaringan 

tanaman dapat dikembangkan dan beliau mempostulasikan bahwa jika kondisi lingkungan 

dan nutrisi sel-sel yang dikulturkan dimanipulasi, maka sel-sel tersebut akan melangsungkan 

sekuen-sekuen perkembangan dari pertumbuhan tanaman normal. 

Ditemukannya auksin oleh Went dan kawan-kawan, serta sitokinin oleh Skoog dan 

kawan-kawan, mengawali keberhasilan sejumlah kultur in vitro jaringan tanaman (Gautheret, 

1934; Nobecourt, 1939).  White (1943) melaporkan keberhasilan pertama kultur kalus 

tanaman wortel dan tembakau.  Skoog dan Miller (1957) menyatakan bahwa interaksi 

kuantitatif antara auksin terhadap sitokinin menentukan tipe pertumbuhan dan peristiwa 

morfogenik yang terjadi di dalam tanaman.  Penelitian mereka terhadap tanaman tembakau 

menunjukkan bahwa rasio yang tinggi antara auksin terhadap sitokinin menginduksi 

pembentukan akar, sedangkan rasio sebaliknya menginduksi morfogenesis pucuk.  Akan 

tetapi pola respon demikian tidak berlaku universal.  Meskipun manipulasi rasio auksin 

terhadap sitokinin telah terbukti berhasil menginduksi morfogenesis pada berbagai taksa 

tanaman, jelas bahwa banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan sel di dalam 

kultur untuk berdiferensiasi menjadi akar, pucuk dan/atau embrio. 

Pendorong utama bagi aplikasi teknik kultur jaringan tanaman untuk perbanyakan dan 

pemuliaan berbagai spesies tanaman adalah keberhasilan penelitian Morel (1960) pada 

perbanyakan tanaman anggrek, dan juga pengembangan disertai penggunaan yang luas dari 

medium yang mengandung garam-garam mineral konsentrasi tinggi yang diformulasikan oleh 

Murashige dan Skoog pada tahun 1962 (Murashige dan Skoog, 1962).  Sejak saat itu, 

teknologi ini telah berkembangan sedemikian pesatnya dan kini memegang peranan kunci 
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dalam perbanyakan, perbaikan tanaman dan rekayasa genetik.  Sejumlah momentum penting 

di dalam evolusi teknologi in vitro disajikan pada Tabel 1.1. 

Kultur jaringan tergantung pada tiga kemampuan dasar tanaman, yaitu: 

1. Totipotensi, yakni kemampuan atau kapasitas turun-temurun dari sel tanaman untuk 

berkembangan menjadi tanaman lengkap bila dirangsang secara tepat.  Totipotensi 

mengandung makna bahwa seluruh informasi yang diperlukan untuk pertumbuhan 

dan reproduksi organisme terdapat di dalam sel.  Meskipun secara teoritis seluruh 

sel-sel tanaman bersifat totipoten, namun hanya sel-sel meristematik yang 

memperlihatkan kemampuan ini secara baik. 

2. Dediferensiasi, yaitu kemampuan sel-sel dewasa untuk kembali kepada kondisi 

meristematik dan berkembangnya titik tumbuh yang baru, diikuti oleh rediferensiasi 

yaitu kemampuan untuk tumbuh menjadi tanaman baru. 

3. Kompetensi, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan potensi endogen dari suatu 

sel atau jaringan untuk berkembang melalui suatu cara tertentu.  Misalnya, sel-sel 

yang secara embriogenik bersifat kompeten mampu berkembang menjadi embrio-

embrio yang fungsional.  Kebalikannya adalah non-kompetent atau secara 

morfogenetik tidak mampu. 

 
TABEL 1.1.  Momentum Bersejarah dalam Evolusi Teknologi In Vitro 

• Gautheret (1934), Nobecourt (1937), dan White (1934) pertama kali berhasil 

mengembangkan kultur jaringan tanaman, misalnya Gautheret mendapatkan pembentukan 

kalus dari eksplan kambium dan jaringan tanaman pohon. 

• Setelah penemuan sitokinin oleh Skoog dan kawan-kawan, Skoog dan Miller pada tahun 

1957 melaporkan bahwa pembentukan pucuk dan akar dikendalikan oleh keseimbangan 

auksin/sitokinin. 

• Embriogenesis somatik secara in vitro pertama kali dilaporkan oleh Steward, Mapes, dan 

Mears (1958) dan Reinert (1958). 

• Kultur antera dan produksi tanaman haploid dilaporkan oleh Guha dan Maheshwari (1964; 

1966) dan Bourgin dan Nitsch (1967). 

• Kultur protoplas, fusi protoplas, dan pengembangan hibrid somatik dilaporkan pada thaun 

1960-an dan 1970-an (Cocking, 1960; Belliard, Vedel dan Pelletier, 1979; Gleba dan 

Sytnik, 1984). 

• Selama periode 1980-an teknologi rekombinan DNA dikembangkan dan tanaman 

transgenik berhasil diregenerasikan (Schell, 1987; Schell dan Vasil, 1989). 
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TIPE-TIPE KULTUR IN VITRO 

 

1. Kultur tanaman lengkap (misalnya kultur biji pada anggrek; kultur bibit). 

2. Kultur embrio (misalnya kultur embrio muda). 

3. Kultur organ (misalnya kultur meristem). 

• kultur pucuk (shoot tip). 

• kultur akar. 

• kultur daun. 

• kultur antera. 

4. Kultur kalus. 

5. Kultur suspensi sel dan kultur sel tunggal. 

6. Kultur protoplas. 

 

 

APLIKASI KULTUR JARINGAN TANAMAN 

 

Alasan yang paling umum bagi aplikasi teknik in vitro pada produksi tanaman disajikan 

pada Tabel 1.2, namun aplikasi yang paling penting pada abad ini adalah pada upaya 

perbaikan tanaman melalui teknologi gen.  Oleh karenanya, tujuan penulisan buku ini adalah 

untuk memperkenalkan kepada para pembaca mengenai pemanfaatan teknik kultur jaringan 

tanaman yang dapat dieksploitasi untuk perbaikan tanaman, dan juga menguraikan bagaimana 

teknologi baru ini dapat digunakan secara efektif dalam meningkatkan produktifitas tanaman 

pertanian. 

Pentingnya tanaman bagi kehidupan umat manusia tidak dapat diabaikan begitu saja.  

Kita sangat tergantung kepada tanaman dalam memenuhi kebutuhan akan makanan, serat 

(pakaian), bahan bakar, obat-obatan, dan tempat tinggal.  Oleh karenanya, tidaklah 

mengherankan bila banyak aktifitas manusia diarahkan pada upaya memperbaiki dan 

memproduksi tanaman dengan sifat-sifat yang bermanfaat.  Pemuliaan tanaman melalui 

pendekatan konvensional banyak memberikan manfaat.  Namun demikian, pendekatan ini 

memiliki sejumlah keterbatasan.  Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat 

mengenai mekanisme molekuler dan seluler yang melandasi aktifitas dan fungsi sistem 

kehidupan telah memungkinkan kita untuk mengembangkan metode-metode baru dalam 

perbaikan tanaman.  Teknik-teknik ini difokuskan pada aplikasi biologi molekuler dan seluler.  
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Kontribusi bioteknologi tanaman melalui manipulasi gen tidak hanya terbatas pada 

peningkatan hasil atau mendapatkan mekanisme untuk mengatasi serangan hama dan 

penyakit, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas pangan dan cara bagaimana kita 

memanfaatkan lahan.  Oleh karenanya bioteknologi tanaman sangat berpotensi bagi 

pertumbuhan, serta peningkatan taraf hidup dan kenyamanan lingkungan.  Pada bab-bab 

berikut kami akan memperkenalkan teknik-teknik penting dalam kultur jaringan dan 

manfaatnya bagi pemuliaan tanaman.  Namun demikian, buku ini tidak bertujuan menyajikan 

seluruh ilmu yang mendasarinya dan teknologi yang berkaitan dengan kultur jaringan 

tanaman dan bioteknologi, tetapi lebih berupa aplikasi teknik kultur jaringan di dalam 

pemuliaan tanaman. 

 
TABEL 1.2.  Aplikasi Kultur Jaringan Tanaman 

• Perbanyakan klon atau penggandaan cepat dalam skala besar dari tanaman-tanaman yang 

identik secara genetik dari satu tanaman stok “superior”.. 

• Eliminasi patogen.  Hal ini juga memfasilitasi peredaran bahan tanaman menembus batas-

batas internasional. 

• Pemeliharaan stok tanaman bebas penyakit secara in vitro. 

• Seleksi mutan dari mutasi spontan ataupun mutasi buatan. 

• Produksi setek mikro yang memiliki sistem perakaran pada tanaman hias berkayu yang 

rekalsitran. 

• Kultur embrio atau kultur ovul untuk regenerasi tanaman hibrid dari spesies yang tidak 

kompatibel. 

• Produksi tanaman haploid melalui kultur antera.  Tanaman haploid dapat digunakan untuk 

pendeteksian sifat resesif yang dapat dimanfaatkan pada program pemuliaan.  Regenerasi 

selanjutnya dari tanaman doubled-haploid menghasilkan galur homozigot dan karenanya 

galur tersebut murni. 
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Bab 2 

Morfogenesis/Organogenesis 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Istilah perkembangan, sebagaimana diterapkan pada tanaman yang terbentuk melalui 

reproduksi seksual, mengacu pada total perubahan pertumbuhan yang bertahap dan progresif 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang meliputi transformasi dari satu zigot menjadi 

tanaman dewasa yang reproduktif.  Fenomena ini dicirikan oleh perubahan ukuran dan berat, 

munculnya struktur dan fungsi baru serta hilangnya struktur dan fungsi yang lama.  Tentu saja 

sangat tepat bila kita membicarakan perkembangan organ-organ individual sebagaimana 

halnya dengan tanaman lengkap. 

Perkembangan dapat dipandang sebagai suatu fenomena yang terdiri atas tiga proses, 

yang biasanya terjadi secara bersamaan, yakni pertumbuhan, diferensiasi seluler, dan 

morfogenesis. 

 

 

PERTUMBUHAN TANAMAN 

 

Pertumbuhan didefenisikan sebagai suatu peningkatan ukuran yang permanen.  Akan 

tetapi ukuran bukanlah satu-satunya kriteria yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan.  

Misalnya, pertumbuhan suatu sampel sel di dalam kultur suspensi dapat diukur dengan 

menghitung berat segarnya – artinya berat jaringan hidup – pada interval waktu tertentu.  Pada 

kasus lain, berat segar dapat berfluktuasi dikarenakan perubahan-perubahan pada kandung air 

dan karenanya berat segar tidak dapat diandalkan untuk menilai pertumbuhan yang 

sesungguhnya.  Dalam situasi demikian, pengukuran berat kering adalah yang paling tepat. 

Jumlah sel adalah parameter yang umum dan mudah dilakukan untuk mengukur 

pertumbuhan organisme uniseluler, seperti alga hijau Chlamydomonas.  Pada organisme 

multiseluler, pembelahan sel dapat berlangsung tanpa adanya pertumbuhan; misalnya selama 

tahap awal perkembangan embrio, zigot membelah diri secara progresif menjadi sel-sel yang 

yang lebih kecil tanpa adanya peningkatan ukuran embrio.  Pertumbuhan yang sebenarnya 

hanya terjadi bilamana sel-sel tersebut membesar. 
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Pada umumnya, cara yang tepat untuk menilai pertumbuhan adalah dengan mengukur 

satu atau lebih parameter ukuran seperti panjang, tinggi atau lebar dan menghitung area atau 

volumenya bila memungkinkan.  Bilamana pertumbuhan diukur secara terus-menerus 

berdasarkan waktu, maka akan diperoleh kurva berbentuk huruf S seperti yang disajikan pada 

Gambar 2.1. 

Kurva pertumbuhan dengan pola demikian memperlihatkan adanya periode 

pertumbuhan lambat (fase lag), diikuti oleh periode pertumbuhan cepat (fase logaritmik dan 

linear), dikuti oleh periode di mana pertumbuhan berhenti (fase stationer).  Bentuk kurva 

pertumbuhan demikian dapat diperoleh dari pertumbuhan sel-sel tunggal, organ tanaman, atau 

pertumbuhan keseluruhan tanaman.  Banyak faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan 

dan mendorong pola pertumbuhan ke arah tipe pertumbuhan seperti ini. 

 

 

DIFERENSIASI SELULER 

 

Diferensiasi seluler adalah transformasi dari sel-sel yang identik, yang berasal dari sel 

induk (progenitor), menjadi berbagai tipe sel dengan biokimia, fisiologi, dan spesialisasi 

struktur yang berbeda. 

Pada tanaman, berbeda dari kebanyakan hewan, diferensiasi sel seringkali dapat balik, 

terutama bila jaringan tanaman diisolasi dan dipelihara di dalam kultur.  Sel-sel yang 

berdiferensiasi ini dapat melangsungkan pembelahan, dan bilamana diberikan nutrisi dan 

hormon yang tepat dapat beregenerasi menjadi tanaman lengkap.  Jadi, sel-sel yang 

berdiferensiasi, dengan sejumlah pengecualian, mempertahankan semua informasi genetik 

(yang direkam di dalam DNA) yang dibutuhkan untuk perkembangan suatu tanaman lengkap 

– suatu sifat yang diistilahkan sebagai totipotensi (lihat Bab 1).  Hal ini dikarenakan sel-sel 

berdiferensiasi dengan mengatur ekspresi gen, tidak dengan merubah genomnya (kecuali sel-

sel yang kehilangan intinya, seperti sel-sel pembuluh phloem dan sel-sel yang mati ketika 

dewasa, misalnya trakeid xylem). 

 

 

MORFOGENESIS 

 

Morfogenesis adalah istilah yang mengacu kepada asal-usul bentuk dan tampilan organ-

organ baru, seperti pucuk dan akar.  Morfogenesis tidak hanya meliputi pertumbuhan dan 
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diferensiasi seluler, tetapi juga merupakan proses tingkat tinggi yang identik dengan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sel tunggal.  Interaksi antar sel sangat berpengaruh 

terhadap nasib individu sel di dalam tubuh tanaman yang tengah berkembang. 

 

 
 

GAMBAR 2.1.  Pengukuran pertumbuhan tanaman.  (a) Pertumbuhan alga hijau Chlamydomonas 
uniseluler.  Sel-sel ditempatkan pada medium pertumbuhan yang segar, di bawah kondisi optimum, 
dan pertumbuhan dinilai dengan menghitung jumlah sel. Suatu permulaan periode lag, di mana sel-sel 
mensintesis berbagai enzim untuk memetabolis senyawa-senyawa baru, diikuti oleh periode 
pertumbuhan logaritmik atau eksponensial di mana laju pertambahan jumlah sel makin meningkat.  
Akhirnya, sebagai akibat keterbatasan ketersediaan nutrisi dan cahaya atau terjadi peningkatan kadar 
senyawa-senyawa beracun, laju pertumbuhan menurun dan dicapailah fase stasioner.  Jumlah sel 
selanjutnya berkurang akibat kematian.  Pertumbuhan organisme uniseluler di bawah kondisi optimum 
sering tidak disertai oleh fase linear sepertihalnya pada organisme multiseluler (lihat gambar b dan c).  
(b) Pertumbuhan alga hijau Nitella yang diukur dengan menghitung panjang sel.  Laju pertumbuhan 
meningkat dengan cepat (fase logaritmik) dan kemudian tetap konstan (fase linear) selama beberapa 
hari.  Begitu sel-sel mendekati usia dewasa, laju pertumbuhan berkurang dan akhirnya berhenti (fase 
stasioner).  (c) Pertumbuhan daun lobak (Raphanus sativus), yang dimonitor dengan mengukur luas 
daun.  Sekali lagi, kurva berbentuk huruf S diperoleh.  Pada awalnya pertumbuhan berlangsung 
dengan lambat sementara pembelahan sel menghasilkan sel-sel yang akan membentuk daun.  Sel-
sel ini kemudian mengembang dengan cepat (fase logaritmik dan linear) sampai daun mendekati usia 
dewasa dan laju pertumbuhan menurun (fase stasioner).  (Sumber: Gambar 15.1, hal. 374, dari Plant 
Physiology oleh Lincoln Taiz dan Eduardo Zeiger.  Hak cipta  (1991) ada pada The 
Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.  Dicetak ulang atas izin dari Addison Wesley Longman 
Publishers, Inc.). 
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Salah satu permasalahan penting yang belum terpecahkan di dalam semua sistem 

biologi adalah pengaturan pertumbuhan dan perkembangan.  Pendekatan-pendekatan 

eksperimental mengenai hal ini telah, dan akan tetap, banyak dan beragam.  Ilmu 

pengetahuan, konsep, dan perangkat penelitian serta teknik-teknik biokimia, biologi 

molekuler, fisiologi, sitologi dan anatomi semuanya dimanfaatkan.  Apakah studi mengenai 

biokimia sistem sel bebas, ataukah asal-usul fitur morfologi keseluruhan tanaman, tujuannya 

sama, yaitu:  untuk mengetahui bagaimana sel-sel tumbuh menjadi berjuta-juta sel yang 

terspesialisasi dan semuanya mengalami partisi dengan sangat sempurna menjadi jaringan dan 

organ yang berinteraksi satu sama lain sehingga memperlihatkan kesatuan struktur dan fungsi 

yang mengagumkan sebagai suatu sistem kehidupan. 

Suatu prosedur yang digunakan secara luas dalam penelitian mengenai pengaturan 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah dengan mengkulturkan bagian-bagian 

tanaman dan jaringan eksplan tertentu secara in vitro pada medium buatan.  Eksplan jaringan 

sangat berbeda tingkat keberhasilannya di dalam kultur in vitro, dan juga seberapa jauh 

morfogenesis yang terjadi, jika ada, yang diperlihatkan di dalam kultur.  Pada satu sisi kita 

dapat mengambil contoh dari jaringan yang tumbuh dengan sangat baik pada medium 

sederhana yang hanya mengandung sejumlah garam-garam anorganik, sumber karbon (untuk 

energi, misalnya sukrosa), dan beberapa vitamin.  Contoh sederhananya adalah eksplan 

meristem dan beberapa jaringan tumor seperti yang diinduksi oleh bakteri crown gall 

(Agrobacterium tumefasciens).  Pada sisi yang lain kita dapat mengambil contoh dari jaringan 

eksplan yang sejauh ini selalu gagal untuk tumbuh pada setiap “medium yang telah dikenal”.  

Di antara kedua contoh ekstrim tersebut banyak terdapat contoh-contoh eksplan dari jaringan 

yang non-meristematik, yang membutuhkan auksin (Gambar 2.2) dan sitokinin (Gambar 2.3) 

untuk pertumbuhannya di dalam kondisi in vitro.  Hal yang paling umum yang diperoleh dari 

jaringan eksplan yang dikulturkan secara in vitro adalah proliferasi eksplan menjadi massa sel 

yang relatif tidak terdiferensiasi dan tidak terorganisasi, yang diistilahkan sebagai kalus. 

Skoog dan koleganya membuat kemajuan yang sangat penting pada tahun-tahun setelah 

1947 dengan eksplan parenkim pith dari ruas tanaman tembakau Nicotiana tabacum cv. 

Wisconsin 38).  Eksplan ini gagal tumbuh pada medium dasar kecuali bila dilengkapi dengan 

auksin seperti IAA.  Pada media yang mengandung auksin eksplan pith tersebut 

memperlihatkan pembesaran sel, tetapi tidak terlihat adanya pembelahan sel ataupun 

morfogenesis. 
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IAA 

 
Indole-3-acetic acid (Asam Indol Asetat). 
Larut di dalam air. 
Mudah larut di dalam alkohol. 

 
berat molekul 
175,18 

 

 
 
IBA 

 
Indole-3-butyric acid (Asam Indol Butirat). 
Tidak larut di dalam air. 
Larut di dalam alkohol. 

 
berat molekul 
203,23 

 

 
 
NAA 

 
1-Naphthaleneacetic acid (Asam Naftalen 
Asetat). 
Tidak larut di dalam air. 
Mudah larut di dalam aseton atau eter. 

 
berat molekul 
186,20 

 

 
 
2,4-D 

 
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (Asam 
Diklorofenoksi Asetat). 
Tidak larut di dalam air. 
Larut di dalam aseton dan eter. 

 
berat molekul 
221,04 

 

 
 
4-CPA 

 
4-Chlorophenoxyacetic acid (Asam 
Klorofenoksi Asetat). 
Larut di dalam pelarut organik. 

 
berat molekul 
186,60 

 

 
 
NOA 

 
2-Naphtoxyacetic acid (Asam Naftoksi 
Asetat). 
Tidak larut di dalam air. 
Mudah larut di dalam alkohol. 

 
berat molekul 
202,20 

 

 
 
2,4,5-T 

 
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid (Asam 
Triklorofenoksi Asetat). 
Larut di dalam pelarut organik. 

 
berat molekul 
255,49 

 

 
 
DICAMBA 

 
3,6-Dchloro-2-methoxybenzoic acid atau 
3,6-dichloro-o-anisic acid. 
Larut di dalam etanol dan aseton. 

 
berat molekul 
221,04 

 

 
PICLORAM 

 
4-Amino-3,5,6-trichloro-2-
pyridinecarboxylic acid atau 4-amino-
3,5,6-tricloropicolinic acid. 
Larut di dalam air. 

 
berat molekul 
241,48 

 

 
 
PCPA 

 
2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid. 
Sebagai garam natrium larut di dalam air. 

 
berat molekul 
241,48 

 
GAMBAR 2.2.  Senyawa-senyawa auksin dan senyawa-senyawa yang menyerupai auksin yang 
digunakan di dalam kultur jaringan. 
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ZEATIN 

 
 
 
4-hydroxy-3-methyl-trans-2-
butenylaminopurine. 
Mudah larut di dalam HCl atau NaOH 
encer. 

 
 
 
berat molekul 
219,25 

 

 
 
 
 
KINETIN 

 
 
 
6-furfurylaminopurine atau N6-
furfuryladenine. 
Mudah larut di dalam HCl atau NaOH 
encer. 

 
 
 
berat molekul 
215,21 

 

 
 
 
 
BAP 

 
 
 
6-benzylaminopurine. 
Mudah larut di dalam HCl atau NaOH 
encer. 

 
 
 
berat molekul 
225,26 

 

 
 
 
 
2iP 

 
 
N6-(2-isopentyl)adenine atai N6-(∆2-
isopentenyl)adenine atau 6-γ,γ-dimethyl)-
allylaminopurine. 
Mudah larut di dalam HCl atau NaOH 
encer. 

 
 
 
berat molekul 
203,25 

 

 
 
  
 
PBA 

 
 
 
 
6-(benzylamino)-9-(2-
tetrahydropyranyl)9H-purine 

 
 
 
 
berat molekul 
309,37 

 

 
 
THIDIAZURON 

 
 
1-phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl) urea. 
Larut di dalam air 

 
 
berat molekul 
220,25 

 
GAMBAR 2.3.  Senyawa-senyawa sitokinin dan senyawa-senyawa yang menyerupai sitokinin yang 
digunakan di dalam kultur jaringan. 
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Skoog dan koleganya menemukan bahwa jika suatu jaringan vaskular disentuhkan 

dengan eksplan pith yang dikulturkan secara in vitro pada medium yang mengandung auksin, 

jaringan tersebut dirangsang untuk melangsungkan pembelahan sel.  Sejak temuan itu, 

dimulailah suatu pencarian panjang terhadap senyawa perangsang yang terdapat di dalam 

jaringan vaskular.  Ternyata, DNA sperma ikan herring yang ditambahkan pada medium 

nutrisi memperlihatkan pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan pembelahan sel.  

Suatu senyawa kimia tunggal berhasil diisolasi dari DNA yang diberi perlakuan panas yang, 

dengan kehadiran auksin, merangsang proliferasi jaringan parenkim pith tanaman tembakau di 

dalam kultur.  Senyawa ini diidentifikasi sebagai 6-furfurylamino purine dan dinamakan 

sebagai kinetin (Miller et al., 1955). 

Kinetin merangsang pembelahan sel pada pith tanaman tembakau bila dikulturkan pada 

medium yang mengandung suatu auksin.  Penting untuk dicatat bahwa kinetin bukanlah suatu 

zat pengatur tumbuh alamiah dan tidak terdapat sebagai suatu basa di dalam DNA suatu 

spesies.  Kinetin adalah produk sampingan dari degradasi akibat induksi panas terhadap DNA 

di mana gula deoksiribo dari adenosin dikonversikan menjadi  cincin furfuril dan pindah dari 

positi 9 ke posisi 6 pada cincin adenin. 

Penemuan kinetin adalah sesuatu yang penting karena senyawa ini membuktikan bahwa 

pembelahan sel dapat diinduksi oleh senyawa kimia sederhana.  Lebih penting lagi, bila suatu 

molekul sintetik memulai suatu respon biologis, seringkali pembelahan sel dapat diinduksi 

karena molekul sintetik tersebut memiliki banyak kesamaan sifat dengan molekul yang 

mengatur respon tersebut di dalam tubuh organisme.  Jadi,  penemuan kinetin menunjukkan 

bahwa molekul-molekul alamiah yang memiliki struktur yang serupa dengan kinetin dapat 

mengatur aktifitas pembelahan sel di dalam tanaman.  Tentu saja, hal ini terbukti sebagai 

suatu kasus.  Sejumlah sitokinin alamiah yang berasal dari berbagai mikroba, tanaman dan 

hewan kini telah berhasil diisolasi (Gambar 2.3).  Sitokinin kini telah dikelompokkan sebagai 

salah satu kelompok besar zat pengatur tumbuh yang berperan dalam pengaturan 

pertumbuhan dan perkembangan normal. 

Skoog dan Miller (1957) menjelaskan suatu contoh yang unik dari pengaturan hormonal 

terhadap morfogenesis pada eksplan pith tanaman tembakau.  Penelitian yang penting ini telah 

mendokumentasikan interaksi kuantitatif antara auksin dan sitokinin dalam pengendalian 

pembentukan tunas dan akar dari eksplan pith.  Pada kombinasi konsentrasi IAA dan kinetin 

tertentu, jaringan pith tumbuh sebagai kalus yang relatif belum berdiferensiasi.  Namun, 

dengan menganekaragamkan rasio IAA:kinetin, kedua peneliti ini berhasil menginduksi 

pembentukan tunas atau akar dari jaringan eksplan jaringan pith (Gambar 2.4). 
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GAMBAR 2.4.  Sel-sel dari kebanyakan tanaman dikotil dapat ditumbuhkan di dalam kultur jika 
dilengkapi dengan auksin, sitokinin, sejumlah vitamin, mineral, dan gula.  Rasio auksin terhadap 
sitokinin penting untuk diperhatikan, demikian pula halnya dengan konsentrasi absolut dari kedua zat 
pengatur tumbuh ini.  Jika konsentrasi keduanya terlalu rendah, tidak akan terjadi pertumbuhan atau 
perkembangan.  Bilamana auksin lebih tinggi dari pada sitokinin (kanan atas), akan terjadi 
pembentukan akar.  Bilamana auksin lebih rendah daripada sitokinin (kiri bawah), pada beberapa 
spesies akan terbentuk tunas.  Bilama jumlah keduanya relatif sama, maka jaringan akan tumbuh 
sebagai massa yang tidak beraturan (kalus) yang mengandung bintik-bintik xylem. 

 

Jadi, dengan menganekaragamkan jumlah kedua zat pengatur tumbuh ini di dalam 

medium kultur, morfogenesis pada eksplan pith tanaman tembakau dapat dikendalikan pada 

tingkat yang dikehendaki.  Implikasi penelitian seperti ini untuk pertumbuhan patologi baik 

secara normal maupun abnormal sesungguhnya sangatlah berarti. 

Sejumlah jenderalisasi secara komparatif dapat diperoleh dari penelitian-penelitian 

kultur jaringan, tetapi rasio auksin:sitokinin nampaknya penting di dalam diferensiasi kalus 

untuk menjadi jaringan-jaringan yang terorganisasi ataupun sel-sel yang terspesialisasi seperti 

halnya xylem.  Kebanyakan penelitian hanya memperhatikan pengaruh dari kedua zat 

pengatur tumbuh ini (ZPT, Gambar 2.5).  Faktor-faktor lain juga terlibat, dan penelitian 

terhadap kalus tanaman tembakau diperluas untuk mengetahui bahwa rasio giberelin terhadap 

sitokinin mengendalikan baik jumlah pucuk yang terbentuk maupun bentuknya (dengan 

hadirnya asam giberelat (GA3) lebih sedikit pucuk yang terbentuk dan daun-daun cenderung 

memanjang. 

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa ZPT bukanlah satu-satunya zat tumbuh yang 

terlibat.  Pada kalus tanaman lili dan kacang buncis, kedua elemen xylem dan phloem 
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terbentuk pada rasio auksin terhadap sitokinin yang sesuai.  Jumlah relatif kedua jaringan 

vaskular ini tidak tergantung pada konsentrasi ZPT tetapi pada konsentrasi sukrosa di dalam 

medium.  Misalnya pada kultur tanaman lili, konsentrasi sukrosa 1,5 – 2,5% menyebabkan 

pembentukan xylem, sedangkan sukrosa 4% mendorong pembentukan phloem.  Berdasarkan 

ini, tentu saja kurang tepat bila dikatakan bahwa kadar gula yang tinggi mendorong 

perkembangan tipe sel (phloem) yang bertanggung jawab atas sistem transpor. 
 

 
 

GAMBAR 2.5.  Rumus bangun beberapa zat pengatur tumbuh yang digunakan pada media kultur 
jaringan. 

 

Contoh berikut ini menggambarkan lebih jauh mengenai kompleksnya keterlibatan 

suksin dan sitokinin di dalam pengendalian morfogenesis. 

Pada penelitian menggunakan jaringan umbi Jerusalem artichoke (Helianthus 

tuberosus), terungkap bahwa suatu senyawa ketiga – ion kalsium – dapat memodifikasi kerja 

kombinasi auksin-sitokinin.  Dalam penelitian ini, IAA plus kinetin konsentrasi rendah 

terbukti mendorong pembesaran sel, tetapi begitu Ca2+ ditambahkan ke dalam kultur, terjadi 

perpindahan pola pertumbuhan dari pembesaran ke arah pembelahan sel.  Konsentrasi 

kalsium yang tinggi dapat menghalangi pengembangan dinding sel, dan pada konsentrasi 

demikian, sel-sel berhenti mengembang namun justru membelah diri.  Jadi, tidak hanya 

hormon yang berinteraksi satu sama lain dan memodifikasi pengaruhnya, tetapi faktor-faktor 

non-hormon lain, seperti halnya kalsium, terlibat di dalam hasil akhir kerja hormon tersebut. 

Potongan-potongan jaringan tidak harus membentuk kalus terlebih dahulu sebelum 

membentuk organ lain.  Jaringan dengan ketebalan dua hingga empat lapisan sel dapat 

diambil dari batang atau daun dan dipelihara di dalam kultur (Tran-Thanh-Van, 1980).  Pada 

lapisan tipis sel tanaman tembakau, misalnya, akar, pucuk, dan bunga dapat terbentuk sebagai 
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akibat manipulasi ZPT.  Hal ini menawarkan keuntungan bahwa asal-usul jaringan baru dan 

hubungannya dengan struktur seperti jaringan vaskular dapat ditelusuri dengan mudah di 

bawah mikroskop. 

Teknik-teknik kultur jaringan tanaman demikian kini membentuk basis bagi industri 

mikroporpagasi yang tumbuh pesat yang akan dibahas pada bab berikutnya. 
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Bab 3 

Mikropropagasi 
 

 

DEFINISI 

 

Mikropropagasi adalah bentuk perbanyakan tanaman dari genotipe-genotipe tertentu 

dengan memanfaatkan teknik in vitro.  Mikropropagasi terdiri atas sejumlah tahapan, masing-

masing dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, nutrisi dan hormonal.  Mikropropagasi hanya 

akan berarti bila menggunakan bahan awal yang memadai.  Oleh karenanya, pilihan atas 

tanaman induk tidak dapat dijatuhkan tanpa pertimbangan yang matang.  Pada sebagian besar 

tanaman hias dan tanaman buah-buahan bahan tanam awal merupakan suatu tanaman unggul, 

yang dipilih berdasarkan sifat-sifat fenotipe tertentu, seperti rasa buah, warna bunga, bentuk 

kanopi, dan sebagainya.  Pada produksi tanaman kehutanan dan tanaman sayuran, bahan 

tanaman dapat berupa fenotipe terpilih atau tanaman dengan benih unggul yang akan 

digunakan sebagai bahan awal untuk program mikropropagasi yang agak ekstensif. 

Banyak perusahaan komersial, terutama yang memperbanyak tanaman hias, 

menerapkan prosedur seleksi massa positif yang teratur terhadap bahan perbanyakan yang 

ditumbuhkan hingga dewasa di rumah kaca.  Bahan tanaman terpilih ini kemudian 

diintroduksikan kembali ke dalam kultur.  Metoda ini dapat menghindarkan munculnya 

berbagai masalah dan juga memiliki nilai pewarisan guna memperbaiki seleksi tersebut. 

 

 

TAHAP-TAHAP MIKROPROPAGASI 

 

Ada lima tahapan mikropropagasi (de-Fossard, 1976):  Tahap persiapan (Tahap 0); 

tahap inisiasi (Tahap 1); tahap penggandaan pucuk (Tahap 2); tahap pengakaran (Tahap 3); 

dan tahap pemindahan ke kondisi in vivo (Tahap 4), yang akan diuraikan secara detil. 

 

Tahap 0: Tahap Persiapan 

Pada awalnya, tahap ini dilakukan untuk mengatasi besarnya permasalahan 

kontaminasi.  Dengan menanam tanaman induk di rumah kaca di bawah kondisi yang higinis 

dapat secara nyata mengurangi resiko kontaminasi, terutama yang berkaitan dengan infestasi 
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cendawan.  Akan tetapi, kontaminasi bakteri lebih sulit dilihat karena sangat sering kita tidak 

dapat membedakan kontaminasi bakteri endogen atau eksogen. 

 

Menanam Tanaman induk pada Kondisi yang Lebih Higinis 

Idealnya, tanaman induk harus ditanam di rumah kaca.  Hal ini tidak saja akan 

mengurangi populasi mikroorganisme yang hidup pada permukaan tanaman, tetapi juga 

membantu menghasilkan tanaman bermutu untuk Tahap 1 karena pemberian pupuk, 

fungisida, dan insektisida secara teratur. 

 

Merubah Status Fisiologis Tanaman induk, Sumber Eksplan, atau Eksplan 

Pada tahap 0 juga terlibat berbagai perlakuan yang dapat membuat suatu eksplan 

menjadi lebih sesuai atau lebih dapat diandalkan sebagai bahan awal.  Parameter yang paling 

sering dimanipulasi adalah cahaya, suhu, dan zat pengatur tumbuh. 

Cahaya.  Dengan mengendalikan fotoperiodesitas di rumah kaca membuka 

kemungkinan untuk menghasilkan eksplan yang standar sepanjang tahun.  Hal ini penting 

terutama sekali terhadap tanaman yang pembungaannya tergantung pada fotoperiodesitas, 

misalnya kultur in vitro tanaman Begonia sp. dipengaruhi secara positif tidak hanya oleh suhu 

tinggi tetapi juga oleh hari-hari panjang yang diberikan pada tanaman induk. 

Penelitian Read (1988) di Amerika Serikat menunjukkan pengaruh kualitas cahaya 

terhadap tanaman induk dan penampilan selanjutnya di dalam kultur in vitro.  Beliau 

membuktikan bahwa jika tanaman petunia diperlakukan dengan suatu periode cahaya merah 

(640-700 nm) pada sore hari, tanaman tersebut bercabang banyak sekali, sedangkan tanaman 

yang diperlakukan dengan cahaya merah-jauh (700-795 nm) tumbuh lurus ke atas dan tidak 

bercabang.  Selain itu, kultur potongan daun yang diinisiasi dari tanaman induk yang diberi 

perlakuan cahaya merah menghasilkan pucuk per eksplan hingga tiga kali lipat lebih tinggi 

daripada yang dihasilkan oleh tanaman yang tidak diberi perlakuan. 

Suhu.  Pentingnya suhu dalam mempengaruhi perubahan-perubahan fisiologis yang 

dapat meningkatkan efisiensi mikropropagasi telah dibuktikan pada sejumlah tanaman. 

Pada kebanyakan tanaman umbi-umbian dan tanaman pohon dari daerah beriklim 

sedang ada suatu kebutuhan akan suhu rendah untuk memecahkan dormansi.  Misalnya, 

penyimpanan umbi lili pada suhu 4oC menunjukkan pengaruh yang nyata pada produksi umbi 

secara in vitro.  Selain itu, berat umbi juga dipengaruhi oleh suhu.  Pada tanaman hyacinth, 

penyimpanan kultur pada suhu 15oC selama 70 hari menghasilkan umbi-umbi yang lebih 

berat daripada kultur yang disimpan pada suhu 25oC selama periode waktu yang sama. 
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Bila stok dari beberapa tanaman berkayu disimpan pada suhu rendah 4 – 5oC selama 

beberapa waktu tertentu, yang ekivalen dengan kebutuhan suhu untuk memecahkan dormansi, 

maka lebih banyak pertumbuhan tunas-tunas baru yang dihasilkan. 

Pra-perlakuan dengan zat pengatur tumbuh.  Reaktifitas eksplan pada Tahap 1 dapat 

dikendalikan dengan pemberian perlakuan zat pengatur tumbuh yang tepat kepada tanaman 

induk, kepada sumber eksplan, atau kepada eksplan itu sendiri.  Namun, penelitian mengenai 

pengaruh pra-perlakuan menggunakan zat pengatur tumbuh (baik perangsang maupun 

penghambat) terhadap respon eksplan di dalam kultur in vitro masih belum banyak dilakukan.  

Maene dan Debergh (1986), di Universitas Gent di Belgia, menginjeksikan larutan 

benzyladenine (BA) (hingga 500 mg L-1) ke dalam batang Magnolia soulangana untuk 

meningkatkan keberhasilan Tahap 1.  Hal yang sama juga dibuktikan pada  perkecambahan 

Brassica campestris, kehadiran BA meningkatkan efisiensi regenerasi dari eksplan kotiledon. 

Pendekatan lain adalah dengan menempatkan sumber eksplan di dalam larutan 

perangsang, seperti sukrosa, 8-hidroxyquinoline citrate yang mengandung BA dan asam 

giberelat (GA3).  Pra-perlakuan ini meningkatkan respon tanaman berkayu pada Tahap 1. 

Perlakuan kejut (pulse) terhadap eksplan primer tanaman Grevillea spp. di dalam 

larutan yang mengandung sitokinin menghasilkan laju proliferasi yang sama seperti yang 

diperoleh dengan mengkulturkan eksplan pada medium yang dilengkapi dengan sitokinin. 

 

Tahap 1: Tahap Inisiasi 

Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan kultur yang aksenik.  Faktor-faktor yang 

mempengaruh keberhasilan pada tahap ini adalah: 

 

Eksplan 

Pada kebanyakan pekerjaan mikropropagasi eksplan yang digunakan adalah tunas 

apikal atau tunas aksilar (Gambar 3.1); pada sejumlah tanaman, eksplan lain yang digunakan 

misalnya adalah potongan daun pada Begonia dan Saintpaulia (African violet) atau tunas 

bunga pada Gerberra spp. 

Faktor-faktor berikut ini menentukan laju keberhasilan pada tahap satu. 

• Umur tanaman induk. 

• Umur fisiologis bahan eksplan. 

• Tahap perkembangan eksplan. 

• Ukuran eksplan. 
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GAMBAR 3.1.  A, organ dan jaringan pokok pada tubuh tanaman berbiji; B, potongan melintang 
batang; C, potongan melintang akar.  Tunas apikal atau tunas aksilar adalah sumber bahan eksplan 
yang baik. 

 

Reaksi-reaksi Hipersensitivitas 

Ketika jaringan tanaman dihadapkan pada situasi stres seperti perlukaan mekanis 

(sebagaimana halnya dengan pengisolasian eksplan dari tanaman induk), metabolisme 

senyawa-senyawa fenol mengalami stimulasi.  Hal ini dapat menyebabkan reaksi-reaksi 

hipersensitifitas seperti: 

• Keluarnya isi dari sel-sel yang rusak. 

• Reaksi dari sel-sel di sekitarnya, namun tanpa menunjukkan gejala-gejala perlukaan. 

• Dan/atau kematian dini dari sel-sel tertentu di sekitar luka atau di tempat infeksi. 
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Pada umumnya, ada tiga tipe reaksi dari metabolisme senyawa-senyawa fenol sebagai 

respon terhadap stres atau perlukaan: 

1. Oksidasi senyawa-senyawa fenol yang telah ada sebelumnya (membentuk quinone dan 

bahan-bahan polimer). 

2. Sintesis senyawa-senyawa turunan monomer. 

3. Sintesis senyawa-senyawa turunan fenol polimer. 

Sintesis senyawa fenol monomer di dalam jaringan yang tidak mengalami kerusakan 

dapat menyebabkan tingginya akumulasi produk-produk yang telah ada sebelumnya, atau 

munculnya produk-produk baru yang memainkan peranan dalam mekanisme perlindungan 

jaringan.  Peranan produk ini dapat berupa terbentuknya penghalang fisik (lignin) terhadap 

invasi atau terbentuknya suatu penghambat pertumbuhan mikroba (quinone, phytoalexin). 

Secara umum, jaringan yang mengandung senyawa fenol dalam konsentrasi yang relatif 

tinggi sulit untuk dikulturkan.  Senyawa fenol merupakan produk yang sangat labil yang 

sangat mudah teroksidasi.  Produk-produk oksidasi tersebut dapat bersifat racun.  Strategi 

yang dapat diterapkan guna mengurangi atau menghilangkan senyawa-senyawa ini antara lain 

adalah: 

• Membuang senyawa-senyawa fenol yang terbentuk (dengan pencucian, seperti 

mencuci di dalam air untuk jangka waktu yang lama, penjerapan menggunakan 

arang aktif atau menggunakan polyvinylpyrrolidone). 

• Menginaktifkan enzim fenolasi menggunakan senyawa kelat. 

• Mengurangi aktifitas fenolase  dan ketersediaan substrat (misalnya dengan 

menurunkan pH, menambahkan antioksidan seperti asam askorbat dan asam sitrat ke 

dalam media kultur, inkubasi kultur di dalam kondisi gelap). 

Di samping itu, pada beberapa tanaman, untuk menghindari (atau mengurangi) 

penghitaman eksplan di dalam kultur, stress harus dihindari (atau dikurangi).  Untuk 

mencapai ini, banyak hal yang dapat dilakukan pada Tahap 0 karena dengan menumbuhkan 

tanaman induk di bawah kondisi yang higinis akan memungkinkan kita memberikan 

perlakuan sterilisasi yang elbih ringan dan hal ini akan mengurangi stres. 

Banyak antioksidan yang telah digunakan, tetapi tidak semuanya efektif.  Sebenarnya, 

ada beberapa di antara antioksidan tersebut yang cocok hanya untuk perlakuan dalam jangka 

pendek karena senyawa tersebut justru dengan cepat dapat menjadi senyawa oksidan, 

misalnya asam askorbat.  Dithiothreitol adalah suatu antioksidan yang ampuh, yang hanya 

menjadi senyawa oksidan lemah setelah mengalami oksidasi. 
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Beberapa unsur mikro, seperti Mn2+ (suatu kofaktor peroksidase) dan Cu2+ (bagian dari 

kompleks enzim fenolase) dapat menstimulir oksidari senyawa fenol.  Oleh karenanya, 

dianjurkan untuk menggunakan formulasi garam di mana unsur-unsur tersebut berada dalam 

jumlah yang sedikit. 

Dengan memelihara kultur di dalam keadaan gelap, kita dapat menghalangi atau 

mengurangi aktifitas enzim yang berkaitan dengan biosintesis dan oksidasi fenol.  Penurunan 

suhu juga dapat mengurangi aktifitas senyawa-senyawa fenol.  Cresswell dan Nitsch (1975) 

menginkubasikan kultur Eucalyptus pada suhu 16oC, sehingga berhasil mengatasi oksidasi 

fenol dibandingkan inkubasi pada suhu 25oC. 

Beberapa jenis sitokinin (yang digunakan pada kultur jaringan untuk penggandaan 

pucuk) dapat meningkatkan penghitaman, misalnya sitokinin yang merupakan adenin 

pensubstitusi N6.  Oleh karena itu, sebaiknya tidak menggunakan sitokinin ini pada saat 

memulai kultur.  Pada umumnya, penggunaan setiap zat pengatur tumbuh pada tahap inisiasi 

hendaknya dihindari atau dikurangi. 

Pada konsentrasi garam yang tinggi, senyawa-senyawa fenol yang dihasilkan oleh 

tanaman tidak dapat tercuci.  Hal ini disebabkan pengaruh osmotik sehingga menghalangi 

terjadinya pencucian fenol dari dalam tanaman. 

 

Tahap 2: Penggandaan 

Pada tahap ini, kultur aksenik yang telah dihasilkan dari Tahap 1 dipindahkan ke 

medium kaya akan sitokinin untuk menghasilkan pucuk dalam jumlah besar.  Tahap ini dapat 

diulang hingga beberapa siklus sampai jumlah pucuk yang memadai dicapai untuk nanti 

digunakan pada tahap pengakaran (Tahap 3). 

Selama tahap ini, eksplan kemungkinan memproduksi kultur yang membentuk kalus 

(kalogenesis) atau memproduksi kultur yang membentuk pucuk (kaulogenesis). 

Dalam hal kalus, kemungkinan terbentuk embrioid-embrioid dan kemudian setiap 

embrioid dapat tumbuh menjadi satu plantlet baru (embrogenesis somatik, lihat Gambar 3.2), 

atau kalus tersebut dapat menghasilkan meristemoid-meristemoid yang selanjutnya tumbuh 

menjadi pucuk (organogenesis).  Tentu saja, produksi kalus dan mendapatkan tanaman 

melalui proses ini tidak diinginkan kecuali bila kita tertarik pada embrio somatik untuk 

memproduksi benih buatan.  Kalogenesis seringkali menimbulkan aberasi genetik yang 

dikenal sebagai variasi somaklon (lihat juga Bab 9), dan karenanya tanaman yang dihasilkan 

kemungkinan tidak sama dengan induknya (off-type). 
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GAMBAR 3.2.  Melalui embriogenesis somatik (non-gametik) sel melangsungkan diferensiasi 
membentuk struktur bipolar yang memiliki akar dan pucuk.  Dengan pemberian kondisi fisik dan kimia 
yang tepat, embrio somatik ini dapat tumbuh menjadi dewasa dan berkecambah (Sumber: Smith, 
1992, hal. 57). 

 

Lintasan ke-dua, tergantung pada sumber eksplan, adalah sebagai berikut: jika sumber 

eksplan adalah selain dari tunas apikal atau tunas aksilar (misalnya potongan akar, potongan 

daun, potongan tangkai daun), seperti halnya pada Saintpaulia dan Begonia rex, pucuk-pucuk 

yang diperoleh disebut sebagai pucuk adventif.  Meskipun metoda ini cepat dan diperlukan 

untuk multiplikasi tanaman tertentu, tetap juga menghasilkan sejumlah tanaman off-type. 

Metoda yang paling baik dan paling aman adalah melalui kaulogenesis aksilar di mana 

bahan tanaman awal adalah tunas terminal ataupun tunas aksilar (Gambar 3.3).  Metoda ini 

menghasilkan abnormalitas genetik yang paling sedikit dan karenanya dapat digunakan untuk 

memproduksi tanaman klon dengan resiko minimum. 

Kepekaan dan, sebagai konsekuensinya, reaksi eksplan berubah-ubah tergantung pada 

lamanya kultur dan/atau jumlah subkultur (Debergh dan Maene, 1981).  Setelah begitu 

banyak subkultur, tanaman yang pada awalnya menghasilkan pucuk-pucuk aksilar 

kemungkinan hanya menghasilkan pucuk-pucuk adventif.  Hal ini berarti bahwa metoda 

perbanyakan di dalam suatu sistem dapat berubah sesuai dengan keadaan. 

Bahkan ketika suatu sistem menghasilkan hanya pucuk-pucuk aksilar, tanaman tersebut 

belum tentu bebas dari abnormalits genetik.  Dosis sitokinin yang berlebihan atau jenis 

sitokinin yang tidak sesuai dapat menjadi penyebab bagi terjadinya keragaman epigenetik.  

Misalnya: 

• Munculnya bentuk yang beragam pada konsentrasi sitokinin tinggi setelah beberapa 

kali subkultur. 

• Daun yang terlalu lebar, bunga sedikit dengan tangkai terlalu pendek pada Gerbera 

jamesonii, yang seringkali merupakan akibat dari jenis sitokinin, dalam hal ini BA. 
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• Pada Fragaria jumlah subkultur yang terlalu banyak dapat berakibat pada 

merosotnya hasil secara serius, seperti tidak ada atau terbatasnya rizogenesis, 

pembentukan bunga yang berlebihan, buah berukuran kecil atau bentuk buah tidak 

sempurna dan tanaman yang heterogen. 

Akan tetapi, salah satu kelainan fisiologis, anatomis dan morfologis yang dijumpai pada 

tahap ini adalah permasalahan hiperhidrasi (sebelumnya dikenal sebagai vitrifikasi).  Kelainan 

ini, yang terutama sekali terlihat pada daun, mempengaruhi fotosintesis dan pertukaran gas 

pada tanaman.  Hingga 60% tanaman yang mengalami hiperhidrasi tidak dapat 

diaklimatisasikan ke lingkungan luar. 

 

 
 

 
GAMBAR 3.3.  Kaulogenesis aksilar dapat diperoleh dengan menggunakan ujung pucuk atau tunas 
aksilar sebagai bahan tanam awal. 
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Macam eksplan 

Kita telah membahas pengaruh macam eksplan pada kultur Tahap 1.  Macam eksplan 

juga mempengaruhi laju proliferasi pada banyak tanaman.  Misalnya, pada kultur Picea 

sitchensis (Sitka spruce) yang diinisiasi dari pucuk berproliferasi dengan laju yang lebih 

tinggi dari pada kultur yang diinisiasi dari tunas-tunas aksilar.  Hal ini lebih nyata pada 

subkultur pertama dan ke-dua. 

Hal yang sama kami jumpai pada tanaman Grevillea yang memperlihatkan semakin 

jauh eksplan dari pucuk maka laju penggandaan akan semakin berkurang.  Dengan kata lain, 

nodus yang paling bawah akan menghasilkan laju penggandaan yang paling rendah. 

 

Sistem Perbanyakan 

Pilihan atas teknik perbanyakan, apakah adventif atau aksilar (atau keduanya) dan rasio 

perbanyakan dapat memperlihatkan pengaruh yang bertahan lama pada tahapan in vitro 

berikutnya dan penampilan ex vitro di kemudian hari.  Seringkali pilihan terbaik jatuh pada 

sistem yang tidak memproduksi pucuk paling banyak.  Ada konsekuensi dari sistem 

perbanyakan yang tidak tepat sebagaimana dikemukakan pada kasus Gerberra jamesonii dan 

Fragaria sp. 

Keragaman genetik.  Pilihan atas kaulogenesis adventif atau aksilar, atau kombinasi 

keduanya, akan tergantung pada kemurnian (trueness-to-type) dari progeni dan faktor-faktor 

ekonomi.  Pada kebanyakan tanaman, kaulogenesis adventif akan menghasilkan tanaman 

abnormal lebih banyak daripada melalui pembentukan tunas aksilar. 

Rasio perbanyakan.  Dalam banyak hal, rasio perbanyakan dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan jumlah sitokinin atau dengan menggunakan sitokinin yang sangat kuat; 

perlakuan seperti ini dapat menyebabkan pengaruh buruk pada tahap mikropropagasi 

selanjutnya. 

Pilihan terakhir atas sistem perbanyakan akan dipengaruhi oleh kemudahan 

memanipulasi sistem kultur.  Tingkat efisiensi yang tinggi dapat dicapai bila kultur tersebut 

homogen. 

Lingkungan.  Lingkungan kultur, yang 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 parameter dianggap sama di 

dalam semua wadah kultur di dalam ruang kultur yang sama dan, sebagai konsekuensinya, hal 

yang sama juga terjadi pada ruang kultur yang lain.  Oleh karenanya, perlu diupayakan 

keseragaman pada semua wadah kultur. 
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Pilihan atas tutup wadah kultur hendaknya dipertimbangkan secara hati-hati karena akan 

berpengaruh terhadap CO2, uap air dan konsentrasi gas etilen.  Ruang udara di dalam wadah 

kultur (headspace) dapat memperlihatkan pengaruh yang nyata terhadap regenerasi pucuk 

sebagaimana dibuktikan oleh Kumar, Reid dan Thorpe (1987) yang meneliti kultur kotiledon 

Pinus radiata.  Hasil yang sama telah pula diperlihatkan pada kultur jaringan beberapa spesies 

tanaman lainnya.  Oleh karenanya, pilihan atas wadah kultur yang memungkinkan terjadinya 

pertukaran udara dengan kehilangan kelembaban seminimal mungkin akan sangat bermanfaat 

dalam optimisasi regenerasi pada berbagai sistem mikropropagasi. 

 

Tahap 3: Pretransplantasi (Tahap Pengakaran) 

Tujuan tahap ketiga adalah untuk mempersiapkan plantlet guna dipindahkan dari 

lingkungan heterotrop buatan di dalam wadah kultur ke lingkungan kehidupan bebas yang 

ototrop di rumah kaca dan di lokasi akhirnya (di lapangan).  Persiapan ini tidak saja berkaitan 

dengan pengakaran, tetapi juga berhubungan dengan mengubah sifat-sifat fisiologis plantlet 

sehingga fotosintesis serta penyerapan air dan mineral melalui akar dapat dirangsang, dan 

pengembangan resistensi terhadap kerusakan jaringan serta resistensi terhadap serangan 

patogen.  Pada tahap ini, perbanyakan dapat ditangani melalui tiga cara pokok: 

1. Setek-setek individual dapat dipotong dari sekelompok pucuk yang berkembang di dalam 

wadah kultur dan langsung ditanam pada medium pengakaran di bawah semprotan kabut 

atau di bawah kelembaban tinggi dengan atau tanpa hormon perangsang akar.  Semua 

sisa-sisa medium Agar harus dicuci bersih dari setek untuk menghilangkan sumber 

kontaminasi. 

2. Propagula-propagula individual dapat dikultur ulang pada wadah yang baru pada medium 

steril dengan sitokinin konsentrasi rendah atau tanpa sitokinin sama sekali, auksin 

konsentrasi tinggi, dan seringkali juga dengan kandungan garam-garam organik yang 

rendah.  Pada beberapa jenis tanaman, akar adventif berkembang dengan cepat pada 

propagula; perkembangan ambut-rambut akar yang lebih baik akan terjadi pada medium 

cair yang gojok daripada medium agar.  Pada tanaman lain, pengakaran terbaik akan 

diperoleh bila propagula dipelihara pada medium yang dilengkapi dengan auksin selama 

satu atau dua hari saja, kemudian dipindahkan ke medium bebas auksin (induksi akar 

dirangsang oleh auksin namun pertumbuhan akar justru dapat mengalami hambatan bila 

terdapat auksin di dalam medium).  Atau, propagula dapat cukup dicelupkan sebentar ke 

dalam larutan pengakaran (auksin) dan segera langsung ditanamkan pada medium bebas 

auksin. 
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3. Metode ketiga adalah memberikan fase “pemanjangan” antara Tahap 2 dan Tahap 3 

dengan menempatkan propagula pada medium agar tanpa sitokinin (atau sitokinin 

konsentrasi sangat rendah) selama dua hingga empat minggu dan, dalam beberapa hal, 

dengan menambahkan (atau peningkatan konsentrasi) asam giberelat.  Propagula 

selanjutnya ditangani dengan metode sebagaimana diuraikan sebelumnya. 

Seleksi terhadap propagula yang seragam serta membuang plantlet yang inferior dan 

abnormal hendaknya dilakukan pada awal Tahap 4.  Kadang-kadang, kultur mengalami 

kerusakan setelah periode waktu tertentu, daun-daun gugur, tidak mau tumbuh, ujung 

terbakar, mengalami dormansi, atau kehilangan kemampuan untuk beregenerasi.  Tanaman 

dari spesies yang memiliki sifat dormansi turunan atau membutuhkan masa istirahat mungkin 

membutuhkan perlakuan suhu rendah untuk merangsang pertumbuhan baru dan pemanjangan. 

 

Tahap 4: Pemindahan ke Lapangan (Transplantasi) 

Plantlet-plantlet yang telah berakar dan yang belum berakar dikeluarkan dari dalam 

wadah kultur, Agar yang terikut dicuci bersih untuk membuang sumber kontaminasi, dan 

plantlet tersebut ditanamkan pada medium tanah steril (diparteurisasi) di dalam pot kecil 

dengan cara seperti biasanya.  Pada awalnya plantlet harus dilindungi dari kerusakan dengan 

menempatkannya di bawah naungan atau tenda berkelembaban tinggi atau di bawah 

semprotan embun.  Dibutuhkan waktu beberapa hari sebelum terbentuknya akar-akar baru 

yang berfungsi.  Suhu udara diusahakan sama seperti di dalam ruang kultur dan intensitas 

cahaya (30 persen dari cahaya lingkungan) juga merupakan faktor yang penting untuk 

diperhatikan.  Nutrisi yang terdapat di dalam medium tanah juga dapat menjadi faktor 

pembatas pertumbuhan.  Pada prinsipnya, tidak ada nutrisi yang perlu diberikan ketika 

tanaman berada di bawah semprotan embun (tiga hingga empat minggu setelah transplantasi). 

Begitu plantlet tumbuh dengan baik pada medium di dalam pot, plantlet tersebut harus 

secara perlahan-lahan dihadapkan pada kelembaban yang rendah dan intensitas cahaya yang 

tinggi.  Setiap dormansi atau kondisi istirahat yang terjadi pada tanaman harus diatasi sebagai 

bagian dari proses transplantasi. 

 

 

MIKROPROPAGASI KOMERSIAL 

 

Teknologi kultur jaringan tanaman untuk perbanyakan massal berkembang dengan baik 

pada aplikasi skala industri.  Di seluruh dunia terdapat kira-kira 500 laboratorium 
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mikropropagasi komersial, dan sebagian besar di antaranya didirikan sebagai bagian dari 

pembibitan besar guna memenuhi kebutuhan sendiri akan bahan tanaman.  Sebagian besar 

sukses komersial yang patut dicatat adalah dalam produksi tanaman anggrek, tanaman hias, 

dan tanaman daun.  Beberapa laboratorium tidak terkait dengan pembibitan mereka dan 

memperbanyak tanaman berdasarkan kontrak dengan petani lain dan adakalanya memberikan 

pelayanan tambahan, yakni indeksing penyakit dan penyimpanan plasma nutfah.  Untuk 

mengembangkan mikropropagasi ke area yang baru, seperti tanaman perkebunan, tanaman 

kehutanan, dan tanaman sayuran, biaya mikropropagasi hendaknya dapat ditekan secara 

nyata.  Dari penelitian diketahui bahwa biaya tenaga kerja menduduki persentase yang 

signifikan dari keseluruhan biaya produksi (40 hingga 70 persen). 

Penelitian dan Pengembangan (R&D) pada laboratorium mikropropagasi difokuskan 

pada perbaikan teknik-teknik mikropropagasi untuk menekan biaya.  Teknik-teknik untuk 

mengurangi kontaminasi, sistem biologis mikropropagasi yang baru (misalnya embriogenesis 

somatik), dan otomatisasi sistem kultur jaringan menggunakan robot makin terus 

berkembang. 

 

Contoh Mikropropagasi Komersial untuk Tanaman Hias 

Kelompok I 

Kelompok I meliputi spesies yang dapat dengan mudah dikulturkan melalui produksi 

massal.  Kebanyakan dari tanaman ini bebas dari patogen yang dikenal, berproduksi 

sepanjang tahun, memiliki kualitas tinggi, sifat pertumbuhan yang lebih baik dan ciri-ciri 

hortikultura lainnya.  Contoh tanaman yang termasuk kelompok ini adalah Alstomeria, 

Anthurium, Caladium, Chrysanthemum, Diffenbachia, Drosera, Gerbera, gloxinia, 

Gypsophila, Heliconia, Freesia, Musa (pisang), Nepeta, Nephrolepis, Philodendron, 

Rhododendron, Rosa, Saintpaulia, dan lain-lain. 

 

Kelompok II 

Tanaman dalam kelompok ini mudah diperbanyak secara in vitro, teruji penyakit, 

menghasilkan klon-klon superior, berfungsi sebagai tanaman induk untuk pemuliaan, dan 

sebagai koleksi plasma nutfah.  Contoh tanaman yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah 

Begonia, Dianthus, Gladiolus, Haemanthus, Hemerocallis, Hosta, Hyacinth, Iris, Lilium, 

Pelargonium (stok tanaman teruji virus), Petunia (sebagai hibrid dan galur mandul jantan), 

dan lain-lain. 
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Kelompok III 

Tanaman yang masuk kelompok ini dapat dikulturkan namun agak sulit, diperlukan 

R&D untuk membenahi sistem in vitro tanaman ini guna menjamin produk bermutu tinggi.  

Contoh tanaman yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah terutama sekali tanaman hias 

berkayu seperti Acer, Chamaecyparis, Juniperus, Paeonia, Potentilla, Sequoia, Taxus, dan 

beberapa tanaman hias palem seperti Howeia dan berbagai spesies tanaman asli Australia 

seperti Grevillea. 

 

Contoh Mikropropagasi Komersial untuk Tanaman Berbuah Kecil dan Anggur 

Stroberi 

Jutaan tanaman stroberi hasil kultur jaringan kini diproduksi setiap tahun di seluruh 

dunia.  Kultur meristem yang dikombinasikan dengan perlakuan terapi panas digunakan untuk 

eliminasi virus.  Kultur jaringan digunakan untuk meningkatkan jumlah galur-galur langka, 

yakni sebagai tanaman stok yang terindeksi virus dan sebagai klon baru. 

 

Raspberry dan Blackbery 

Raspberry dan blackberry diperbanyak melalui setek nodus tunggal.  Tersedia protokol 

yang ampuh untuk perbanyakan cepat bagi tanaman yang bebas penyakit dan kultivar baru 

(misalnya blackberry tanpa duri). 

 

Blueberry 

Blueberry mudah diperbanyak melalui setek.  Kultur jaringan dapat digunakan untuk 

perbanyakan tanaman-tanaman unggul, yang akan digunakan untuk membuat setek. 

 

Kiwi (Actinidia) 

Tanaman kiwi dapat diperbanyak melalui kultur ujung pucuk menggunakan bahan yang 

terbatas. 

 

Anggur 

Sejumlah teknik in vitro kini tersedia untuk perbanyakan dan eliminasi virus pada 

tanaman anggur.  Kultur jaringan dapat digunakan sebagai alat bagi produksi tanaman induk 

(yang bebas penyakit dan merupakan klon lokal, hibrid baru, dan kultivar).  Baik batang atas 

maupun batang bawah dapat diperbanyak secara in vitro.  Ada potensi untuk mengembangkan 

perbanyakan anggur dari jenis (klon) baru. 
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Contoh Tanaman Buah-buahan Pohon yang Cocok untuk Mikropropagasi Komersial 

Apel (Malus) 

Kultur jaringan apel terutama sekali diterapkan untuk perbanyakan batang bawah.  

Tampilan lapangan kultivar batang atas yang diperbanyak melalui mikropropagasi masih 

harus dipelajari secara seksama sebelum diperbanyak secara komersial. 

 

Cherry (Prunus) 

Tersedia protokol kultur jaringan untuk tanaman cherry yang manis maupun yang 

masam.  Mikropropagasi diterapkan untuk tanaman batang bawah tertentu. 

 

Peach dan Apricot (Prunus spp.) 

Hanya sebagian kecil kultivar dan batang bawah peach yang telah diperbanyak secara in 

vitro.  Sementara itu mikropropagasi apricot dilaporkan masih sangat sedikit.  Kesulitan dan 

inkonsistensi dalam pembentukan akar pada kedua spesies ini merupakan hambatan utama 

pemanfaatan mikropropagasi dalam skala komersial. 

 

Pear (Pyrus spp.) 

Sistem in vitro untuk tujuan komersial pada tanaman ini belum berkembang dengan 

baik. 

Pada setiap rancangan, hendaknya ada keterkaitan yang erat antara mikropropagasi dan 

program pemuliaan tanaman.  Mikropropagasi hendaknya ditujukan untuk memproduksi: 

• Stok tanaman yang terindeksi virus. 

• Kultivar-kultivar baru. 

• Genotipe-genotipe elit yang sulit diperbanyak. 

• Batang bawah dalam jumlah besar. 

Untuk menyusun suatu protokol mikropropagasi yang efisien bagi genotipe-genotipe 

lokal, pengembangan R&D harus diprioritaskan. 

 

 

Tanaman-tanaman Lain yang dapat Diperbanyak melalui Mikropropagasi Komersial 

Asparagus 

Strain-strain asparagus superior kini telah berhasil diperbanyak melalui sistem 

mikropropagasi. 
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Sayur-sayuran (Timun, Labu, Tomat, Bawang, dan lain-lain) 

Mikropropagasi hanya diterapkan pada genotipe-genotipe spesifik, misalnya galur induk 

tanaman tomat mandul jantan yang diperlukan untuk produksi benih F1. 

 
 

Bawang Putih 

Produksi bahan tanaman yang terindeksi virus dan konservasi plasma nutfah telah 

berhasil pada bawang putih. 

 
 

Tanaman Rempah dan Tanaman Bumbu Masak 

Aplikasi mikropropagasi untuk perbanyakan secara massal pada tanaman rempah dan 

tanaman bumbu masak masih terbatas karena pasar untuk produk ini relatif kecil.  Namun 

demikian, potensinya untuk prograam pemuliaan sangat tinggi. 

 
 

Tanaman Obat-obatan (Catharanthus, Digitalis, Solanum laciniatum, dan lain-lain) 

Protokol yang tersedia hanyalah untuk sistem mikropropagasi tanaman obat-obatan.  

Namun, masih diperlukan perhatian yang lebih serius kepada R&D untuk mengembangkan 

sistem kultur sel yang dapat diandalkan guna produksi obat-obatan. 

 
 

Tanaman Langka 

Perbanyakan massal secara in vitro dapat digunakan untuk pemulihan tanaman-tanaman 

langka dan untuk meningkatkan populasinya.  Peluang komersialisasi bagi tanaman yang 

diregenerasikan kemungkinannya masih terbatas. 

 
 

Tanaman Umbi-umbian Tropis 

Contoh aplikasi mikropropagasi terhadap tanaman umbi-umbian tropis disajikan pada 

Tabel 3.1. 

 

Tanaman Buah-buahan Tropis 

Contoh keberhasilan kultur jaringan dalam memperbanyak tanaman buah-buahan tropis 

disajikan pada Tabel 3.2. 
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TABEL 3.1.  Kultur Jaringan Tanaman Umbi-umbian Tropis 
 

Tanaman Eksplan Hasil 
Singkong (Manihot esculenta) Meristem Tanaman terindeksi virus 
Coco yam (Xanthosoma caracu) Pucuk Pucuk majemuk 
 (X. brasilliense) Pucuk Tanaman terindeksi virus 
 (X. sagittifolium) Pucuk Tanaman terindeksi virus 
Kentang hausa (Coleus parviflorus) Daun Pucuk majemuk 
Ubi jalar (Ipomoea batatas) Meristem Tanaman terindeksi virus 
Yam manis (Amorphophallus) Potongan umbi Pucuk 
Taro (Colocasia esculenta) Pucuk Tanaman terindeksi virus dan 

pucuk majemuk 
Yam (Dioscorea alata) Pucuk 

Potongan umbi 
Pucuk majemuk 
Pucuk majemuk 

Yam (Dioscorea microstachya) Potongan nodus Pucuk majemuk 
 

 
TABEL 3.2.  Perbanyakan Kultur Jaringan Tanaman Buah-buahan Tropis 

 
Famili Tanaman Spesies Nama Umum 
Anacardiaceae Mangifera indica Mangga 
Annonaceae Anona cherimola 

Anona squamosa 
Atemoya 
Apel custard 

Bromeliaceae Ananas comosus Nenas 
Caricaceae Carica papaya Pepaya 
 Carica heilbornii Babaco 
Moraceae Ficus carica 

Morus alba 
Morus indica 

Fig 
Mulberry 
Mulberry 

Musaceae Musa sp. kelompok AAA 
Musa sp. kelompok AAB 
Musa sp. kelompok ABB 

Pisang 
Plantain 
Bluggoe 

Myrtaceae Eugenia jambos 
Eugenia malaccensis 
Myrciaria cauliflora 

Jambu air 
Jambu melayu 
Jaboticaba 

Passifloraceae Passiflora edulis Markisa 
Rosaceae Eriobotrya japonica Loquat 
Rutaceae Citrus aurantifolia 

Citrus aurantium 
Citrus grandis 
Citrus limettioides 
Citrus limon 
Citrus medica 
Citrus paradisi 
Citrus reticulata 
Citrus sinensis 
Poncirus trifoliata 

Jeruk nipis 
Jeruk orange masam 
Jeruk pomelo 
Jeruk nipis manis 
Jeruk lemon 
Jeruk sitrun 
Jeruk anggur 
Jeruk mandarin 
Jeruk orange manis 
Jeruk trifoliat 

Solanaceae Solanum quitoense Naranjila atau Lulo 
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APLIKASI MIKROPROPAGASI 

 

 

Eliminasi Patogen 

Kontaminan yang terdapat pada permukaan bahan tanaman dapat dieradikasi dengan 

sterilisasi permukaan.  Agar dapat bertahan dan tumbuh di dalam kondisi in vitro, kultur 

jaringan harus bebas dari cendawan maupun bakteri yang dapat menginfeksi tanaman secara 

sistemik.  Perlakuan-perlakuan aksenik pada kultur in vitro dapat mengeliminasi berbagai 

cendawan, bakteri, nematoda dan hama serangga.  Akan tetapi, virus, viroid, dan mikoplasma 

tertentu dapat hidup dan berkembang di dalam jaringan tanaman pada kultur in vitro. 

Kebanyakan penyakit virus tidak ditransmisikan melalui biji.  Biji-biji dari tanaman 

yang terinfeksi biasanya berkembang menjadi tanaman yang sehat.  Namun, biji-biji yang 

diperoleh dari perbanyakan seksual tidak dapat digunakan untuk melestarikan klon tanaman 

yang diperbanyak secara vegetatif. 

 

Metode-metode Eliminasi Virus 

1. Perlakuan panas (terapi panas) adalah metode memperlakukan tanaman dengan suhu 

yang dinaikkan secara perlahan-lahan, dan digunakan untuk eliminasi virus atau 

mikoplasma.  Metoda ini dapat digunakan secara sendirian atau dikombinasikan dengan 

perlakuan terapi kimiawi. 

2. Penggunaan agen anti virus (terapi kimiawi) adalah penggunaan senyawa-senyawa kimia 

sebagai pra-perlakuan terhadap bagian tanaman yang sakit sebelum dipotong.  Senyawa 

kimia ini dapat dicampurkan ke dalam media untuk mendukung beberapa tujuan terapi, 

misalnya, malachite green atau viraxole (ribavirin) digunakan untuk mengeliminasi virus 

pada kultur meristem. 

3. Kultur meristem terdiri atas jaringan kubah meristematik dan biasanya sepasang daun 

primordia.  Jaringan ini dipotong untuk eliminasi virus.  Eliminasi virus menggunakan 

teknik ini diikuti oleh perbanyakan klon secara cepat kini umum diterapkan terhadap 

tanaman hias seperti Chrysanthemum, anyelir, dan sebagainya, dan terhadap sejumlah 

tanaman agronomi seperti kentang dan singkong, pada stoberi, buah-buahan pohon 

tertentu, serta terhadap anggur. 

4. Potongan-potongan pucuk digunakan secara luas pada perbanyakan tanaman anggur. 

5. Penyambungan mikro secara in vitro (Dibahas pada Bab 11). 
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Indeksi Virus 

Bahan yang berasal dari perbanyakan in vitro hendaknya dianggap sebagai “teruji virus” 

dan bukannya “bebas virus” sebagaimana sering dilakukan selama ini.  Berbagai teknik 

seperti penggunaan tanaman indikator, penggunaan mikroskop elektron, analisis asam 

nukleat, dan pengujian serologi seperti enzyme-linked immuno-sorbent assay (ELISA) 

digunakan secara rutin untuk indeksi virus.  ELISA adalah metode uji serologi yang sensitif 

yang digunakan untuk mendeteksi dan mengkuantifikasi virus, protein, dan molekul-molekul 

kecil seperti hormon.  ELISA dilakukan pada suatu cawan mikrotiter, sejumlah sampel dapat 

diuji pada waktu yang bersamaan dengan cepat dan ekonomis.  Bentuk pemanfaatan uji 

ELISA yang paling banyak dilakukan menggunakan lapisan antibodi ganda dengan tambahan 

antibodi spesifik ke cawan pengujian, diikuti oleh penambahan sampel uji.  Partikel-partikel 

spesifik pada sampel tertahan pada film antibodi.  Selanjutnya, antibodi yang diberi label 

enzim ditambahkan sehingga tertahan pada partikel-partikel sampel.  Partikel-partikel uji 

kemudian dikuantifikasi dengan penambahan substrat enzim, menggunakan colorometer atau 

melalui pendeteksian fluorometrik terhadap reaksi produknya. 

 
 Tanaman 

 

 Terapi Kimiawi Terapi Panas 

 

 Pengujian Virus 

 

 Kultur Ujung Pucuk 

 

 Pengujian Patogen 

 

 Koleksi In vitro Bebas Patogen 

 

Penyimpanan Plasma Penggandaan Bahan  
 Nutfah Tanaman Bebas Patogen 

 
GAMBAR 3.4.  Kombinasi terapi panas-(kimiawi) dengan kultur ujung pucuk yang digunakan untuk 
eliminasi virus. 

 

Kultur Jaringan untuk Pemeliharaan Sumber Daya Genetik (Penyimpanan Plasma 

Nutfah) 

Konservasi sumber daya genetik tanaman merupakan hal yang penting guna menjamin 

akses terhadap gen-gen yang bermanfaat untuk program pemuliaan tanaman pada masa 
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mendatang.  Plasma nutfah dapat disimpan secara in situ di pusat-pusat pertumbuhan atau 

koleksi pertanian.  Bentuk penyimpanan ex situ meliputi bank benih, bank gen lapangan, dan 

bank gen in vitro.  Untuk setiap spesies atau gene pool, suatu strategi konservasi terpadu perlu 

dikembangkan dan hal ini dapat melibatkan sebagian dari pendekatan-pendekatan di atas. 

Teknik penyimpanan in vitro telah dikembangkan lebih dari 10 hingga 20 tahun lalu dan 

kini telah terbentuk dengan mantap sebagai alternatif bagi spesies yang penyimpanannya 

secara ex situ tidak memungkinkan (Withers dan Engelmann, 1995).  Teknik ini telah 

diterapkan pada tanaman-tanaman yang diperbanyak secara vegetatif (misalnya kentang, yam, 

singkong) atau spesies yang memiliki benih rekalsitran (misalnya kelapa, mangga). 

Teknik in vitro dapat digunakan pada berbagai tahap dalam konservasi dan pemanfaatan 

plasma nutfah tanaman.  Aplikasi yang paling nyata adalah pada penyimpanan plasma nutfah 

sebagai kultur lambat tumbuh (slow-growth) atau sebagai jaringan yang disimpan pada suhu 

rendah (kreopreservasi) yang dapat diregenerasikan menggunakan teknik kultur jaringan.  

Aplikasi lain adalah penggunaan kultur jaringan selama pengkoleksian sampel di lapangan 

(Withers, 1995), eliminasi virus dari plasma nutfah penting, pertukaran plasma nutfah 

internasional, sebagai sampel kultur jaringan steril, dan perbanyakan cepat bagi plasma nutfah 

untuk program pemuliaan atau aplikasi penggunaan akhir (end-use) lainnya (Gambar 3.5). 

 

Macam Penyimpanan In Vitro 

Penyimpanan Menggunakan Teknik Pertumbuhan Lambat 

Pertumbuhan lambat digunakan sebagai opsi penyimpanan jangka menengah.  Pada 

berbagai spesies, dengan teknik ini interval subkultur diperpanjang menjadi dua hingga empat 

tahun, yang secara dramatis mengurangi biaya pemeliharaan. 

Teknik-teknik pertumbuhan lambat meliputi penurunan suhu, pengurangan intensitas 

cahaya, modifikasi media (penambahan penghambat osmotik atau zat perlambat tumbuh), 

dehidrasi jaringan, atau modifikasi lingkungan udara (Withers dan Engelmann, 1995). 

 

Penyimpanan Menggunakan Kreopreservasi 

Kreopreservasi bahan tanaman merupakan satu-satunya opsi yang dapat dilakukan 

untuk penyimpanan plasma nutfah jangka panjang bagi spesies yang tidak dapat disimpan 

sebagai benih.  Pada suhu ultra rendah yang digunakan untuk kreopreservasi (-196oC), 

pembelahan sel dan proses-proses metabolisme terhenti, sehingga bahan tanaman dapat 

disimpan tanpa mengalami modifikasi atau perubahan untuk jangka waktu yang tidak 

terbatas.  
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GAMBAR 3.5.  Teknik-teknik yang digunakan dalam penyimpanan plasma nutfah. 
 

Dewasa ini, protokol kreopreservasi untuk berbagai spesies tanaman masih dalam tahap 

pengembangan.  Teknik ini telah secara rutin diterapkan pada beberapa genotipe tanaman 

seperti Rubus, Pyrus, Solanum spp. dan Elaeis.  Ada kebutuhan yang mendesak untuk 

mengembangkan teknik-teknik kreopreservasi sederhana untuk aplikasi rutin pada bank gen.  

Sifat tidak toleran terhadap desikasi pada spesies rekalsitran belum difahami dengan baik dan 

sangat menghambat pengembangan protokol kreopreservasi untuk spesies tersebut. 

Teknik-teknik klasik untuk kreopreservasi yang didasarkan pada pembekuan dengan 

laju terkendali memiliki kelemahan karena membutuhkan perangkat pembekuan canggih yang 

dapat diprogram namun harganya mahal (Kartha, 1985).  Penyimpanan rutin terhadap pucuk-

pucuk Pyrus dan Rubus yang dilakukan dengan menggunakan metoda berdasarkan pada 

vitrifikasi telah berkembang lebih dari sepuluh tahun lalu (Kartha dan Engelmann, 1994; 

Withers dan Engelmann, 1995).  Protokol vitrifikasi ini menggunakan berbagai pra-perlakuan 

yang diikuti oleh proses pembekuan yang sangat cepat, di mana sampel langsung dimasukkan 

ke dalam nitrogen cair.  Dikerenakan proses pembekuan dengan metoda ini sangat mudah, 

maka tidak diperlukan alat pembeku yang dapat diprogram dan kreopreservasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan peralatan yang sederhana.  Karenanya teknik yang lebih baru 

ini lebih menjanjikan untuk aplikasi kreopreservasi secara rutin di bank-bank gen.  Contoh 

penggunakaan metoda vitrifikasi secara rutin terhadap sejumlah genotipe atau aksesi adalah 

desikasi pra-tumbuh yang telah diterapkan pada 80 aksesi Elaeis guineensis (Dumet, 1994), 

dan metoda tetes beku yang diaplikasikan pada 150 aksesi Solanum spp. (Schafer-Menuhr, 

Schumacher dan Mix-Wagner, 1994). 
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Aplikasi Teknik Mikropropagasi pada Pemuliaan Mutasi 

Pencarian Keragaman Genetik 

Ada dua bentuk keragaman – keragaman yang diwariskan secara kualitatif dan 

keragaman yang diwariskan secara kuantitatif.  Oleh karena pengaruhnya yang bisa ada dan 

bisa pula tidak ada sama sekali (all-or-nothing effect), sifat-sifat yang diwariskan secara 

kualitatif adalah yang paling mudah untuk dipelajari.  Penelusuran terhadap keragaman yang 

diwariskan secara kuantitatif membutuhkan perhatian yang lebih besar.  Pertama-tama, perlu 

diketahui apakah keragaman tersebut merupakan akibat dari faktor lingkungan ataukah 

disebabkan oleh faktor genetis.  Kedua, keragaman ini bukanlah pengaruh all-or-nothing, 

tetapi merupakan perbedaan kuantitatif yang lebih kecil.  Jadi, diperlukan kuantifikasi yang 

hati-hati. 

Sumber-sumber keragaman genetik tanaman yang penting adalah: 

• Varietas-varietas modern yang sudah ada. 

• Mutan spontan ataupun mutan hasil induksi. 

• Ras-ras primitif/tanaman liar dari pusat penyebaran. 

• Spesies liar yang disimpan dan dipelihara pada bank-bank gen. 

Produksi mutan untuk penggunaan dalam program pemuliaan in vitro dipaparkan pada 

Gambar 3.6. 

 

Aplikasi Mutagen pada Sistem In vitro 

Salah satu hambatan dalam perbaikan mutu genetik tanaman secara in vitro adalah 

ketergantungan pada keragaman yang terjadi secara alamiah.  Induksi mutasi secara buatan 

menggunakan iradiasi (misalnya sinar S, iradiasi gamma, netron panas dan cahaya ultra violet 

(UV)) serta menggunakan bahan-bahan kimia (misalnya N-ethyl-nitrosurea (NEU), N-methyl-

N-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG), dan ethyl-methane-sulphonate (EMS)) merupakan 

metoda untuk membuat perubahan-perubahan yang tidak dapat terjadi secara alamiah.  

Beberapa di antara teknik ini dijelaskan sebagai di bawah ini.  Namun demikian, penting 

untuk dicatat bahwa di samping tipe dan dosis mutagen yang diaplikasikan, faktor-faktor 

seperti spesies tanaman, tingkat ploidi dari tanaman atau jaringan serta keadaan selama 

permberian perlakuan juga penting dalam meraih keberhasilan perbaikan mutu genetik 

tanaman secara in vitro. 

1. Sebelum kultur: pemberian perlakuan terhadap keseluruhan tanaman atau propagula 

vegetatif (setek, umbi, tunas dan sebagainya), eksplan diambil dari induk M1 (kimera). 
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2. Selama kultur mutagen dapat diberikan pada: pucuk, eksplan, tunas adventif, eksplan 

awal, kultur yang tengah berproliferasi (pucuk aksilar), setek satu nodus, dan lain 

sebagainya. 

 

 
GAMBAR 3.6.  Skema produksi mutan untuk digunakan pada program pemuliaan tanaman secara in 
vitro.  (M = tanaman yang diberi perlakuan mutagen). 

 

 

Mutagen Fisik (Radiasi Ion, UV) 

Kelompok mutagen ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Kemampuan penetrasi yang tinggi pada sistem multiseluler, kecuali UV. 

2. Dosis radiasi dan peningkatan dosis dapat diukur dengan mudah (tingkat kemampuan 

reproduksi yang tinggi). 

3. Radiasi dapat menimbulkan perubahan-perubahan kimiawi pada media kultur.  Sejumlah 

produk radiolisis memiliki pengaruh racun atau pengaruh morfogenetik, dan karenanya 

dianjurkan melakukan transfer ke medium yang segar setelah iradiasi. 

4. Pemberian dosis radiasi dalam pola fraksi-fraksi dapat membantu pemulihan  kerusakan 

akibat radiasi. 

5. Parameter fisik (suhu, oksigen, komposisi media) dapat memodifikasi pemulihan tanaman 

yang diberi perlakuan iradiasi dan memperbaiki kerusakan DNA pada sel-sel yang 

dikulturkan. 

6. Aberasi kromosom dapat diinduksi secara efisien dengan ionisasi dan iradiasi UV. 

7. Lapisan tipis sel-sel lapis tunggal (monolayer) harus diperlakukan dengan iradiasi UV di 

dalam wadah terbuka di bawah kondisi aseptik. 

 

 pemilihan 
bahan induk 

produksi mutan 
(di dalam benih M2) 

isolasi mutan yang diinginkan 

penggunaan mutan pada program pemuliaan 

diperlakukan dengan 

suatu mutagen 
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Mutagen kimiawi (Agen Alkylating yang Sering Digunakan) 

1. Parameter berikut ini harus diperhatikan pada saat menggunakan mutagen kimiawi: 

• Dosis (konsentrasi ×  waktu). 

• pH. 

• Sifat-sifat fisik dan kimia dari senyawa mutagen. 

• Bila diberikan secara in vitro, larutan mutagen hendaknya disterilkan dengan 

penyaringan. 

• Interaksi dengan medium kultur. 

• Kondisi setelah perlakuan diberikan. 

2. Penetrasi sulit terjadi pada sistem multiseluler.  Agen-agen pembawa, seperti dimethyl 

sulfoxide (DMSO) dapat meningkatkan penyerapan suatu mutagen. 

3. Kesulitan pada kemampuan penggandaan dapat diatasi dengan melakukan standarisasi 

metoda pemberian. 

4. Dikarenakan sebagian besar senyawa mutagen bersifat karsinogenik, pekerjaan harus 

dilakukan di dalam kotak pengaman (biohazard box). 

 

Kimera 

Istilah kimera mengacu pada terdapatnya sel-sel dari lebih dari satu genotipe di dalam 

suatu genet (Gambar 3.7).  Kimera pada pucuk merupakan fenomena umum yang terjadi 

setelah perlakuan mutagen.  Akan tetapi, teknik-teknik kultur in vitro dapat membantu 

mengatasi permasalahan kimera ini, yang harus difikirkan terutama sekali pada mutagenesis 

in vitro pada tanaman-tanaman yang diperbanyak secara vegetatif. 

1. Mosaik: ketidakstabilan di dalam progeni sel-sel, sebagai akibat mutasi kromosom, mutasi 

genetik atau mutasi sitoplasmik. 

2. Kimera: karakter keseluruhan jaringan, organ atau tanaman dengan galur-galur sel yang 

berbeda karyologinya atau konstitusi genetiknya. 

3. Macam-macam kimera: 

• Solid pada genotipe sel yang pertama. 

• Kimera sektoral. 

• Solid pada genotpe sel ke-dua. 

• Kimera periklinal. 

• Kimera meriklinal. 
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GAMBAR 3.7.  Kimera tanaman mengandung jaringan yang berbeda secara genetik.  (Sumber:  
Diadaptasi dari Jones, 1937). 

 

Mutasi 

Perubahan-perubahan pada struktur internal suatu gen, yang menyebabkan terbentuknya 

alel-alel baru, dikenal sebagai mutasi.  Mutasi adalah perubahan-perubahan pada informasi 

genetik (nukleotida DNA) dan pada akhirnya bertanggung jawab pada keragaman turun-

temurun pada semua makhluk hidup.  Mutasi dapat berupa produk penggantian satu jenis 

nukleotida oleh nukleotida lain, atau produk dari hilangnya nukleotida (delesi), atau produk 

dari penambahan nukleotida ekstra.  Mutasi dapat terjadi pada satu nukleotida (yakni pada 

tingkat gen individu), pada sebagian kromosom, pada seluruh kromosom (aneuploidi), atau 

bahkan pada keseluruhan genom (poliploidi). 

Suatu fitur penting dari mutasi adalah bahwa dengan merubah nukleotida, informasi 

yang tersimpan di dalam DNA juga berubah.  Tergantung pada sifat-sifatnya, perubahan yang 

terjadi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada fenotipe tanaman.  Mutasi dapat 

terjadi secara alamiah (mutasi spontan) atau dapat diinduksi melalui berbagai cara.  Posisi sel 

yang mengalami mutasi memiliki arti penting bagi realisasi suatu mutasi.  Perlakuan mutagen 

terhadap meristem mengakibatkan timbulnya kimera meriklinal (Gambar 3.8).  Struktur 

periklinal dapat diperoleh melalui propagasi in vitro berulang terhadap pucuk yang diperoleh 

dari tunas yang diperlakukan melalui proliferasi aksilar ataupun melalui kultur nodus tunggal. 

 

Kompetisi 

Kompetisi dapat terjadi antara sel-sel yang mengalami mutasi dengan sel-sel yang tidak 

mengalami mutasi yang berada di sekitar jaringan, yang nantinya akan berkahir pada 
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hilangnya sel-sel yang mengalami mutasi.  Kehilangan sifat-sifat kimera dapat dikendalikan 

dengan manipulasi terhadap kondisi kultur.  Faktor-faktor seperti media kultur, zat pengatur 

tumbuh, dan suhu memainkan peranan penting.  Juga, laju pertumbuhan in vitro yang cepat 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur kimera meristem pucuk. 

 

 
 

GAMBAR 3.8.  Kimera pada pucuk berdasarkan pengamatan pada berbagai jarak dari daerah apikal.  
Pada contoh 1 dan 2 terlihat bahwa, dari suatu kimera meriklinal (L-1 atau L-2 sebagian mengalami 
mutasi), setelah perbanyakan vegetatif, diperoleh baik kimera periklinal yang stabil maupun pucuk-
pucuk yang sama sekali tidak mengalami mutasi.  Pada contoh 2 mutasi dapat tetap tidak terlihat, 
tergantung pada karakter genetik yang ada.  (Sumber: Broertjes dan Van-Harten, 1978, hal. 23). 

 

Organogenesis Langsung 

Organogenesis langsung (dalam sejumlah kecil kasus juga embriogenesis langsung), 

pada eksplan yang menghasilkan regenerasi pucuk-pucuk adventif (embrio) sangat 

bermanfaat pada pemuliaan mutasi.  Dalam hal ini, pucuk adventif (embrio) terbentuk dari 

satu sel (mutan solid) atau dari beberapa sel (struktur kimera) (lihat Gambar 3.9).  Penelitian 

terhadap anatomi, histologi, dan sitologi eksplan awal dan terhadap sifat-sifatnya di dalam 

kultur in vitro penting untuk dilakukan guna mempelajari perkembangan sektor-sektor yang 

mengalami mutasi (pucuk).  Gambar 3.10 secara ringkas menguraikan sistem mutasi yang 

diaplikasikan pada tanaman yang diperbanyak secara vegetatif. 

 
Teknik-teknik Mikropropagasi 

Teknik mikropropagasi (sebagaimana diuraikan sebelumnya) dapat diterapkan pada 

kasus-kasus tertentu untuk seleksi in vitro dan perbanyakan bahan tanaman tertentu guna 
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evaluasi di lapangan pada kondisi ekologi yang berbeda.  Mikropropagasi adalah cara mudah 

untuk perbanyakan klonal bagi kultivar-kultivar baru dan introduksinya ke dunia budidaya.  

Gambar 3.11 memperlihatkan tahapan-tahapan yang berlangsung di dalam pemuliaan mutasi. 

 

 
 

GAMBAR 3.9.  Asa-usul struktur yang mengalami mutasi setelah mutagenesis secara in vitro: (1) 
Struktur kimera pada meristem apikal; (2) Tunas adventif yang “solid” yang berasal dari sel epidermal 
tunggal; (3) Embrio somatik “solid” yang berasal dari kultur sel tunggal.  (M = perlakuan mutagen). 

 

 

 
 

GAMBAR 3.10.  Sajian secara skematis dari sistem pemuliaan in vitro yang diaplikasikan pada 
tanaman yang diperbanyak secara vegetatif.  (M = Tanaman yang diberi perlakuan mutagen, pada 
generasi yang berbeda;  V = Langkah=langkah perbanyakan vegetatif). 
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GAMBAR 3.11.  Gambaran teknologi pemuliaan mutasi secara in vitro pada tanaman yang 
diperbanyak secara vegetatif.  (M = Tanaman yang diberi perlakuan mutagen, pada generasi yang 
berbeda;  V = Langkah=langkah perbanyakan vegetatif). 
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Bab 4 

Produksi Tanaman Haploid Secara In vitro 
 

 

Jumlah kromosom di dalam suatu gamet diketahui sebagai komplemen haploid, 

sedangkan tanaman yang menghasilkan serbuk sari (gamet jantan diproduksi di dalam serbuk 

sari) and telur (yang merupakan gamet betina) memiliki jumlah kromosom dua kali lipat 

kromosom haploid dan dikenal sebagai diploid.  Pada kebanyakan spesies tanaman, 

keseluruhan tanaman dapat digenerasikan dari gamet, baik gamet jantan (androgenesis) 

maupun gamet betina (ginogenesis) di bawah kondisi kultur in vitro yang spesifik.  Tanaman-

tanaman ini akan memiliki jumlah kromosom haploid, yakni mengandung satu set gen di 

dalam genomnya. 

 

 

ANATOMI ANTERA 

 

Stamen adalah suatu struktur yang sangat terspesialisasi.  Stamen memperlihatkan 

diferensiasi yang nyata menjadi tangkai steril (filamen) yang menopang antera yang agak 

menggembung pada ujung atasnya.  Jumlah stamen pada suatu bunga beragam dari satu 

hingga beberapa ratus – yang kesemuanya matang pada waktu yang bersamaan atau dalam 

sekuen waktu yang bertahap – yang biasanya mulai dari sebelah luar terus ke arah dalam 

(sentripetal), tetapi adakalanya dari sebelah dalam ke arah luar (sentrifugal, misalnya pada 

Hibertia). 

Antera dari sebagian besar tanaman angiospermae terdiri atas empat sporangia 

(tetrasporangia, lihat Gambar 4.1) yang menglilingi suatu massa jaringan steril (jaringan 

penghubung).  Akan tetapi, ada pula antera bisporangia, misalnya pada Ricinus communis 

(tanaman jarak), dan antera oktosporangia pada Bixa sp.  Pada tanaman alpokat (Persea 

americana) dapat dijumpai antera bisporangia maupun tetrasporangia pada bunga yang sama. 

 

Turunan Dinding Antera 

Antera yang sangat muda dicirikan oleh adanya massa sel homogen yang diikat satu 

sama lain oleh suatu epidermis yang kokoh.  Begitu tumbuh, massa sel tersebut menjadi 

struktur dengan empat lingkaran dan di dalam setiap lingkaran ada sebaris sel-sel yang tepat 
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berada di bawah epidermis yang dapat dibedakan dari sel-sel lainnya karena intinya yang 

lebih besar dan sitoplasmanya menyerap pewarna dengan baik.  Sel-sel ini disebut sel-sel 

archesporia. 
 

 
 

GAMBAR 4.1.  Perkembangan serbuk sari dari sel induk mikrospora.  A, stamen; B, potongan 
melintang antera; C, perkembangan tetrad sel dari sel induk mikrospora melalui meiosis; D, empat 
mikrospora; E, serbuk sari; F, perkecambahan serbuk sari membentuk buluh serbuk sari. 

 

Setiap sel archesporia membelah diri paralel dengan permukaan epidermis (pembelahan 

periklinal) yang menghasilkan sel parietal primer di sebelah luar, dan sel sporogen primer di 

sebelah dalam. 

Sel parietal primer selanjutnya melangsungkan serangkaian pembelahan, sehingga 

terbentuk 2 sampai 14 lapis sel di bawah epidermis, tergantung pada spesies.  Epidermis 

sendiri tetap satu lapis selama masa perkembangan antera tetapi dapat pula melangsungkan 

pembelahan antiklinal (ke arah sudut kanan dari permukaan) dan mengembang guna 

mengakomodir peningkatan jumlah jaringan di bawahnya.  Akan tetapi, pada sejumlah 

tanaman hanya sisa-sisa epidermis yang terdapat pada antera dewasa.  Penting untuk dicatat 

bahwa pada sejumlah genera epidermis memiliki rambut-rambut (misalnya pada Clycanthus) 

dan memiliki stomata pada genera lain. 

 

Komposisi Dinding Antera 

• Endotesium – Membantu pecahnya antera dengan adanya celah longitudinal pada spesies 

di mana anteranya tidak memiliki katup atau pori. 
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• Lapisan tengah –Merupakan sisa-sisa evolusi, namun dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

makanan cadangan pada sejumlah spesies. 

• Tapetum – Ini merupakan lapisan sel-sel yang paling dalam dari dinding antera.  

Perkembangannya yang maksimum berhubungan dengan selesainya meiosis pada sel 

induk mikrospora dan hanya sisa-sisanya saja yang tinggal pada antera dewasa.  Tapetum 

penting dalam penyediaan nutrisi bagi mikrospora yang tengah berkembang dan juga 

penting dalam pembentukan exine pada serbuk sari.  Exine adalah dinding serbuk sari 

sebelah luar dan tersusun atas substansi tanaman yang paling keras yang dikenal sebagai 

sporollenin (suatu alkohol yang juga dijumpai pada dinding spora dan berhubungan 

dengan suberin dan kutin tetapi jauh lebih awet, yang memungkinkan spora dan serbuk 

sari bertahan hingga jutaan tahun).  Dinding serbuk sari sebelah dalam disebut intine dan 

tersusun atas selulosa. 

 

 

KULTUR ANTERA 

 

Sebagaimana diuraikan di atas, sel-sel tanaman haploid memiliki satu rangkaian 

kromosom lengkap dan tanaman ini bermanfaat dalam program pemuliaan tanaman untuk 

seleksi karakter yang diinginkan. 

Ada beberapa cara bagaimana tanaman haploid dapat dihasilkan: 

• Ginogenesis: perkembangan dari telur yang dimasuki oleh sperma tetapi tidak dibuahi 

(ovul). 

• Androgenesis:  perkembangan individu haploid dari sebuah serbuk sari. 

• Eliminasi genome: muncul sebagai hasil persilangan tertentu; terjadi pembuahan tetapi 

beberapa genom dieliminasi segera setelah pembuahan. 

• Semigamy: dalam hal ini, inti dari sel telur dan inti generatif dari serbuk sari yang 

berkecambah membelah secara bebas, sehingga menghasilkan kimera haploid (tanaman 

yang memiliki jaringan dari dua genotipe yang berbeda). 

• Perlakuan kimiawi: eliminasi kromosom dapat diinduksi dengan pemberian senyawa 

kimia tertentu, seperti chloramphenicol. 

• Kejutan (shock): dengan suhu tinggi atau suhu rendah. 

• Irradiasi: dengan sinar X atau cahaya UV. 
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Bab ini membahas androgenesis, yaitu produksi tanaman haploid dan doubled-haploid 

yang berasal dari sel-sel serbuk sari yang sangat muda.  Pada androgenesis, yang hanya terjadi 

secara in vitro, inti vegetatif atau inti generatif dari serbuk sari dirangsang untuk berkembang 

menjadi individu haploid tanpa melangsungkan pembuahan. 

Sejarah androgenesis dimulai pada tahun 1960-an ketika Guha dan Maheshwari (1964) 

mendapatkan tanaman haploid dari kultur antera tanaman Datura, diikuti oleh Bourgin dan 

Nitsch (1967) yang mendapatkan tanaman haploid dari dua spesies Nicotiana, yakni N. 

sylvestris dan N. tabacum. 

Keberhasilan androgenesis tergantung pada dua faktor penting, yaitu: 

1. Status fisiologis tanaman donor, dan 

2. Keadaan yang diperlukan untuk memodifikasi perkembangan serbuk sari dari 

perkembangan normal ke arah embriogenesis. 

Embriogenesis yang dimaksud dapat berupa: 

1. Embriogenesis secara langsung, yakni suatu embrio berdiferensiasi secara langsung dari 

serbuk sari (mikrospora), atau 

2. Embriogenesis secara tidak langsung, yakni pertama-tama suatu massa kalus berkembang 

dari serbuk sari dan kemudian embrio atau pucuk adventif beregenerasi dari massa kalus 

tersebut.  Tipe perkembangan demikian tidak diinginkan karena tanaman yang dihasilkan 

biasanya terdiri atas campuran berbagai level ploidi. 

 

Kondisi Tanaman Donor 

Guna memungkinkan terjadinya perkembangan in vitro dari serbuk sari menjadi 

tanaman dewasa, sangat penting untuk memulainya dengan sel serbuk sari yang sehat.  Para 

pemulia tanaman tahu dari pengalaman bahwa sel serbuk sari yang satu tidak sama dengan 

serbuk sari lainnya; serbuk sari yang baik berasal dari tanaman yang sehat.  Hal ini bahkan 

lebih penting pada pemuliaan tanaman secara in vitro dibandingkan pemuliaan tanaman 

secara in vivo.   Oleh karenanya, seseorang bisa mendapatkan serbuk sari yang sesuai hanya 

dari tanaman yang tumbuh di bawah kondisi pertumbuhan yang paling baik. 

1. Tanaman donor harus dipelihara dengan baik sejak induksi pembungaan sampai waktunya 

serbuk sari diambil.  Tanaman tersebut harus diberi nutrisi cukup dan ditempatkan di 

bawah kondisi cahaya optimum.  Hindari cahaya buatan sebisa mungkin, misalnya, 

tanaman yang tumbuh di dalam kotak tumbuh di bawah cahaya buatan kemungkinan tidak 

menghasilkan serbuk sari yang androgenik. 
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2. Berbagai bentuk stres (unsur hara dan air) hendaknya dihindari pada setiap tahap 

pertumbuhan tanaman, terutama sekali selama induksi pembungaan dan selama periode 

perkembangan serbuk sari. 

3. Hindari pemberian setiap bentuk pestisida (secara eksternal maupun sistemik) atau 

fungisida selama tiga sampai empat minggu sebelum pengambilan serbuk sari.  Hal ini 

dikarenakan jaringan akan mudah mati di dalam kultur sebagai akibat senyawa kimia yang 

berasal dari pestisida atau fungisida dan biasanya tidak akan pulih dari perlakuan tersebut. 

4. Status perkembangan serbuk sari pada saat bunga diambil dari tanaman donor merupakan 

faktor kritis bagi berhasilnya androgenesis.  Keberhasilan sangat tergantung pada varietas 

tanaman.  Oleh karenanya, sebelum memulai kultur in vitro perkembangan serbuk sari 

dari tahap tetrad hingga tahap binukleat perlu diikuti dengan menggunakan pewarnaan, 

misalnya menggunakan teknik Feulgen atau acetocarmine (Prakash, 2000).  Teknik ini 

memungkinkan pewarnaan yang berbeda dari kedua inti – inti vegetatif berwarna pink 

pucat sementara inti generatif berwarna merah gelap. 

Oleh karena adanya keragaman pada setiap kultivar, status perkembangan serbuk sari 

yang cocok untuk androgenesis berada pada tahap menjelang mitosis pertama sampai tidak 

lama sesudahnya (lihat Gambar 4.2).  Akan tetapi, tahap yang paling baik adalah sebelum 

munculnya butiran pati.  Pada tanaman serealia, pada saat pembentukan mikrospora, intinya 

berada di sebelah pori.  Menjelang mitosis, inti tersebut pindah ke sisi di seberang pori dan 

terjadilah mitosis (yang menghasilkan sel generatif dan sel vegetatif). 

Selanjutnya, inti vegetatif pindah ke arah pori dan sel generatif berada pada sisi di 

hadapan pori.  Sel ini kemudian membelah diri membentuk dua gamet.  Tanaman haploid 

dapat diperoleh jika serbuk sari ditempatkan di dalam kultur pada saat inti berada di tengah-

tengah serbuk sari tersebut, yakni di pertengahan perpindahannya.  Pada tanaman Solanaceae, 

tergantung pada varietasnya, serbuk sari harus diambil sebelum mitosis (misalnya Nicotiana 

alala), selama mitosis (N. tabacum), atau beberapa saat setelah mitosis (N. sylvestris).  

Penting untuk mengetahui tahap kritis dari setiap spesies yang dipelajari (Gambar 4.2) dan 

perlu diingat bahwa tidak semua sel serbuk sari berada pada tahap perkembangan yang sama.  

Hal ini menjawab pertanyaan mengapa hanya sebagian kecil saja dari serbuk sari yang 

berkembang menjadi embroid di dalam kultur. 
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GAMBAR 4.2.  Hubungan antara panjang tunas bunga dengan tahap perkembangan antera pada N. 
tabacum ‘White Burley’.  (Sumber: Sunderland dan Wicks, 1971, p. 125.) 

 

 

ANDROGENESIS 
 

Prinsip yang mendasari androgenesis adalah menghentikan perkembangan sel serbuk 

sari yang pada keadaan normal menjadi gamet, yakni sel seksual, dan memaksa 

perkembangannya langsung menjadi suatu tanaman lengkap, sebagaimana dilakukan terhadap 

sel-sel somatik.  Lintasan yang “tidak normal” ini mungkin saja dilakukan terhadap sel serbuk 

sari yang diambil dari lingkungan normalnya pada tanaman hidup dan ditempatkan pada 

kondisi spesifik yang lain. 

 

Kondisi yang Mendukung Terjadinya Androgenesis 

Suhu rendah meningkatkan induksi androgenesis.  Selain pengaruh sinkronisasi, suhu 

rendah juga menghentikan metabolisme yang sudah ada.  Jika suhu rendah diberikan untuk 

periode yang cukup panjang, maka hal ini memungkinkan sel serbuk sari yang tengah istirahat 

untuk memulai fase perkembangan non-metabolik ketika ditempatkan di dalam kultur.  

Perlakuan suhu rendah memberikan pengaruh, pada pembelahan pertama mikrospora, 
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terbentuknya dua inti yang identik dan bukannya satu inti vegetatif dan satu inti generatif.  

Pengaruh perlakuan suhu rendah dapat dianalogkan dengan induksi dormasi atau vernalisasi.  

Seberapa rendahnya suhu yang diberikan tergantung pada spesies tanaman.  Pada tanaman 

Solanaceae dianjurkan untuk memberikan perlakuan suhu rendah selama tidak kurang dari 

tiga hari pada suhu 5oC.  Penting untuk dicatat bahwa antera dari tanaman Solanaceae 

(tembakau, tomat, terong, dan sebagainya) dapat bertahan hingga dua minggu pada suhu 

rendah tanpa menimbulkan kerusakan pada serbuk sari. 

Medium kultur yang digunakan untuk kultur serbuk sari dan kultur antera merupakan 

faktor penting lain yang perlu diperhatikan. 

1. Unsur-unsur utama dari medium Murashige dan Skoog (MS) penting untuk induksi 

androgenesis.  Akan tetapi, diperlukan sejumlah penyesuaian pada tingkat konsentrasi 

NH4
+. 

2. Unsur hara mikro dan vitamin nampaknya tidak menjadi faktor kritis untuk induksi 

androgenesis.  Akan tetapi, faktor ini menjadi penting selama perkembangan embrio muda 

menjadi tanaman, misalnya garam-garam besi kelat telah terbukti memainkan peranan 

penting dalam diferensiasi embrio globular menjadi embrio berbentuk hati dan selanjutnya 

menjadi tanaman lengkap. 

3. Gula adalah salah satu konstituen medium kultur antera, namun konsentrasi yang 

dibutuhkan tergantung pada spesies.  Pada umumnya, konsentrasi sukrosa yang optimal 

berkisar 2 hingga 3 persen. 

4. Untuk induksi androgenesis tidak diperlukan zat pengatur tumbuh.  Jika ada, penambahan 

zat pengatur tumbuh dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan atau menyebabkan 

komplikasi, seperti pembentukan kalus, yang sangat tidak diinginkan pada tahap ini. 

Sebagaimana disebutkan di muka, androgenesis adalah suatu mekanisme bagaimana 

perkembangan sel serbuk sari dimodifikasi dan dipaksa mengarah pada embriogenesis, 

sehingga menghindari lintasan seksual.  Senyawa-senyawa pengatur tumbuh menghambat 

embriogenesis.  Meningkatkan pembelahan sel vegetatif serbuk sari sewaktu sel tersebut 

masih terselubung di dalam exine merupakan langkah awal yang baik untuk embriogenesis.  

Namun begitu, kehadiran zat pengatur tumbuh, terutama auksin dan sitokinin di dalam 

medium kultur, meningkatkan pembelahan sel yang dapat menyebabkan sel serbuk sari 

kehilangan karakternya dan menjadi kalus.  Oleh karenanya, pendek kata, penggunaan zat 

pengatur tumbuh di dalam medium kultur serbuk sari dan kultur anter hendaknya dihindari. 

Modifikasi gula dan asam amino pada embriogenesis lebih penting daripada zat 

pengatur tumbuh.  Metabolisme nitrogen merupakan suatu fitur yang sangat penting pada 
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kultur in vitro, terutama sekali bila teknik ini digunakan untuk tujuan perkembangan.  

Kehadiran garam nitrat atau garam amonium di dalam medium, dalam beberapa hal, tidak 

dapat menggantikan kebutuhan akan asam amino, yang nampaknya memainkan peranan yang 

sangat spesifik pada berbagai tahap proses perkembangan.  Bila teknik ini digunakan untuk 

mendapatkan siklus perkembangan yang lengkap dari suatu sel tunggal menjadi tanaman 

lengkap, jangan mengabaikan senyawa-senyawa ini.  Lagi pula, tidak ada aturan umum yang 

dapat dipedomani, karenanya studi empiris perlu dilakukan terhadap setiap spesies tanaman. 

Kondisi lingkungan di mana kultur dipelihara dapat meningkatkan diferensiasi dari 

embrio globular menjadi plantlet yang memiliki kotiledon dan akar (Dunwell, 1976). 

1. Medium cair nampaknya lebih menguntungkan daripada medium padat, karena akan 

membantu perkembangan embrio selanjutnya. 

2. Faktor lingkungan penting yang lain adalah cahaya.  Kondisi gelap total dan cahaya biru 

diketahui meningkatkan embriogenesis, sedangkan cahaya putih dapat menghambat 

androgenesis.  Cahaya merah dapat memperpendek waktu yang diperlukan untuk 

menghasilkan tanaman dari serbuk sari hingga 20 persen. 

3. Arang aktif memainkan peranan penting dalam androgenesis; senyawa ini tidak saja 

menyerap senyawa-senyawa beracun dari antera yang mengalami degenerasi, tetapi juga 

menyerap zat penghambat tumbuh seperti asam absisat (ABA) yang terdapat dalam 

konsentrasi tinggi di dalam antera dan diketahui menghambat embriogenesis. 

 

Pentingnya Androgenesis 

Di dalam program pemuliaan tanaman, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 

suatu galur isogenik (identik secara genetik) dapat diperpendek dari paling sedikit lima atau 

enam generasi menjadi satu atau dua generasi saja dengan menggunakan teknik androgenesis.  

Jika penggandaan kromosom diperoleh dengan memperlakukan antera dengan kolkisin pada 

saat mitosis serbuk sari pertama beberapa saat sebelum kultur in vitro, galur homozigot dapat 

diperoleh dari generasi pertama.  Bila kultur dilakukan terhadap mikrospora yang tidak diberi 

perlakuan, maka tanaman yang dihasilkan akan haploid dan karenanya steril dan jumlah 

kromosomnya perlu digandakan.  Oleh karenanya, hanya diperlukan dua generasi untuk 

menghasilkan suatu galur tanaman isogenik, yang sangat bermanfaat bagi tujuan pemuliaan 

tanaman tradisional. 

Homozigot yang diinduksi di dalam kultur jaringan setelah segregasi meiosis dapat 

mengungkapkan sejumlah sifat-sifat resesif yang berguna yang telah terakumulasi dan tidak 

terekspresikan di dalam populasi heterozigot di alam bebas.  Banyak genotipe yang berguna, 



Produksi Tanaman Haploid Secara In Vitro 

 

51 

seperti yang toleran terhadap nutrisi rendah dan resisten terhadap suhu rendah, kekeringan, 

atau logam berat, dapat diperoleh melalui androgenesis, yang ekspresinya bersifat spontan 

atau mutan hasil induksi dapat dideteksi secara dini. 

Pada tanaman pohon-pohonan, sifat inkompatibilitas sendiri (self-incompatibility) dapat 

diatasi melalui androgenesis.  Selanjutnya, di bidang kajian fusi dan regenerasi sel, protoplas 

dari sel-sel haploid merupakan bahan yang ideal untuk transfer gen. 

 

Regenerasi Tanaman Diploid 

Regenerasi tanaman diploid dapat terjadi melalui penggandaan kromosom secara 

spontan lewat endomitosis (penggandaan kromosom tanpa pembelahan inti); atau dengan 

perlakuan kolkisin.  Kolkisin adalah suatu alkaloid yang diisolasi dari tanaman Colchicum 

autumnale, famili Liliaceae, dan merupakan racun yang sangat berbahaya.  Senyawa ini harus 

diperlakukan secara sangat hati-hati.  Kolkisin secara spesifik mengikat molekul tubulin 

(sejenis protein).  Inaktifasi protein struktural ini memblokir polimerisasi mikrotubula 

sehingga terbentuk spindle apparatus pada saat metafase yang menyebabkan gagalnya 

pemisahan kromatida.  Hal ini berakibat pada terjadinya penggandaan jumlah kromosom di 

dalam inti sel pada akhir mitosis.  Untuk menginduksi diploidisasi ketika plantlet mulai 

terlihat dari dalam antera yang dikulturkan, antera tersebut direndam ke dalam larutan 

kolkisin encer (0,5 persen w/v) selama 24 hingga 48 jam (Gambar 4.3).  Setelah perlakuan 

kolkisin, antera yang berisi plantlet muda harus dicuci dengan air suling dan dikulturkan pada 

medium agar.  Jumlah koromosom pada plantlet yang tumbuh dari antera tersebut harus 

dipastikan (dihitung) dengan menggunakan pewarna acetocarmine atau pewarna Feulgen.  

Jika tidak diperoleh diploidisasi, waktu perendaman dapat ditingkatkan menjadi 96 jam, atau 

perlakuan dapat diulang lagi. 

 

Dimorfisme Serbuk Sari 

Penting untuk dicatat bahwa jumlah serbuk sari yang secara efektif bersifat 

embryogenik atau kalogenik sangat rendah rendah.  Sejauh ini diketahui bahwa sebagian 

besar serbuk sari mengikuti modus perkembangan gametofit, yang merupakan sifat 

alamiahnya, sedangkan fraksi serbuk sari yang memiliki sifat responsif terhadap 

perkembangan sporofitik sangat sedikit.  Oleh karenanya, populasi serbuk sari dapat terdiri 

kelompok-kelompok yang berbeda satu sama lain, dan telah banyak upaya yang dilakukan 

untuk mendapatkan metoda pendeteksian terhadap sifat ini pada tanaman herba yang umum 

digunakan pada penelitian mengenai androgenesis. 
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GAMBAR 4.3.  Metoda-metoda untuk mendapatkan tanaman diploid yang  homozigot dari tanaman 
haploid.  (Sumber: Bhojwani dan Razdan, 1983, hal. 183). 

 

Sunderland dan Wicks (1971) melaporkan serbuk sari abnormal yang kurang 

mengandung pati dan memiliki sitoplasma yang sedikit.  Kemudian dipostulasikan bahwa hal 

ini signifikan untuk induksi pertumbuhan sporofitik.  Kemudian, dibuatlah suatu korelasi 

antara kalus atau embrio serbuk sari, distribusinya di dalam dan antar antera, serta kesamaan-

kesamaan dan perkembangannya secara in situ dan in vitro.  Pemisahan setrifugal terhadap 

dua kelompok serbuk sari ini dan kulturnya secara ab inio mendukung pendapat mengenai 

dimorfisme serbuk sari dan relevansinya dengan androgenesis. 

Penelitian pada tanaman-tanaman berkayu memperkuat opini mengenai dimorfisme 

serbuk sari.  Misalnya, Thanh-Tuyen dan Guzman (1983) mencatat bahwa mikrospora yang 

embriogenik pada kelapa memiliki karakteristik licin, mengembang dan berisi sitoplasma 

berwarna lembut, sementara mikrospora berwarna gelap diduga non-embriogenik. 

Temuan atas dimorfisme serbuk sari bermuara pada kesimpulan adanya kelompok 

serbuk sari yang diprogram untuk androgenesis secara dini, namun, pendapat ini masih perlu 

diteliti lebih lanjut, termasuk bagaimana pengaturannya dan bagaimana prosesnya, sehingga 

dapat meningkatkan potensi androgenik serbuk sari. 

 

Albinisme 

Munculnya albino di antara embrio yang dihasilkan secara in vitro, apakah embrio yang 

berasal dari somatik atau dari androgenik, telah berulangkali dilaporkan di dalam berbagai 
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literatur.  Fenomena ini, yang disebabkan oleh gangguan pada sintesis klorofil, pertama kali 

dilaporkan oleh para pakar Cina yang melakukan penelitian terhadap padi.  Pada umumnya, 

karakter yang tidak dikehendaki ini, yang dapat menimbulkan masalah dalam program 

pemuliaan tanaman, sangat umum dijumpai pada famili Poaceae, tetapi embrio albino jarang 

dijumpai pada famili Solanaceae.  Contoh embroid albino yang diperoleh secara in vitro telah 

pula dilaporkan pada tanaman berkayu seperti Gingko biloba dan Populus sp. 
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Bab 5 

Penyerbukan dan Pembuahan Secara In Vitro 
 

 

PERKEMBANGAN GAMETOFIT BETINA 

 

Pada tanaman angiospermae sejumlah kecil sel diproduksi di dalam gamet betina 

(kantong embrio).  Meskipun kisaran jumlah inti di dalam gametofit dewasa berkisar antara 4 

hingga 16, hampir 80 persen tanaman angiospermae memiliki 8 inti. 

Beberapa tipe gametofit betina dikenali berdasarkan: 

1. Jumlah spora yang terlibat di dalam perkembangannya. 

2. Jumlah pembelahan mitosis setelah dua pembelahan meiosis. 

3. Jumlah total inti pada saat selesainya pembelahan. 

4. Organisasi seluler dari gametofit dewasa. 

Tipe yang paling umum adalah delapan inti (poligonum) (Gambar 5.1): 

1. Telur merupakan struktur yang paling penting, paling menarik, dan relatif seragam.  Telur 

terdapat pada ujung micropilar berdekatan dengan sinergid. 

2. Sinergid nampaknya memainkan peranan penting dalam penyediaan nutrisi bagi kantong 

embrio, menarik buluh serbuk sari, dan bertindak sebagai bufer osmotik untuk pelepasan 

isi buluh serbuk sari. 

3. Sel sentral binukleat atau inti polar merupakan tempat penyimpanan pati, gula, asam-asam 

amino, dan garam-garam anorganik.  Sel sentral berfungsi sebagai sel induk endosperm 

setelah pembuahan. 

4. Tiga sel antipodal terlihat sangat aktif secara metabolis, menunjukkan adanya peranan 

dalam hal nutrisi. 

 

 

 
 

GAMBAR 5.1.  Diagram yang menggambarkan perkembangan kantong embryo poligonum. 
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PENYERBUKAN 

 

Penyerbukan biasanya didefenisikan sebagai proses pindahnya serbuk sari dari antera ke 

stigma pada bunga yang sama atau pada bunga yang lain pada spesies yang sama. 

Jika cocok, maka serbuk sari tersebut berkecambah pada stigma, menghasilkan suatu 

buluh serbuk sari yang membawa gamet jantan kepada gametofit betina, sehingga 

menghasilkan penyatuan antara gamet jantan dan gamet betina.  Suatu protein yang terdapat 

di dalam serbuk sari yang disebut lektin, yang berada di antara exine dan intine, nampaknya 

memainkan peranan penting dalam mekanisme pengenalan serbuk sari–pistil. 

Jika serbuk sari tidak cocok, maka tidak akan terjadi perkecambahan atau pertumbuhan 

buluh serbuk sari tertahan pada jaringan penghantar.  Ketidakcocokan ini dapat dilihat pada 

jaringan stigma ataupun style pada berbagai tahapan sebelum terjadinya pembuahan. 

Dikarenakan seringnya program pemuliaan tanaman dihadapkan pada upaya mengatasi 

ketidakcocokan ini, dewasa ini telah dikembangkan sejumlah metoda dengan berbagai tingkat 

keberhasilan.  Metoda-metoda ini meliputi: 

• Penyerbukan tunas. 

• Penyerbukan tertunda. 

• Penyerbukan in vitro. 

• Penyerbukan intra ovarium. 

Masa hidup serbuk sari konstan pada tingkat spesies.  Ketika siap untuk disebar, serbuk 

sari tersebut berada dalam keadaan dorman dengan kandungan air 10 hingga 15 persen – sama 

seperti halnya pada biji.  Serbuk sari tanaman rumput-rumputan memiliki umur yang singkat.  

Misalnya, serbuk sari Paspallum akan kehilangan viabilitasnya dalam waktu 30 menit.  Pada 

kebanyakan tanaman angiospermae, viabilitas serbuk sari turun secara dramatis 24 jam 

setelah pecahnya antera.  Akan tetapi, masa hidup serbuk sari dapat diperpanjang secara 

buatan dengan menyimpannya pada suhu rendah dan kelembaban relatif yang juga rendah. 

Perkecambahan dan pertumbuhan serbuk sari pada kebanyakan tanaman angiospermae 

dapat terjadi dengan segera atau dalam beberapa menit setelah dilepaskan dari antera, 

bilamana terdapat suplai air yang memadai, adanya garam-garam organik tertentu termasuk 

boron, dan sumber energi seperti sukrosa. 

Pada tanaman angiospermae tertentu, ketika mendarat pada permukaan stigma serbuk 

sari melekat pada cairan yang dikeluarkan oleh stigma dan kemudian berkecambah dan 

membentuk buluh serbuk sari.  Pada awalnya, buluh tersebut hanya merupakan pemanjangan 
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dari intine, tetapi segera membentuk pertumbuhan terminal.  Selama pertumbuhannya, 

serangkaian sumbat callose (suatu polisakarida yang banyak dijumpai pada piringan sieve dari 

pembuluh sieve) mengisolasi protoplasma di ujung titik tumbuh sehingga terpisah dari buluh 

yang kosong di belakang. 

Pada sebagian besar tanaman angiospermae di mana serbuk sari dikeluarkan dari antera 

pada tahap dua sel (binukleat), pembelahan sel generatif menjadi dua gamet jantan terjadi di 

dalam buluh pertumbuhan.  Buluh tersebut masuk ke dalam stigma, tumbuh di antara sel-sel 

jaringan penghantar di dalam style, dan mencapai ovul. 

Jarak waktu antara penyerbukan dan pembuahan biasanya berada antara 12 hingga 24 

jam.  Pada tanaman Taraxacum (dandelion) jarak ini dapat hanya 15 menit, sementara pada 

beberapa anggrek jarak tersebut dapat mencapai beberapa minggu (di mana ovul mulai 

berdiferensiasi hanya setelah penyerbukan) dan bahkan mencapai 12 hingga 14 bulan pada 

tanaman Quercus (oak). 

 

 

PEMBUAHAN 

 

Pada tanaman angiospermae, kedua gamet jantan yang dibawa oleh buluh serbuk sari 

terlibat dalam pembuahan.  Yang satu berfusi dengan telur menghasilkan embrio dan yang 

lainnya berfusi dengan inti polar menghasilkan endosperm.  Proses ini disebut pembuahan 

ganda (double fertilisation) (Gambar 5.2). 

Hibridisasi seksual adalah sarana yang ampuh dalam memproduksi tanaman superior 

dengan mengkombinasikan karakter-karakter yang tersebar pada individu yang berbeda 

(bahkan spesies yang berbeda) dari satu genus.  Tekniknya meliputi penyerbukan buatan 

secara terkendali terhadap induk betina oleh serbuk sari dari induk jantan terpilih. 

Memindahkan serbuk sari yang viabel dari satu induk ke stigma yang reseptif pada 

induk yang lain tidak selalu menghasilkan pembentukan biji.  Ada dua macam penghalang 

bagi terjadinya pembuahan: 

1. Sebelum pembuahan atau prezygotic: 

• ketidakmampuan serbuk sari untuk berkecambah pada stigma. 

• kegagalan buluh serbuk sari untuk mencapai ovul dikarenakan style terlalu panjang, 

atau pertumbuhan buluh serbuk sari yang lambat sehingga gagal mencapai bagian 

dasar style sebelum ovary mengalami penuaan. 

• pecahnya buluh serbuk sari di dalam style. 
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2. Setelah pembuahan: pembuahan terjadi secara normal, tetapi embrio hibrid gagal 

mencapai kedewasaan dikarenakan ketidakcocokan embrio-endosperm atau 

perkembangan endosperm yang sangat buruk. 

 

 
 

GAMBAR 5.2.  Pembuahan ganda pada tanaman angiospermae. 
 

Penyerbukan In vitro, Pembentukan Biji, dan Penyelamatan Embrio 

Penyerbukan diikuti oleh pembuahan biasanya menghasilkan embryo, yang pada 

tanaman utuh, berkaitan dengan perkembangan biji normal.  Sebagian besar tanaman 

angiospermae adalah silang luar, sehingga penyerbukan sendiri terbatas.  Lebih lanjut, 

hibridisasi antar spesies dan antar genera juga jarang dijumpai pada kondisi alamiah. 

Namun demikian, pada pemuliaan tanaman, penyerbukan sendiri dan hibridisasi adalah 

metoda yang umum digunakan untuk mendapatkan persilangan yang diinginkan.  

Penyerbukan dan pembuahan in vitro adalah pendekatan eksperimental yang ampuh untuk 

mendapatkan persilangan.  Oleh karena banyak embrio yang diperoleh melalui cara ini tidak 

akan bertahan, maka embrio tersebut harus diselamatkan.  Bab ini akan membahas kedua 

aspek kultur in vitro ini. 

 

Terminologi 

• Penyerbukan ovul secara in vitro adalah aplikasi serbuk sari pada potongan ovul. 

• Penyerbukan plasenta secara in vitro (Gambar 5.3) adalah aplikasi serbuk sari pada ovul 

yang menempel pada plasenta. 

• Penyerbukan stigma secara in vitro (Gambar 5.4) adalah aplikasi serbuk sari pada stigma. 

Teknik penyerbukan dan pembuahan in vitro dirintis oleh para pakar India, Kanta, 

Rangaswamy dan Maheswari pada tahun (1962) pada tanaman opium (Papaver somniforum).  

Sejak saat itu, beberapa spesies telah diserbuki dengan sukses dan dibuahi secara in vitro 

termasuk Swainsona laxa, suatu tanaman langka Australia (Taji dan Williams, 1987). 
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GAMBAR 5.3.  Ilustrasi skematis penyerbukan plasenta secara in vitro.  (Sumber: Pierik, 1997, hal. 
240, gambar 22.1, atas izin dari Kluwer Academic Publishers). 

 

Keberhasilan teknik ini tergantung pada dua pertimbangan pokok: 

1. Menggunakan serbuk sari dan ovul dengan tahap perkembangan yang tepat. 

2. Menggunakan media nutrisi yang sesuai yang akan mendukung perkecambahan serbuk 

sari, pertumbuhan buluh serbuk sari dan perkembangan embrio.  Jadi, banyak aspek dari 

biologi bunga dari spesies yang diuji harus difahami.  Aspek-aspek ini meliputi antesis, 

pecahnya antera, penyerbukan, perkecambahan serbuk sari, pertumbuhan buluh serbuk 

sari, penetrasi ovul, pembuahan, dan akhirnya perkembangan embrio dan endosperm. 

 

 
 

GAMBAR 5.4.  Ilustrasi skematis penyerbukan stigma secara in vitro.  (Sumber: Pierik, 1997, hal. 240, 
gambar 22.1, atas izin dari Kluwer Academic Publishers) 

 

Aplikasi Pembuahan Secara In Vitro 

Produksi Tanaman Hibrid 

Teknik ini berguna dalam memproduksi hibrid antar spesies dan antar genera, yang 

tidak pernah terjadi secara alamiah.  Zenkteler (1970) berhasil memproduksi hibrid baru dan 

bermanfaat menggunakan Melandrium album dan M. rubrum sebagai induk ovul.  Mereka 
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mendapatkan hibridisasi menggunakan 15 spesies yang berbeda dari empat famili yang 

berbeda sebagai induk serbuk sari. 

 

Induksi Tanaman Haploid 

Sebagaimana dibahas pada kultur antera, teknik-teknik seperti penyerbukan tertunda, 

hibridisasi kerabat jauh, penyerbukan dengan serbuk sari abortif atau serbuk sari yang 

diiradiasi, serta perlakuan-perlakuan fisik dan kimiawi terhadap ovari telah digunakan untuk 

menginduksi regenerasi tanaman haploid.  Belum lama ini, kultur antera (atau mikrospora) 

telah dicobakan dan berhasil.  Ada peluang untuk memproduksi tanaman haploid melalui 

penyerbukan dan pembuahan in vitro.  Hal ini terbukti pada tanaman Mimulus luteus yang 

massa ovulnya diserbuki dengan serbuk sari dari Torentia fournieri (keduanya dari famili 

yang sama, Scrophulariaceae).  Satu persen dari tanaman yang dihasilkan adalah haploid. 

 

Mengatasi Ketidakcocokan Sendiri Seksual (Sexual Self-Incompatibility) 

Ketidakcocokan sendiri adalah pembatas fisiologis yang menghalangi peleburan gamet 

yang berbeda secara seksual, yang sebenarnya fertil, yang dihasilkan oleh individu yang sama 

dari spesies yang heterosporous. 

Di dalam proses ini, seluruh massa ovul dari suatu ovari, utuh pada plasenta, 

dikulturkan setelah penyerbukan.  Hal ini memungkinkan tatanan ovul pada kondisi in vivo 

tetap dipertahankan. 

 

Fisiologi Serbuk Sari dan Pembuahan 

Teknik penyerbukan dan pembuahan in vitro dapat dimanfaatkan di dalam penelitian 

mengenai fisiologi dan pembuahan serbuk sari.  Dengan menggunakan teknik ini, Balatkovà 

dan Tupy (1968) berhasil membuktikan bahwa buluh serbuk sari tanaman Nicotiana tabacum 

mempengaruhi pembuahan bahkan setelah pembentukan gamet di dalam kultur serbuk sari. 

Pengukuran terhadap keberhasilan pembuahan in vitro dan produksi biji yang viabel 

pada tahap selanjutnya tergantung pada faktor-faktor berikut: 

1. Umur eksplan, terutama umur ovul. 

2. Perkecambahan serbuk sari yang memadai. 

3. Kesempurnaan pertumbuhan buluh serbuk sari dan gametogenesis (perkembangan 

sperma). 

4. Masuknya buluh serbuk sari ke dalam ovul. 

5. Tingkat pembuahan. 
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Sedikit sekali informasi mengenai pengaruh kondisi lingkungan, seperti cahaya, suhu, 

dan kelembaban terhadap penyerbukan in vitro.  Selain itu, faktor-faktor seperti lokasi 

penempatan serbuk sari, dan kemampuan untuk menjaga agar permukaan ovul dan plasenta 

bebas dari air memainkan peranan penting dalam mencapai keberhasilan penyerbukan in 

vitro.  Selain faktor-faktor ini, keberhasilan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terlibat 

dalam perkembangan zigot menjadi embrio dewasa yang viabel dan perkembangan ovul 

menjadi biji. 

Konstituen medium nutrisi juga jelas sangat penting.  Salah satu komponen yang 

memiliki pengaruh menguntungkan dalam sejumlah kasus adalah penambahan casein 

hydrolysate (500 miligram per liter).  Casein hydrolysate adalah campuran asam-asam amino 

yang kadang-kadang digunakan di dalam media nutrisi.  Protein susu, yakni casein, 

dihidrolisis (diperlakukan dengan suatu enzim atau asam) membentuk campuran asam-asam 

amino kompleks. 

Sangat mungkin bagi biji normal yang viabel untuk berkembang.  Akan tetapi, dalam 

beberapa hal, degenerasi embryo dan sejumlah peristiwa abnormal lain dapat terjadi.  Dalam 

kondisi seperti ini, teknik penyelamatan embrio (yakni memotong embrio muda dan 

membiarkannya tumbuh dan berkembang pada medium kultur sehingga menjadi embrio 

dewasa yang viabel) dapat diterapkan. 

 

 

KULTUR EMBRIO 

 

Prinsip yang mendasari kultur embrio adalah pemotongan secara aseptik terhadap 

embrio dan memindahkannya pada medium yang sesuai untuk perkembangannya di bawah 

kondisi kultur yang optimum (Gmbar 5.5).  Pada umumnya, relatif mudah untuk mendapatkan 

embrio yang aksenik, karena embrio tersebut berada di dalam lingkungan ovul yang steril.  

Jadi, keseluruhan ovul atau biji muda disterilkan dan embrio dipisahkan dari jaringan 

sekitarnya secara aseptik.  Biji dengan kulit yang keras biasanya disterilkan permukaannya 

dan direndam di dalam air selama beberapa jam hingga beberapa hari.  Dalam hal yang 

terakhir, biji tersebut disterilkan lagi sebelum pengambilan embrionya.  Membelah biji di 

bawah kondisi aseptik dan memindahkan embrio langsung ke medium nutrisi padat 

merupakan teknik yang paling sederhana.  Untuk embrio yang sangat kecil perlu diingat 

bahwa embrio tersebut harus dipindahkan dalam keadaan tidak terluka.  Untuk itu seringkali 

dibutuhkan mikroskop diseksi.  Pada tanaman anggrek, seluruh ovul ditanamkan karena tidak 
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ada jaringan penyimpanan yang fungsional dan kulit biji mengalami reduksi menjadi suatu 

struktur menyerupai membran.  Penting untuk menjaga potongan embrio agar senantiasa 

dalam keadaan lembab untuk menghindari kerusakan selama pengerjaannya.  Aspek yang 

paling kritis dari pekerjaan kultur embrio adalah pemilihan atas medium yang diperlukan 

untuk mempertahankan kelangsungan pertumbuhan embrio.  Telah banyak formulasi media 

yang digunakan selama ini, dan banyak di antaranya belum dibakukan secara ketat.  Namun, 

beberapa jenderalisasi umum dapat dirumuskan. 

 

 
 

GAMBAR 5.5.  Penyajian kultur embrio zigotik secara skematis. 
 

Semakin muda embrio, kebutuhan nutrisinya akan semakin kompleks.  Embrio yang 

relatif dewasa dapat dikulturkan pada medium garam organik lebih sederhana yang dilengkapi 

dengan suatu sumber karbon (sumber energi) seperti sukrosa.  Sementara embrio yang relatif 

muda menghendaki tambahan kombinasi berbagai vitamin, asam-asam amino, hormon 

tumbuh dan, dalam beberapa hal, ekstrak endosperm alamiah seperti air kelapa.  Air kelapa 

(endosperm cair dari buah kelapa) adalah medium semu (undefined) yang digunakan dengan 

berhasil pada awal masa perkembangan kultur jaringan tanaman dan masih digunakan hingga 

kini.  Penggunaannya pertama kali dilaporkan oleh Van-Overbeek pada tahun (1942) pada 

kultur jaringan embrio tanaman Datura.  Air kelapa diketahui mengandung zat pengatur 

tumbuh, terutama zeatin dan myoinositol.  Myoinositol, salah satu komponen vitamin B 

kompleks, adalah bagian dari berbagai membran, terutama sekali membran kloroplas, dan 

juga terlibat di dalam sintesis posfolipida dan pektin dinding sel.  Oleh karena embrio 

seringkali terselubung oleh cairan ovul dengan tekanan osmotik yang cukup besar, kehadiran 

suatu osmotikum, seperti manitol, di dalam medium juga dianjurkan. 
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Aplikasi Kultur Embrio 

Mengatasi Inviabilitas Embrio 

Gugur embrio seringkali terjadi sebagai akibat gagalnya persilangan pada pemuliaan.  

Meskipun pada sebagian besar kasus ini terjadi pembuahan dan perkembangan awal embrio, 

namun setelahnya terjadi sejumlah peristiwa yang tidak beraturan yang berakibat pada 

kematian embrio dan berujung pada gagalnya perkembangan biji.  Suatu penyebab utama 

terjadinya gugur embrio pada tahap awal perkembangannya adalah gagalnya perkembangan 

endosperm secara normal.  Teknik penyelamatan embrio telah berhasil diterapkan dalam 

memulihkan embrio dari hibrid antar spesies pada tanaman kapas, barley, tomat, padi, dan 

lainnya.  Keberhasil juga telah dicapai pada hibrid antar genera, seperti Hordeum dan Secale, 

Triticum dan Secale, dan sebagainya. 

 

Perkecambahan Biji 

Perkecambahan biji parasit obligator tanpa adanya inang tidak mungkin terjadi secara in 

vivo tetapi dapat diperoleh pada kultur embrio.  Salah satu komponen medium yang sangat 

diperlukan adalah casein hydrolysate, yang menunjukkan bahwa asam-asam amino tertentu 

dari tanaman inang kemungkinan sangat dibutuhkan untuk perkecambahannya. 

 

Mengatasi Dormansi Biji 

Banyak faktor penyebab dormansi biji termasuk adanya penghambat endogen, cahaya 

tertentu, suhu, kebutuhan penyimpanan, dan tingkat kematangan embrio.  Kultur embrio telah 

berhasil mengatasi dormansi yang disebabkan oleh senyawa penghambat di dalam biji 

tanaman Iris dan berhasil pula diterapkan pada perkecambahan biji muda pada tanaman 

anggrek.  Dormansi biji dapat disebabkan oleh kulit biji dan/atau endosperm.  Perkecambahan 

biji yang lambat, dikarenakan terhalangnya penyerapan O2 dan H2O oleh kulit biji, dapat pula 

diatasi dengan kultur embryo.  Oleh karenanya, kultur embryo mempercepat perkecambahan.  

Kultur embryo muda bahkan dapat memperpendek siklus pemuliaan tanaman. 

 

Produksi Tanaman Monoplid 

Produksi tanaman monoploid (haploid) terjadi pada tanaman serealia, dan khususnya 

pada barley hasil persilangan antara Hordeum vulgare dengan H. bulbosum.  Terjadi 

pembuahan, namun setelahnya kromosom H. bulbosum dieliminasi.  Akibatnya adalah embrio 

haploid dari H. vulgae, yang hanya viabel pada kultur embrio, yang tersisa.  Setelah 

penggandaan kromosom, akhirnya diperoleh H. vulgare homozigot. 
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Menghindari Gugur Embrio pada Tanaman Buah Batu yang Cepat Matang 

Pada persilangan tanaman buah batu yang cepat matang (misalnya peach, cherry, 

apricot, plum) transpor air dan nutrisi ke embrio muda kadang-kadang terhenti terlalu cepat, 

mengakibatkan gugurnya embrio.  Dalam prakteknya, hal ini berarti bahwa tidak mungkin 

dilakukan persilangan dengan induk dari jenis buah batu cepat matang. Oleh karenanya, 

penyelamatan embrio merupakan satu-satunya opsi untuk mengatasi maslah ini. 

 

Perbanyakan Vegetatif 

Pada tanaman Poaceae dan tanaman berdaun jarum, embrio seringkali digunakan 

sebagai bahan awal untuk perbanyakan vegetatif.  Embrio tersebut nampaknya sangat 

responsif terhadap manipulasi karena masih muda.  Pada tanaman Poaceae, organogenesis 

terjadi dengan relatif mudah dari kalus yang berasal dari jaringan muda, sementara pada 

tanaman berdaun jarum, kloning melalui kalus yang berasal dari embrio muda dan 

pembentukan pucuk aksilar juga mudah diperoleh. 

 

Embriogenesis Eksperimental 

Selain aplikasi penggunaan kultur embrio, embriogenesis eksperimental telah terbukti 

berguna dalam mempelajari kebutuhan pertumbuhan embrio, terutama peranan hormon 

tumbuh, nutrisi, dan kondisi lingkungan terhadap embriogenesis zigotik. 

 

Permasalahan pada Kultur Embrio 

Salah satu masalah utama pada kultur embrio adalah perkecambahan yang terlalu dini.  

Pada fenomena ini, potongan embrio muda dari sejumlah spesies tidak melanjutkan 

perkembangan embrio normal di dalam kultur tetapi langsung tumbuh menjadi tanaman kecil 

yang lemah.  Nampaknya interaksi senyawa-senyawa penghambat, tekanan osmotik yang 

tinggi, dan rendahnya tekanan O2 di dalam ovul kemungkinan berperanan di dalam 

pengaturan perkembangan embrio normal secara in vivo. 

Teknik penyerbukan in vitro nampaknya sangat menjanjikan untuk mengatasi rintangan 

pembuahan dan menciptakan genotipe-genotipe baru.  Meskipun kelayakan teknik ini telah 

dibuktikan sejak 30 tahun lalu, tidak banyak perhatian yang diberikan oleh para pemulia 

tanaman kepada teknik ini dalam melakukan persilangan untuk mendapatkan karakter-

karakter yang spesifik.  Bidang kultur jaringan yang lebih baru seperti teknologi fusi protoplas 

dan rekayasa genetik nampaknya lebih menarik perhatian para pakar pemuliaan tanaman. 
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Bab 6 

Hibridisasi Somatik Menggunakan Teknologi Protoplas 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu ciri yang paling menonjol dari sel-sel tanaman adalah terdapatnya dinding sel 

yang tebal dan relatif keras.  Dinding sel ini berfungsi memberikan dukungan mekanis kepada 

sel-sel dan berperan dalam mekanisme pertahanan terhadap berbagai kerusakan fisik dan 

serangan patogen.  Diperkirakan dinding sel juga memainkan peranan penting dalam 

komunikasi seluler. 

Salah satu masalah yang disebabkan oleh adanya dinding sel adalah terhalangnya akses 

langsung ke membran sel, sehingga menghambat upaya manipulasi.  Misalnya, penelitian 

mengenai fungsi membran melalui eksplorasi molekuler tidak mungkin dilakukan pada sel-sel 

tanaman secara langsung. 

Manipulasi bioteknologi, seperti fusi sel dengan sel, juga menjadi terhalang akibat 

adanya dinding sel.  Masalah lain yang muncul akibat kehadiran dinding sel adalah sulitnya 

mendapatkan kultur sel tunggal, lain halnya dengan kultur fragmen multiseluler atau 

kelompok sel.  Hal ini dikarenakan komponen penyusun dinding sel dan polimer-polimer 

secara efektif merekatkan sel yang satu dengan sel yang lain.  Oleh karenanya, kloning atau 

seleksi sel tunggal terhadap tipe-tipe sel yang spesifik pada tanaman sulit dilakukan. 

Pada tahun 1960, E.C. Cocking membuat temuan penting bahwa enzim-enzim 

penghancur selulosa mampu melarutkan dinding sel sehingga didapatkan protoplas yang 

sekalipun mudah pecah namun memiliki viabilitas.  Tentu saja, protoplas telah pernah 

diisolasi sebelumnya, misalnya dengan memotong-motong bahan tanaman sehingga 

mengakibatkan sejumlah protoplas utuh keluar dari dinding yang rusak.  Tetapi keampuhan 

teknik isolasi enzimatik, pada waktu pertama kali dilakukan, telah memungkinkan isolasi 

protoplas dalam jumlah yang cukup besar untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

Sejak keberhasilan pertama isolasi protoplas ini, teknik isolasi menggunakan enzim 

maju pesat.  Pada tahun 1960-an, dengan menggunakan komposisi nutrisi yang tepat, 

protoplas berhasil diinduksi untuk membelah diri dan jalur penelitian di bidang ini mencapai 

puncaknya pada tahun 1972, yakni dengan keberhasilan meregenerasikan tanaman lengkap 

(Carlson, Smith dan Dearing, 1972).  Temuan ini memiliki arti yang sangat penting bagi 
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bioteknologi tanaman, karena terbukti bahwa spesies tanaman dengan karakteristik yang 

“lebih baik dan sesuai keinginan” pada prinsipnya dapat diproduksi dari satu protoplas setelah 

melalui proses seleksi dan manipulasi yang sesuai. 

Dengan demikian, protoplas nampaknya menawarkan bahan eksperimen yang ideal 

untuk berbagai penelitian biologi dan bioteknologi sel tanaman.  Akan tetapi, dengan semakin 

diketahuinya struktur dan sifat-sifat protoplas, antusiasme yang tadinya tinggi menjadi pudar, 

sebagai akibat berbagai kesulitan yang dihadapi di dalam pemanfaatannya.  Selain itu, timbul 

keraguan terhadap kesesuaian protoplas sebagai model sel tanaman utuh, suatu pertimbangan 

penting bagi penelitian dasar di bidang biologi tanaman. 

Akan tetapi, selama lebih dari 30 tahun penelitian terhadap protoplas telah menuntun 

kita kepada suatu pandangan realistis mengenai kelebihan dan kekurangan protoplas.  

Sejumlah kemajuan yang cukup berarti telah dicapai, sementara beberapa bidang yang pada 

awalnya cukup menjanjikan, hingga kini masih tetap menyimpan tanda tanya, namun 

kebanyakan pakar sepakat bahwa protoplas memainkan peranan penting dalam investigasi 

biologi sel tanaman, serta pemanfaatannya dalam penelitian bioteknologi dan pemuliaan 

tanaman secara in vitro. 

 

Definisi 

Protoplas yang diisolasi telah dijelaskan sebagai sel tanaman “telanjang” karena 

dindingnya telah dibuang.  Penjelasan ini penting karena kita tidak dapat memperkirakan 

bahwa proses pembuangan dinding sel tidak akan mempengaruhi sifat-sifat protoplas. 

 

 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI PROTOPLAS 

 

1. Dua atau lebih protoplas dapat diinduksi untuk berdifusi dan produk fusinya dipelihara 

dengan hati-hati untuk menghasilkan tanaman hibrid.  Meskipun fonomena ini telah sering 

dijumpai, namun fusi protoplas pada sejumlah spesies belum dapat dilakukan.  Dalam 

beberapa hal, hibrid yang tidak dapat diperoleh melalui genetika tanaman konvensional 

dikarenakan ketidaksesuaian seksual ataupun fisik, dapat dibentuk melalui fusi sel 

somatik. 

2. Setelah dinding sel dibuang, protoplas mampu menelan benda-benda asing ke dalam 

sitoplasma melalui proses yang mirip dengan endocytosis (seperti halnya pada amuba).  

Dalam skala eksperimen, fenomena ini telah dimanfaatkan dan sejumlah kemajuan telah 
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dicapai, seperti mengintroduksikan inti, kloroplas, mitokondria, DNA, plasmid, bakteri, 

virus dan lain sebagainya ke dalam protoplas. 

3. Protoplas yang dikulturkan dengan segera meregenerasikan dinding sel yang baru, proses 

perkembangan ini menawarkan sistem baru dalam mempelajari biosintesis dan deposisi 

dinding sel. 

 

 

TEKNIK MENDAPATKAN PROTOPLAS 

 

Fungsi utama dinding sel adalah menahan tekanan protoplas yang ada di dalam sel 

sehingga mengindari penyerapan air yang berlebihan yang dapat menyebabkan pecahnya sel.  

Sebelum dindingnya dibuang, sel tersebut harus direndam di dalam larutan isotonik, yang 

diatur dengan sangat hati-hati dalam kaitannya dengan potensi osmotik sel.  Pada umumnya, 

penggunaan manitol atau sorbitol (13 persen w/v) dapat memberikan hasil yang memuaskan.  

Alkohol gula ini tidak dimetabolis atau dimetabolis secara perlahan-lahan.  Gula, seperti 

sukrosa, tidak digunakan karena begitu diserap oleh sel maka konsentrasi efektifnya merosot.  

Situasi ini dapat menimbulkan masalah pada stabilisasi protoplas tetapi sukrosa telah pula 

digunakan untuk memberikan penurunan nilai osmotikum secara progresif yang dibutuhkan 

oleh sejumlah protoplas pada saat pembelahan dan pembentukan koloni.  Larutan garam 

adakalanya juga digunakan sebagai osmotikum. 

Pada umumnya, di dalam mengembangkan teknik, suatu kisaran konsentrasi dari 5 

hingga 15 persen (w/v) perlu diuji.  Penting untuk dicatat bahwa suatu siapan jaringan yang 

direndam di dalam plasmotikum dengan konsentrasi terlalu rendah dapat menyebabkan 

terbentuknya protoplas multi nukleat, yang mengakibatkan terjadinya fusi spontan dari dua 

atau lebih protoplas selama prosedur isolasi. 

Protoplas dapat dilepaskan dari sel menggunakan proses mekanik maupun proses 

enzimatik.  Pendekatan mekanik melibatkan pemotongan jaringan yang mengalami 

plasmolisis di mana protoplas telah mengalami pengekerutan dan menjauh dari dinding sel.  

Deplasmolisis sesudahnya menghasilkan pengembangan dan pelepasan protoplas dari tepi 

potongan sel.  Dalam prakteknya, teknik ini sangat sulit dan  hanya menghasilkan sedikit 

protoplas yang viabel.  Namun, keuntungannya adalah cara ini dapat mengeliminir pengaruh 

yang kompleks dan seringkali merusak dari enzim-enzim penghancur dinding sel terhadap 

metabolisme protoplas. 
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Sejak berhasilnya isolasi enzim penghancur dinding sel dari cendawan pembusuk kayu 

pada tahun 1960 (Cocking), hampir semua pekerjaan isolasi protoplas dilakukan secara 

enzimatik.  Dengan menggunakan enzim, dapat dihasilkan protoplas dalam jumlah yang besar 

( 2 – 5 × 106 protoplas/g jaringan daun) setelah pembersihan terhadap sisa-sisa seluler.  

Teknik ini terdiri atas: 

1. Sterilisasi permukaan terhadap jaringan daun. 

2. Inkubasi jaringan di dalam osmotikum yang sesuai. 

3. Pengupasan epidermis bawah atau pemotongan jaringan untuk membantu penetrasi enzim. 

4. Perlakuan sekuensial atau campuran enzim (Gambar 6.1). 

5. Pemurnian protoplas yang diisolasi dengan membuang sisa-sisa enzim dan sisa-sisa 

seluler. 

6. Pemindahan protoplas ke medium yang sesuai di bawah kondisi kultur yang tepat 

(Gambar 6.2). 
 

 
 

GAMBAR 6.1.  Teknik-teknik dasar untuk isolasi protoplas dari potongan daun.  Daun tersebut 
disterilkan, dibilas berulang kali di dalam air suling steril, dan sel-sel diplasmolisis di dalam larutan 
manitol.  Lapisan epidermis bawah dikelupaskan dari daun untuk meningkatkan penetrasi enzim ke 
dalam jaringan mesofil.  Setelah perlakuan dengan satu atau lebih enzim penghancur dinding sel, 
maka diperoleh suatu suspensi mentah dari protoplas mesofil.  (Sumber: Dodds dan Roberts, 1985, 
hal. 136.  Dicetak atas izin dari Cambridge University Press). 

 

Dinding sel tanaman terdiri atas campuran kompleks selulosa, hemiselulosa, pektin dan 

sedikit protein dan lipida. Dikarenakan ikatan kimia konstituen yang beragam ini, diperlukan 

campuran berbagai enzim untuk mendegradasikan sistem secara efektif.  Selulosa adalah 

suatu polimer dari D-glukosa.  Fraksi hemiselulosa yang besar pada tanaman angiospermae 

adalah xylan.  Polimer-polimer ini terdiri atas sejumlah monosakarida di samping xylosa.  
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Pektin adalah polisakarida yang mengandung gula galaktosa, arabinosa, dan asam 

galakturonat yang merupakan turunan galaktosa.  Oleh karenanya kebanyakan prosedur 

isolasi protoplas melibatkan enzim-enzim selulase, hemiselulase, dan pektinase, atau seiapan 

enzim yang mengandung ketiganya (Tabel 6.1).  Enzim-enzim protoplas diisolasi dari 

berbagai sumber, biasanya dari cendawan seperti Aspergillus niger atau Trichoderma viride.  

Dewasa ini, berbagai enzim telah tersedia secara komersial, yang kesemuanya 

memperlihatkan spesifikasi substrat yang agak berbeda satu sama lain, yang berasal dari 

sumber-sumber eksotik seperti empedu keong. 
 

 
 

GAMBAR 6.2.  Prosedur pemurnian untuk isolasi protoplas.  Suspensi protoplas mentah disaring 
melalui mesh nilon dengan ukuran pori 45 µm, dan filtratnya disentrifugasi pada kecepatan 75 × g 
selama 5 menit.  Supernatannya dibuang dengan hati-hati menggunakan pipet Pasteur.  Protoplas 
selanjutnya diresuspensikan di dalam 10 mL  medium kultur yang segar, kemudian disentrifugasi lagi.  
Sekali lagi supernatannya dibuang.  Proses sentrifugasi dan resuspensi dilakukan sebanyak tiga kali.  
Sebelum memindahkan protoplas pada medium kultur, kerapatan dan viabilitas siapan protoplas 
tersebut diukur.  (Sumber: Dodds dan Roberts, 1985, hal. 136.  Dicetak atas izin dari Cambridge 
University Press). 

 

Banyak ketidakpastian di dalam isolasi protoplas dikarenakan oleh perbedaan yang kecil 

pada struktur dinding sel antar spesies dan di antara tanaman atau sel-sel yang tumbuh pada 

kondisi yang berbeda.  Sayangnya, pemahaman atas konfigurasi dinding sel secara tepat 

masih merupakan masalah biokimia yang rumit. 

Enzim-enzim protoplas jarang sekali murni.  Enzim tersebut kemungkinan mengandung 

ribonuklease, protease, dan sejumlah enzim beracun lainnya.  Dikarenakan adanya enzim-

enzim yang merusak ini, bersamaan dengan senyawa-senyawa berbahaya lainnya, telah 

dikembangkan berbagai prosedur pemurnian (misalnya filtrasi jeli), tetapi dalam banyak hal, 

terutama pada spesies yang lebih responsif, hal ini tidak selalu diperlukan.  Penting untuk 
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meminimalkan waktu kontak antara bahan tanaman dengan larutan enzim untuk mengurangi 

kerusakan yang disebabkan oleh kontaminan yang tidak diinginkan.  Waktu inkubasi 

bervariasi dari satu jam hingga satu malam.  Pada dasarnya, inkubasi selama empat jam 

diterapkan pada kebanyakan spesies tanaman. 

 
TABEL 6.1.  Beberapa Siapan Enzim yang Memiliki Aktifitas Penghancuran Dinding Sel, 
Dikelompokkan Menurut Fungsi Utamanya. 
 
Selulase Hemiselulase Pektinase 
Cellulase Onozuka (R-10, RS) Rhozyme HP-150 Macerase Macerozyme R-10 
Cellulysin Hemicellulase (Sigma) Pectolyase Y-23 
Meicelase (CESB, CMB)  Pectinase (Sigma) 
Driselase   
 

 

Pra-perlakuan terhadap Bahan Tanaman 

Kondisi bahan dari mana protoplas akan diisolasi merupakan faktor kritis bagi 

keberhasilan prosedur isolasi.  Faktor-faktor yang sejauh ini diketahui penting meliputi suhu, 

cahaya, kelembaban, dan umur jaringan. 

Dewasa ini seleksi atas kondisi pertumbuhan yang sesuai bagi jaringan yang digunakan 

dalam isolasi protoplas kebanyakan hanyalah berupa trial and error, karena keragaman 

seluler yang spesifik belum begitu difahami. 

Umur tanaman biasanya penting bagi keberhasilan isolasi protoplas.  Telah dilaporkan 

pada tanaman tembakau bahwa daun-daun harus diambil dari tanaman pada umur 40 – 60 hari 

setelah perkecambahan.  Daun-daun tersebut menghasilkan jumlah protoplas yang optimum 

dengan laju survival yang tinggi. 

Setelah didapatkan, protoplas harus dimurnikan.  Pemurnian ini dilakukan dengan 

filtrasi (melalui saringan stainless atau saringan nilon, 0,45 µm) untuk membuang bahan-

bahan seperti dinding sell dan sisa-sisa sel, dan sebagainya, diikuti oleh sentrifugasi berulang-

ulang di dalam larutan gula untuk menghasilkan pelet protoplas.  Dikarenakan kondisinya 

yang sangat lunak, protoplas harus disentrifugasi pada kecepatan rendah di mana pada kondisi 

ini protoplas utuh mengapung pada 15 hingga 20 persen larutan gula, sementara sisa-sisanya 

akan membentuk pelet di dasar tabung sentrifusa. 

 

Protokol Isolasi Protoplas 

Berikut ini adalah garis-garis besar dari metoda yang digunakan untuk mempersiapkan 

protoplas dari daun tembakau: 
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• Pilihlah daun-daun muda yang telah mengembang penuh dari tanaman tembakau. 

• Potong kira-kira 0,5 g jaringan daun (hindari tulang daun utama, yang tidak menghasilkan 

protoplas) menjadi potongan berukuran 2 mm menggunakan skalpel. 

• Biarkan potongan tersebut mengapung pada larutan enzim yang mengandung selulase 1 

persen (w/v), hemiselulase 0,5 persen (w/v), pektinase 0,5 persen (w/v) dan sorbitol 0,4 M 

pada pH 7,5. 

• Inkubasikan secara statis selama satu malam pada suhu 25oC. 

• Secara perlahan-lahan kocok suspensi tersebut untuk menyebarkan jaringan yang telah 

dicerna oleh enzim. 

• Saring melalui saringan mesh nilon berukuran pori 40 hingga 50 µm. 

• Sentrifugasikan filtratnya pada kecepatan 100 g selama lima menit. 

• Sebarkan pelet di dalam 3 mL larutan sukrosa 23 persen dan sentrifugasikan lagi pada 

kecepatan 100 g selama lima menit. 

• Ambil lapisan yang mengapung (yang mengandung protoplas yang viabel) dan cuci tiga 

kali (dengan sentrifugasi) di dalam larutan sorbitol 0,4 M pada pH 7,5. 

 

Penentuan Kerapatan dan Viabilitas Protoplas 

Sebelum protoplas yang diisolasi ditempatkan di dalam kultur, perlu untuk memeriksa 

viabilitasnya menggunakan fluorescein diacetate.  Pewarna ini, yang hanya berakumulasi di 

dalam plasmolemma protoplas yang viabel, dapat dideteksi menggunakan mikroskop 

fluorescen.  Pewarna lain yang dapat digunakan untuk menguji viabilitas protoplas adalah 

pewarna biru Evans.  Protoplas viabel yang utuh, yang dicirikan oleh plasmolemmanya yang 

utuh, mampu menghindari pewarna biologis ini.  Ketidakpermeabelan sel terhadap pewarna 

ini menunjukkan bahwa sel tersebut hidup.  Selain itu, cyclosis, atau aliran protoplasma 

dilaporkan dapat digunakan untuk mengukur viabilitas. 

Protoplas memiliki kerapatan kultur minimum dan maksimum untuk pertumbuhannya.  

Efisiensi kultur yang optimum untuk protoplas tembakau adalah kira-kira 5 × 104 protoplas 

per sentimeter kubik.  Protoplas akan gagal untuk membelah diri bila kerapatan kultur berada 

pada sepersepuluh dari konsentrasi ini.  Protoplas dari tanaman lain juga memiliki kisaran 

yang sama, misalnya kerapatan kultur yang optimum untuk tanaman petunia adalah 2,5 × 104. 

Konsentrasi protoplas di dalam suatu sampel dapat diukur dengan menggunakan 

haemacytometer Fuchs-Rosenthal yang dimodifikasi dengan kedalaman pandang 0,2 mm.  

Penting untuk diingat bahwa haemocytometer yang dirancang untuk menghitung sel-sel darah 
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tidak dapat digunakan karena kedalaman pandang yang hanya 0,1 mm terlalu dangkal untuk 

protoplas yang diisolasi dari berbagai sel tanaman.  Dengan menggunakan instrumen ini, 

konsentrasi protoplas dapat disesuaikan hingga mencapai tingkat yang dikehendaki.  Oleh 

karena siapan protoplas akan diencerkan dengan medium yang mengandung agar dengan 

jumlah yang seimbang, konsentrasi sampel tersebut harus ditetapkan sebesar 105 protoplas per 

sentimeter kubik. 

 

Fusi Protoplas 

Membran protoplas yang diisolasi memiliki muatan listrik negatif terhadap medium 

sekitarnya.  Muatan ini menyebabkan timbulnya tolakan elektrostatik antara protoplas yang 

berdekatan dan antara protoplas dengan partkel-partikel lain yang bermuatan negatif, 

misalnya virus-virus tertentu dan DNA.  Daya elektrostatik ini harus diatasi sebelum protoplas 

dapat difusikan bersama-sama untuk menghasilkan hibrid yang bermanfaat, dan sebelum 

protoplas dapat diinduksi untuk menyerap molekul-molekul bermuatan negatif. 

Untuk mendapatkan fusi yang efisien, diperlukan protoplas viabel dalam jumlah besar.  

Fusi pada umumnya diinduksi oleh inkubasi di dalam polietilen glikol (PEG) konsentrasi 

tinggi, Ca2+ konsentrasi tinggi, dan pH yang relatif tinggi (5,5 hingga 6,5).  Perlakuan ini 

diperlukan untuk menghilangkan muatan negatif pada protoplas.  Setelah fusi selesai, PEG 

dan ion-ion Ca2+ harus dicuci bersih. 

Dewasa ini, elektrofusi (induksi fusi secara elektronik) telah makin populer.  Teknik ini 

menghasilkan protoplas yang lebih viabel dan karenanya merupakan fusi yang lebih baik 

daripada PEG.  Fusi yang diinduksi secara elektronik dilakukan dengan memperlakukan 

protoplas dengan medan listrik bolak-balik.  Hal ini menimbulkan muatan diferensial pada 

membran protoplas yang menyebabkan kutub positif ditarik oleh kutub negatif pada protoplas 

yang berdekatan. 

Jika protoplas yang berbeda berfusi (berasal dari dua genotipe atau spesies tanaman 

yang berbeda), maka dihasilkan heterokaryon, dan jika dua protoplas yang sama berfusi, maka 

dihasilkan homokaryon.  Setelah fusi sel berlangsung, fusi inti akan terjadi ketika inti 

membelah secara simultan. 

Setelah terjadinya fusi, masalah terbesar yang dihadapi adalah memilih hibrid somatik 

dari populasi sel.  Jika, misalnya, hibridisasi dilakukan antara dua jenis protoplas A dan B, 

maka populasi yang diperoleh akan berisikan protoplas A dan B yang tidak berfusi, 

homokaryon AA dan BB, heterokaryon AB dan berbagai multiple karyon (karyon ganda, fusi 

acak dari beberapa protoplas).  Banyak prosedur seleksi telah dikembangkan untuk secara 
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efisien menseleksi hanya heterokaryon AB dari campuran tersebut, misalnya penggunaan 

fluorescence-activated cell-sorter (FACS, Gambar 6.3).  Dalam hal ini, protoplas induk yang 

berbeda diberi label menggunakan fluorochrome yang berbeda, biasanya fluorescein dan 

rhodamine, yang berfluoresensi pada panjang gelompang yang berbeda. 

 
 

 
GAMBAR 6.3.  Diagram sederhana dari fluorescence-activated cell-sorter (FACS) (Sumber: Stafford 
dan Warren, 1991, hal. 71 © John Willey and Sons Limited.  Direproduksi atas izin). 

 

Dengan menggunakan FACS, fluoresensi yang diberikan akan mengaktifkan tombol 

yang mengarahkan aliran cairan melalui mesin ke dalam salah satu dari beberapa penampung.  

Dua macam fluoresen yang terdapat di dalam produk fusi dapat digunakan untuk 

mengisolasinya.  Satu masalah yang muncul pada teknik ini adalah protoplas yang tidak 

berfusi dan produk-produk fusi ganda (multiple fusion) terdeteksi oleh mesin ini.  Juga, aliran 

melalui mesin ini dapat menyebabkan kerusakan seluler yang parah dikarenakan rapuhnya 

protoplas.  Masalah ini dapat diperkecil jika protoplas pertama-tama dikulturkan selama 24 

hingga 48 jam setelah fusi, sehingga dinding yang tengah beregenerasi dapat memberikan 

perlindungan terhadap kerusakan fisik protoplas di dalam FACS. 
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KULTUR PROTOPLAS 

 

Kultur protoplas menghendaki kebutuhan yang sangat spesifik sebagai akibat 

perkembangan pada berbagai tahap yang berbeda: 

• Regenerasi dinding sel. 

• Pembelahan sel. 

• Pembentukan kalus. 

• Diferensiasi organ dan/atau embrio. 

Selama regenerasi dinding sel, Ca2+ harus berada dalam konsentrasi tinggi, sementara 

potensi osmotik medium nutrisi harus rendah.  Kerapatan protoplas (sebagaimana halnya 

dengan kultur suspensi sel) di dalam medium kultur juga memainkan peranan penting dalam 

renegerasi dinding sel.  Setelah regenerasi dinding sel, yang terjadi di dalam beberapa hari 

pertama, potensi osmotik medium harus secara bertahap dinaikkan.  Pembelahan sel yang 

pertama biasanya terjadi pada umur dua hingga tujuh hari setelah isolasi protoplas. 

Kultur protoplas dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda.  Pada media 

padat, biasanya digunakan Agarose sebagai bahan pemadat.  Agarose yang berasal dari 

timbunan koloid laut sangat dianjurkan penggunaannya karena jauh tidak beracun 

dibandingkan dengan Agar.  Protoplas dikulturkan dengan metoda-metoda berikut ini: 

1. Disuspensikan di dalam selapis tipis medium cair di dalam cawan Petri. 

2. Pada medium padat. 

3. Ditumbuhkan di dalam ruang mikro (microchamber) di antara piringan kaca. 

4. Di dalam tetesan medium cair (metoda microdrop) yang berada di dalam cawan Petri. 

5. Di dalam “kultur rawatan”, terutama bila kerapatan protoplas rendah.  Dapat 

menggunakan teknik lapisan penyedia makanan sebagai ganti kultur rawatan, sehingga 

protoplas ditumbuhkan sebagai selapis sel yang dipisahkan oleh cellophane atau kertas 

saring dari lapisan penyedia makanan. 

6. Di dalam selapis medium cair di atas selapis medium padat (teknik bilayer). 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Regenerasi dari Protoplas 

1. Famili, spesies, dan genotipe tanaman (tanaman dari famili Solanaceae sejauh ini 

merupakan kelompok tanaman yang paling sesuai untuk kultur protoplas). 

2. Tahap perkembangan sel-sel donor; sel-sel muda dan sel-sel yang berasal dari ujung 

pucuk memiliki potensi regenerasi yang lebih besar. 
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3. Kondisi pertumbuhan bahan tanaman awal. 

4. Pilihan atas medium yang digunakan, misalnya medium yang lebih kaya unsur hara untuk 

pembentukan kalus, media yang lebih miaskin unsur hara untuk pembentukan embrioid. 

 

Manfaat Fusi Protoplas dan Hibridisasi Somatik 

Dengan menggunakan hibridisasi somatik dimungkinkan untuk menciptakan hibrid-

hibrid yang tidak mungkin diperoleh melalui persilangan biasa (dikarenakan halangan 

taksonomi atau halangan seksual).  Satu contoh yang menarik adalah hibridisasi somatik 

antara Solanum tuberosum (tanaman yang membentuk umbi dengan sedikit atau tidak 

memiliki ketahanan terhadap penyakit) dan Solanum brevidens (tanaman yang tidak 

membentuk umbi tetapi tahan terhadap penyakit).  Dikarenakan ketidakcocokan seksual, 

hibridisasi tidak mungkin terjadi secara in vivo.  Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa 

walaupun secara teoritis kita dapat memproduksi hibrid somatik melalui fusi protoplas dari 

spesies yang tidak berhubungan dan tidak kompatibel, bentuk hibridisasi ini hendaknya 

dihindari karena tanaman yang dihasilkan biasanya tidak stabil.  Hibridisasi somatik dapat 

dijadikan sebagai pengganti perlakuan kolkisin untuk mendapatkan tanaman tetraploid. 

 

Konsekuensi Genetik dari Fusi Protoplas 

Hasil yang paling nyata dari fusi protoplas adalah peningkatan komplemen kromosom 

pada sel hibrid.  Situasi ini jarang, kalaupun terjadi, diperoleh melalui kultur protoplas, dan 

koloni sel atau suatu tanaman akhirnya dihasilkan, seringkali dijumpai bahwa suatu induk 

kehilangan beberapa atau sebagian besar kromosomnya. 

Mekanisme yang mengatur set kromosom mana yang secara parsial dieliminasi hingga 

kini masih belum difahami.  Akan tetapi, konsep kompetisi genom nampaknya memainkan 

peranan penting.  Sebagai tuntunan umum, kromosom dari induk dengan waktu siklus sel 

yang lebih pendek seringkali dipertahankan.  Hal ini menunjukkan adanya seleksi berdasarkan 

kompetisi langsung.  Hibrid somatik yang kehilangan kromosom dari satu induk dan, 

karenanya, secara fenotipik lebih mendekati induk yang lain, disebut asimetris.  Sementara 

hibrid yang mempertahankan jumlah bahan genetik yang substansial dari kedua induknya 

disebut simetris. 

Hibrid somatik yang paling banyak dikenal adalah ‘Arabidobrassica’ yaitu suatu 

persilangan antara Arabidopsis thaliana (yang memiliki 10 kromosom) dan Brassica 

campestris (yang memiliki 20 kromosom), keduanya dari famili Brassicaceae.  Hibridisasi 

spesies ini menghasilkan terbentuknya berbagai produk hibrid dengan kisaran jumlah 
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kromosom dari 35 hingga 80 dan, dalam hal ini, hibrid-hibrid tersebut bersifat asimetris 

dengan sifat-sifat yang lebih mendekati salah satu induknya (bisa lebih dekat kepada A 

thaliana dan bisa pula lebih dekat kepada B. campestris). 

 

 

GENOM SITOPLASMIK 

 

Suatu tingkat kompleksitas yang lebih tinggi yang berkaitan dengan sifat-sifat genetik 

hibrida fusi terungkap bilamana kita memikirkan genom sitoplasmik, biasanya genom 

mitokondria dan genom kloroplas, setelah terjadinya fusi.  Sifat-sifat seperti beberapa tipe 

mandul jantan, ketahanan terhadap penyakit, dan ketahanan terhadap herbisida, diketahui 

dikodekan ke dalam gen-gen organel ini. 

Lagi, nampaknya kompetisi memainkan peranan dalam eliminasi satu kelompok genom 

dari kloroplas atau mitokondria induk.  Alasan eliminasi genom ini belum diketahui secara 

jelas. 

Genom sitoplasmik dapat dimanipulasi melalui cara yang unik menggunakan teknik 

sibridisasi (cybridization).  Di dalam varian fusi protoplas ini, genom inti dari satu tipe 

protoplas induk dibuat menjadi tidak aktif, misalnya dengan iradiasi sinar X.  Hal ini dapat 

menghasilkan berbagai varian sitoplasmik.  Dalam hal ini, sifat-sifat yang dikodekan secara 

sitoplasmik dapat dimanipulasi secara spesifik sembari membiarkan sebagian besar karakter 

tanaman (yang dikodekan di dalam inti) tetap untuh.  Banyak peneliti melihat teknik ini lebih 

berpotensi dibandingkan fusi protoplas standar. 

 

 

POTENSI UMUM FUSI PROTOPLAS 

 

Teknik ini memiliki potensi memperbaiki spesies tanaman yang memiliki nilai 

komersial.  Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa fusi protoplas akan menggantikan teknik 

pemuliaan konvensional, namun akan lebih berperan sebagai pelengkap program pemuliaan.  

Hambatan utamanya adalah sulitnya regenerasi berbagai produk fusi dan rendahnya tingkat 

fertilitas tanaman yang dapat dipulihkan. 

Spesies tanaman yang dengan mudah dapat diregenerasikan dari protoplas disajikan 

pada Tabel 6.2.  Sayangnya, regenerasi tanaman dari protoplas tanaman-tanaman penting 

seperti legum dan serealia sejauh ini belum memperlihatkan keberhasilan. 
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Fusi protoplas memiliki potensi di dalam pemuliaan tanaman.  Akan tetapi, upaya 

perbaikan tanaman adalah suatu usaha komersial bernilai jutaan dolar, dan dalam berbagai 

situasi, teknik yang digunakan adalah yang menghasilkan produk akhir yang murah, bukannya 

yang memiliki nilai ilmiah tinggi atau mudah secara teknik.  Oleh karenanya, fusi protoplas 

harus dilihat bersama-sama dengan cara lain yang menghasilkan produk serupa.  Hibridisasi 

somatik melalui fusi protoplas hanya akan berarti bila upaya pemuliaan tanaman dihadapkan 

pada penghalang seperti ketidakcocokan seksual.  Beberapa bentuk ketidakcocokan dapat 

diatasi melalui cara lain dengan lebih mudah daripada melalui teknologi protoplas.  Misalnya, 

beberapa produk persilangan seksual menghasilkan embrio yang gugur sebelum membentuk 

biji fertil dewasa.  Teknik penyelamatan embrio (sebagaimana dibahas pada Bab 5) dapat 

dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ini. 

 
TABEL 6.2.  Spesies-spesies Tanaman Penting yang Cocok untuk Regenerasi Tanaman dari 
Protoplas. 
 
Alfalfa P Medicago sativa 

Asparagus C Asparagus officinalis 

Barley C Hordeum vulgare 

Wortel P Daucus carota 

Clover P1 Trifolium spp. 

Timun P Cucumis sativus 

Endive C Cichorum endivum 

Selada P Lactuca sativa 

Jagung2 C Zea mays 

Millet C Pennisetum americanum 

Jeruk orange P Citrus sinensis 

Poplar C Populus spp. 

Kentang C Solanum tuberosum 

Rape P Brassica napus 

Padi C Oryza sativa 

Stroberi C Fragaria chiloensis 

Bit gula C Beta vulgaris 

Bunga matahari C Helianthus annuus 

Tembakau P Nicotiana tabacum 
 
(Sumber: Stafford dan Warren, 1991, hal. 71 © John Willey and Sons Limited.  Direproduksi atas izin). 
 
P = Spesies beregenerasi dari seluruh protoplas tanaman. 
C = Spesies hanya beregenerasi dari kultur suspensi yang berasal dari protoplas. 
1 Kemampuan beregenerasi dari seluruh protoplas tanaman tergantung pada spesies. 
2 Hanya pada sejumlah kecil kultivar. 



PEMULIAAN TANAMAN SECARA IN VITRO 

 

78 

Isolasi dan fusi protoplas akan bermakna hanya pada situasi di mana kita menaruh 

perhatian pada kultur sel dan menggunakan produk dari sel-sel tersebut untuk kebutuhan 

farmasi, obat-obatan, atau produk yang berkaitan dengan makanan.  Dalam situasi demikian, 

regenerasi protoplas yang berfusi bukanlah merupakan penghalang.  Pada kenyataannya, 

keberhasilan telah dicapai pada dua spesies.  Euphorbia millii yang menghasilkan pewarna 

antosianin dan Coptis japonica yang menghasilkan berberine, suatu senyawa farmasi.  Fusi 

protoplas dari kedua tanaman ini menghasilkan sel-sel yang memproduksi kedua senyawa 

tersebut.  Sel-sel ini ditumbuhkan secara komersial menggunakan reaktor hayati (bioreactor). 

Selanjutnya, protoplas dapat dimanfaatkan di dalam transformasi genetik menggunakan 

Agrobacterium atau dengan elektroporasi atau injeksi mikro. 

Fusi protoplas dan manipulasi gen dewasa ini telah menjadi suatu keterampilan yang 

saling melengkapi, tetapi implementasi efektifnya masih menunggu meningkatnya 

pemahaman kita atas teknik dan karakter yang akan dimanipulasi. 

 



79 

Bab 7 

Kultur Sel dan Seleksi Sifat-sifat yang Diinginkan 
 

 

SELEKSI KERAGAMAN ALAMI DI DALAM KULTUR 

 

Konsep awal mikropropagasi adalah bahwa semua tanaman yang berasal dari jaringan 

somatik akan identik secara genetik (yaitu klon) dengan tanaman donor dari mana eksplan 

diperoleh, dan tidak ada keragaman yang terjadi.  Oleh karenanya, bila terdapat sejumlah 

varian di antara tanaman yang diregenerasikan (“progeni klon”) biasanya dianggap sebagai 

“pengaruh kultur jaringan” atau “pengaruh dari zat pengatur tumbuh”.  Larkin dan Scowcroft 

(1981) mengusulkan istilah “keragaman somaklon” untuk menjelaskan keragaman fenotipe 

yang dijumpai pada tanaman hasil mikropropagasi. 

Sebagai suatu fenomena asli, keragaman somaklon merupakan sarana yang potensial 

untuk mengintroduksikan varian baru bagi tanaman tahunan yang diperbanyak secara 

aseksual (misalnya pisang).  Upaya mendapatkan tanaman blackberry tanpa duri sebagai suatu 

varian telah dibahas pada Bab 3.  Beberapa di antara keragaman ini terjadi sebagai akibat 

faktor-faktor fisiologis (misalnya perlakuan 2,4-D yang terlalu lama), biokimia, atau bahkan 

faktor genetik.  Faktor biokimia dan faktor genetik dapat muncul sebagai akibat adanya 

variasi genetik minor di dalam populasi sel (sifat polisomik) di dalam eksplan yang digunakan 

sebagai bahan kultur.  Jadi, jika tanaman diregenerasikan dari populasi sel demikian, akan 

dijumpai dua atau lebih varian di antara tanaman yang diregenerasikan (Jayasankar, 2000).  

Juga, perubahan dalam status metilasi basa sitosin di dalam DNA genom dapat terjadi di 

dalam kultur jaringan, menyebabkan timbulnya keragaman epigenetik di antara tanaman yang 

diregenerasikan. 

Dua di antara kisah sukses mengenai seleksi keragaman dari kultur sel adalah isolasi 

galur sel wortel dan tembakau yang mengakumulasi tryptophan (pada tahun 1972), dan 

tanaman tembakau yang resisten terhadap streptomycin (SR1) dari kultur kalus (Dix, 1994; 

Jayasankar, 2000).  Galur SR1 tembakau barangkali merupakan kasus pertama dari seleksi 

galur in vitro yang memiliki fenotipe ketahanan terhadap streptomycin yang dapat diwariskan 

secara seksual (Maliga, Breznovitis dan Marton, 1973).  Berikutnya, sifat resistensi muncul 

sebagai akibat substitusi basa tunggal pada gen 16SrRNA pada DNA kloroplas tanaman 

varian. 
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STRATEGI SELEKSI UMUM 

 

Seleksi keragaman di dalam kultur sel dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. 

1. Seleksi positif: Seleksi ini diperoleh dengan memperlakukan populasi sel dalam jumlah 

besar (lebih baik dalam bentuk suspensi sel atau kultur protoplas) pada senyawa beracun 

atau senyawa antimetabolis tertentu pada tingkat dosis subletal.  Sel-sel yang tumbuh pada 

laju normal dipilih, sedangkan sel-sel dari tipe liar akan tertahan pada kondisi ini. 

2. Seleksi negatif:  Seleksi ini dilakukan dengan menggunakan agen counter-selective untuk 

membunuh sel-sel tipe liar dan membiarkan pertumbuhan galur-galur resisten atau 

auxotroph.  Seleksi sel-sel fotoototrof dari kalus atau kultur sel yang heterotrof dengan 

mengurangi sukrosa di dalam medium dapat pula dikelompokkan ke dalam kategori ini. 

3. Strategi seleksi yang lain meliputi visual (berdasarkan perbedaan pigmentasi atau tipe 

pertumbuhan – kalus remah vs. kalus kompak), atau kepekaan terhadap suhu dan strategi 

untuk seleksi galur tembakau yang resisten terhadap virus (diuraikan di bawah ini). 

 

Seleksi untuk Toleransi terhadap Herbisida 

Galur sel yang toleran terhadap herbisida telah diperoleh pada beberapa spesies.  Ini 

termasuk galur sel yang toleran terhadap glyphosate pada tanaman petunia, wortel, tembakau 

dan tomat.  Pada kesemua tanaman ini, galur toleran mengandung kadar enolpyruvyl 

shikimate phosphate (EPSP) synthase yang lebih tinggi, yang merupakan enzim sasaran dari 

herbisida spektrum luas, glyphosate.  Ekspresi yang menyeluruh dari gen target (untuk enzim-

enzim spesifik dalam kasus toleransi terhadap herbisida) nampaknya merupakan mekanisme 

umum bagaimana sel-sel mendapatkan toleransi terhadap herbisida.  Jadi, galur sel alfalfa 

yang memperlihatkan toleransi terhadap herbisida phosphinothricin memiliki kadar glutamine 

synthetase yang meningkat. 

Contoh lain adalah seleksi galur sel yang toleran terhadap herbisida lain.  Ini meliputi 

galur sel tanaman flax (Linum usitatisinum) dan rape (Brassica napus) yang toleran terhadap 

sulfovylurea.  Juga, galur sel jagung yang toleran terhadap imazaquin, suatu herbisida 

imidazolinone, diseleksi dari kultur sel embriogenik.  Tanaman yang diregenerasikan dari 

galur varian seperti itu memiliki tingkat ketahanan terhadap herbisida yang tinggi yang dapat 

diwariskan secara seksual. 

Perkembangan terbaru dalam rekayasa genetik menambah opsi pengintroduksian gen 

klon yang memiliki sifat toleransi terhadap herbisida tertentu yang diinginkan.  Hal ini telah 

menjadikan proses yang tadinya membutuhkan banyak tenaga dalam pencarian varian secara 
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in vitro menjadi lebih praktis dan sederhana.  Namun begitu, jika tanaman mutan dengan 

sifat-sifat agronomi yang sangat diinginkan diisolasi melalui kultur sel (Dix, 1994), keberatan 

atas penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik (genetically modified 

organisms, GMO) sebagai suatu sumber pangan dapat dihindari.  Oleh karenanya pencarian 

atas varian yang cocok di dalam kultur sel masih dapat dijustifikasi. 

 

Seleksi terhadap Galur Resisten terhadap Penyakit 

Strategi seleksi in vitro untuk mendapatkan tanaman yang resisten terhadap penyakit 

adalah melalui skrining resistensi baik terhadap patogen atau terhadap racun yang diproduksi 

oleh patogen yang bersangkutan.  Seringkali, kultur mentah dari patogen (yakni medium di 

mana patogen ditumbuhkan) telah digunakan sebagai sumber racun untuk mempermudah 

persiapannya.  Sehingga, Carlson (1973) dapat meregenerasikan tanaman tembakau yang 

resisten terhadap racun yang dikeluarkan oleh Pseudomonas tabaci (suatu bakteri yang 

menyebabkan penyakit api pada tembakau) dengan menseleksi kultur sel yang berasal dari 

protoplas yang diberi perlakuan methionine sulphoximine (racun yang dikeluarkan oleh 

bakteri tersebut).  Sejak saat itu, racun-racun dari cendawan dan bakteri telah digunakan untuk 

mendapatkan tanaman yang memiliki nilai agronomis penting yang resisten terhadap 

penyakit, seperti padi, jagung, tembakau, dan alfalfa (lihat Tabel 7.1).  Suatu skema umum 

untuk mendapatkan tanaman yang resisten terhadap penyakit dari skrining kultur sel disajikan 

pada Gambar 7.1. 

Ada sejumlah laporan atas keberhasilan isolasi galur sel resisten tanpa seleksi racun.  

Dengan demikian, dalam beberapa kasus, efikasi seleksi racun kemungkinan tidak lebih tinggi 

dari pada pengendalian keragaman yang terjadi secara alamiah di dalam kultur sel.  Sehingga, 

suatu galur sorgum yang resisten terhadap serangan autumn armyworm telah diperoleh dari 

kultur kalus.  Resistensi seperti itu belum pernah ditemukan pada sorgum sebelumnya. 

Toyoda et al. (1989) mendapatkan tanaman tembakau yang resisten terhadap tobacco 

mosaic virus (TMV) melalui strategi inovatif yang nampaknya menjanjikan sebagai suatu 

metoda yang dapat diandalkan untuk seleksi tanaman yang resisten terhadap virus pada 

tanaman lain juga.  Mereka mengkulturkan sel-sel yang terinfeksi TMV, dan dari kalus yang 

diperoleh mereka mengisolasi sel-sel yang memiliki titre TMV tinggi dan laju pertumbuhan 

yang juga tinggi – yang menunjukkan bahwa sel-sel ini resisten terhadap TMV.  Mereka 

berhasil mendapatkan tanaman sehat dari kalus tersebut dan membuktikan bahwa tanaman 

tersebut resisten terhadap TMV, dan bahwa sifat demikian diwariskan oleh progeni seksual 

sebagai satu-satunya gen mutan yang dominan. 



PEMULIAAN TANAMAN SECARA IN VITRO 

 

82 

TABEL 7.1.  Daftar Parsial dari Spesies Tanaman yang Memiliki Nilai Agronomi Penting dari mana 
Galur Tanaman Resisten terhadap Penyakit Telah Diperoleh berdasarkan Seleksi terhadap Sel-sel 
Varian secara In vitro. 
 
Tanaman Patogen Racun 
Alfalfa Colletotrichum sp. Filtrat kultur 
Pisang Fusarium sp. Asam fusaric 
Kopi Colletotrichum sp. Filtrat kultur setengah murni 
Jagung Helminthosporium maydis T-toxin 
Oat Helminthosporium victoriae Victorin 
Rape Phoma lingam Filtrat kultur 
Peach Xanthomonas sp. Filtrat kultur 
Kentang Phytophthora infestans Filtrat kultur 
Padi Xanthomonas oryzae Filtrat kultur 
Tebu Helminthosporium sp. Filtrat kultur 
Tebu Helminthosporium sachari Racun HS setengah murni 
Tembakau Pseudomonas tabaci Methionine-sulfoximine 
Tembakau Alternaria alternata Racun setengah murni 
 
Catatan:  Fenotipe resisten terhadap penyakit dari galur-galur oat, rape, padi, dan tembakau yang 
disajikan di atas dapat diwariskan melalui perbanyakan seksual.  Galur-galur kentang dan tebu stabil 
melalui perbanyakan vegetatif. 

 

Seleksi untuk Pengkumulasi Asam-asam Amino 

Di samping toleransi terhadap herbisida dan resistensi terhadap penyakit, akumulator 

asam-asam amino tertentu adalah fenotipe lain yang dapat diseleksi secara in vitro.  Kita akan 

memfokuskan contoh-contoh dari tanaman serealia untuk kategori ini.  Lysine adalah asam 

amino esensial (yakni merupakan salah satu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh 

tubuh manusia – secara eksklusif diperoleh dari makanan) yang terdapat dalam jumlah yang 

relatif rendah di dalam protein serealia (Schaefer dan Sharpe, 1990).  Jadi, upaya mengisolasi 

galur sel pengakumulasi asam amino pada tanaman sereal seperti padi, jagung, barley dan 

pearl millet menduduki proporsi yang cukup signifikan. 

Pada kesemua serealia tersebut, tanaman yang bijinya mengandung lysin dalam kadar 

yang tinggi telah berhasil diisolasi.  Dalam berbagai hal, sifat-sifat tersebut diwariskan 

sebagai satu lokus tunggal atau dua lokus (gen) yang dominan, kecuali pada padi, di mana 

sifat-sifat diwariskan sebagai sifat resesif (Schaefer dan Sharpe, 1990).  Pada padi karakter ini 

adakalanya diwariskan bersamaan dengan sifat-sifat yang tidak diinginkan seperti infertilitas 

dan isi biji yang abnormal.  Di luar apa yang telah dicapai, berbagai penelitian pemanfaatan 

galur dengan kandungan lysine tinggi dalam program pemuliaan kini tengah berlangsung.  

Dengan perbaikan teknologinya, dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan melihat 

pelepasan varietas serealia baru dengan biji yang mengandung lysine dalam kadar yang tinggi. 
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Jaringan tanaman donor. 
 
 
 
Kultur kalus. 
 
 Beberapa putaran (3 atau lebih) seleksi pada medium yang dilengkapi dengan racun. 
 
Populasi tanaman yang diregenerasikan. 
 
 Pengujian atas resistensi terhadap racun. 
 
Tanaman yang diduga resisten terhadap penyakit. 
 
 Perbanyakan vegetatif atau penyerbukan sendiri. 
 
Penanaman di lapangan dan pengujian progeni. 
 
 Pengujian atas resistensi terhadap penyakit. 
 
Tanaman resisten terhadap penyakit. 
 
 Perbanyakan vegetatif atau penyerbukan sendiri. 
 
Peningkatan populasi progeni. 
 
 Seleksi lebih lanjut atas tanaman yang resisten terhadap penyakit dan perbanyakan tanaman 

resisten yang stabil. 
 
Penggunaan tanaman terpilih untuk tujuan pemuliaan. 
 
 
 
Varietas yang telah diperbaiki dilepas ke petani. 
 

 
GAMBAR 7.1.  Jenderalisasi skema untuk mendapatkan tanaman resisten terhadap penyakit dari 
skrining kultur sel. 

 

Seleksi Varian yang Tahan terhadap Stres Abiotik, Khususnya Toleran terhadap Kadar 

Garam 

Stres abiotik yang dihadapi oleh tanaman meliputi stres yang disebabkan oleh ion-ion 

garam dan logam berat di dalam tanah dan air, oksidasi, UV, dan suhu (tinggi atau rendah).  

Bagi tanaman, setiap level dari faktor-faktor ini yang berbeda secara signifikan (lebih tinggi 

atau lebih rendah) dari level di mana tanaman tersebut biasa tumbuh dapat menyebabkan 

stres.  Stres demikian dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang sangat besar.  Jadi, sangat 

diperlukan upaya untuk mendapatkan tanaman yang toleran terhadap stres yang spesifik, dan 

mampu mempertahankan hasil yang tinggi.  Misalnya, jika suatu varietas padi yang toleran 

terhadap kadar garam yang relatif tinggi dikembangkan, maka sebagian besar daerah pantai 

yang memiliki kandungan garam tinggi dapat dijadikan area budidaya padi.  Juga, irigasi 
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dengan air yang berasal dari campuran air laut dan air sungai, jika tidak air laut secara 

langsung, menjadi mungkin dilakukan – sehingga mengatasi dua masalah dalam satu langkah. 

Beberapa kasus isolasi galur sel dengan tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap 

konsentrasi garam di dalam medium nutrisi telah pernah dilaporkan, misalnya pada tanaman 

padi, mustard, dan Nicotiana plumbaginifolia.  Mekanisme toleransi terhadap beberapa stres 

abiotik diperkirakan berada di bawah kendali sejumlah gen utama karena beberapa galur sel 

resisten yang diisolasi menunjukkan toleransi silang terhadap beberapa penyebab stres.  

Misalnya, galur toleran terhadap garam cenderung untuk toleran terhadap kekeringan juga.  

Demikian juga, galur sel tebu yang toleran terhadap penghambatan pertumbuhan oleh analog 

proline, hydroxyproline, memperlihatkan toleransi yang lebih besar terhadap stres yang 

disebabkan oleh polyethylene glycol (PEG) dan suhu rendah. 

Mutan hasil seleksi dari kultur sel tanpa perlakuan mutagen (lihat Bab 8) harus 

diperlakukan sebagai “varian” sampai pewarisan sifat-sifatnya mantap, karena beberapa dari 

keragaman kemungkinan disebabkan oleh faktor fisiologis atau perubahan epigenetik.  Dalam 

hal demikian, sifat-sifat tidak diturunkan pada generasi berikutnya, sehingga tidak berarti apa-

apa untuk pemuliaan tanaman.  Seringkali korelasi yang terlihat antara toleransi dan stres 

pada kultur sel tidak dimanifestasikan pada keseluruhan tanaman yang ditumbuhkan di 

lapangan.  Sebagaimana disebutkan sebelumnya, alel-alel resisten dapat bersifat resesif.  

Selain itu, harus diingat bahwa tanaman yang diregenerasikan dari galur sel terpilih di dalam 

kultur jaringan tidak dapat secara langsung digunakan untuk penanaman di lahan pertanian.  

Tanaman tersebut harus melewati beberapa generasi pertumbuhan dan stabilisasi sifat di 

lapangan, masuk ke dalam program pemuliaan, dan sifat-sifat ditransfer ke latar belakang 

genetik yang dikehendaki sebelum tanaman tersebut dimanfaatkan secara agronomis. 

Namun demikian, peluang bagi para pemulia tanaman untuk dapat meregenerasikan 

tanaman pertanian yang memiliki sifat toleransi yang lebih meningkat terhadap stres berganda 

(biotik dan abotik), dan dengan kualitas nutrisi yang lebih baik melalui pemuliaan selektif 

(dengan bantuan kultur jaringan dan biologi molekuler) kemungkinannya sangat tinggi. 
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Bab 8 

Mutagenesis Secara In Vitro 
 

 

Ekspresi “mutagenesis secara in vitro” telah dimanfaatkan dalam beberapa bidang, 

seperti kultur jaringan dan biologi molekuler.  Untuk pembahasan kita, kita akan 

menggunakan istilah ini untuk menunjukkan “induksi mutasi pada kultur sel secara in vitro 

dengan memanfaatkan mutagen kimiawi ataupun fisika, dilanjutkan dengan pemeliharaan sel-

sel mutan dan/atau regenerasi tanaman mutan”. Definisi istilah ini di dalam biologi molekuler 

lebih terfokus, yakni berarti introduksi mutasi di dalam gen-gen yang diisolasi (DNA in vitro 

– atau DNA di luar sel) dan reintroduksi gen-gen yang telah mengalami mutasi tersebut ke 

dalam suatu sistem ekspresi.  Dengan menggunakan strategi ini para pakar biologi molekuler 

dapat mempelajari domain fungsional dari gen, misalnya, dengan menggunakan mutagenesis 

in vitro para pakar telah membuktikan bahwa ETR1, yaitu sejenis protein pengikat etilen pada 

Arabidopsis, mengikat hormon etilen dari udara (Rodriguez et al., 1999).  Interpretasi istilah 

ini berada di luar topik pada bab ini. 

Laju mutasi yang terjadi secara almiah berlangsung  sangat rendah - kira-kira 1 di antara 

10 juta sel di dalam kultur jaringan.  Oleh karenanya, jika seseorang bermaksud mengisolasi 

mutan yang dengan sifat yang dikehendaki, akan lebih efisisen bila laju mutasi yang tinggi 

terlebih dahulu diinduksi dengan menggunakan mutagen kimiawi maupun fisika.  Mutasi 

buatan (sebagai lawan dari mutasi yang terjadi secara alamiah) sangat besar manfaatnya bagi 

pemuliaan tanaman, baik secara langsung untuk memperbaiki sifat-sifat tertentu atau pun 

secara tidak langsung untuk pemuliaan tanaman (Negrutiu, 1990).  Sel-sel telah membentuk 

satu set protein kompleks untuk mengimbangi kerusakan DNA.  Sel-sel tersebut dapat 

memperbaiki dan memelihara integritas DNA, sehingga membuat mutasi alami jarang terjadi.  

Oleh karenanya, prinsip mutagenesis in vitro adalah membuat rancangan untuk menginduksi 

lesi (kerusakan) DNA di dalam populasi sel tertentu secara in vitro dan membiarkan sel-sel 

tersebut membelah dan memperbanyak diri dengan cepat sehingga mekanisme pemulihannya 

hanya menimbulkan kesalahan yang kecil pada sekuen nokleotida DNA.  Sebagai hasilnya, 

populasi sel terpilih akan mengalami mutasi pada gen-gen yang spesifik, dan bila tanaman 

berhasil diregenerasikan dari sel-sel seperti itu akan diperoleh galur tanaman mutan. 

Salah satu pemanfaatan pendekatan ini adalah seleksi mutan yang resisten, yang telah 

dibahas pada Bab 7.  Seleksi mutan resisten didasarkan pada prinsip seleksi survivor (sel yang 
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tahan) di dalam populasi sel yang besar yang diberi perlakuan mutagen atau racun (terhadap 

apa tanaman menjadi resisten).  Perlakuan mutagen akan menginduksi mutasi acak di dalam 

genom, yang salah satu di antaranya kemungkinan adalah resistensi terhadap racun yang juga 

terdapat di dalam medium seleksi.  Dengan mengkulturkan sel-sel yang mengalami mutasi ini, 

akan diperoleh tanaman-tanaman yang resisten terhadap racun atau terhadap patogen yang 

memproduksi racun tersebut. 

Pada tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, isolasi sports (yaitu mutan yang 

terdapat secara alamiah) dan menjadikannya sebagai varietas baru adalah metode yang telah 

terbukti berhasil.  Pada kenyataannya, cara ini merupakan satu-satunya metode untuk 

mendapatkan varietas tanaman unggul pada spesies yang diperbanyak secara vegetatif, seperti 

mawar, apel, kentang, dan lain-lain.  Berdasarkan suatu perhitungan, diperkirakan sebanyak 

35% dari 14.450 jenis mawar, 25% apel dan 45% kentang yang diusahakan di Amerika 

berasal dari sports (Donnini dan Sonnino, 1998).  Aplikasi mutagenesis in vitro memiliki 

potensi yang besar untuk meningkatkan ketersediaan keragaman genetik pada tahun-tahun 

mendatang.  Menjelang tahun 2000 lebih dari 2.200 varietas tanaman mutan (kebanyakan 

tanaman hias) telah dilepas di seluruh dunia (Statistik FAO/IAEA), termasuk 175 spesies 

tanaman pertanian dengan varietas mutan hasil induksi (Maluszynski et al., 2000). 

Mutagen dapat menimbulkan berbagai bentuk kerusakan DNA, seperti kehilangan atau 

pun duplikasi nukleotida, atau penyusunan ulang (inversi, translokasi) segmen DNA di dalam 

kromosom.  Kehilangan atau substitusi pasangan basa (misalnya tiga basa codon di dalam 

satu gen) tidak akan menimbulkan mutasi sehingga tidak akan merubah fenotipe tanaman. 

 

 

MACAM-MACAM MUTAGEN 

 

Ada beberapa macam mutagen yang tersedia bagi para pemulia tanaman.  Di antaranya 

adalah mutagen fisik dan mutagen kimiawi serta mutagen sisipan (termasuk transposon dan 

T(transfer)-DNA dari Agrobacterium sp.). 

 

Mutagen Fisik 

Mutagen fisik termasuk radiasi ion seperti sinar X, sinar gamma, netron, dan radiasi 

UV. 

Sinar X adalah radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh akselerasi elektron secara 

elektrik di dalam ruang vakum.  Panjang gelombang sinar X berkisar antara 0,001 hingga 10 
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nm, dan sebagai akibatnya, penetrasi radiasi seperti itu ke dalam jaringan akan bervariasi – 

dari hanya beberapa milimeter pada gelombang yang panjang, hingga beberapa sentimeter 

pada gelombang yang pendek. 

Sinar gamma diemisikan dari radioisotop selama pelapukan isotop alamiah seperti 

cobalt-60 dan caesium-137 (dengan waktu paruh berturut-turut adalah 5,3 dan 30 tahun).  

Isotop ini memiliki gelombang lebih pendek dari pada sinar X, dan memiliki kemampuan 

penetrasi yang lebih dalam (dapat masuk ke dalam jaringan hingga beberapa sentimeter).  

Dosis pemberiannya perlu ditentukan melalui eksperimen. 

Netron diproduksi di dalam reaktor nuklir atau akselerator.  Emisi netron menyebabkan 

lepasnya energi dalam jumlah besar yang dapat menyebabkan mutasi.  Akan tetapi akses 

kepada sumber netron merupakan faktor pembatas utama bagi aplikasinya pada mutagenesis 

in vitro. 

Radiasi UV diketahui menginduksi mutasi (pengurangan atau penambahan basa tidak 

dalam kelipatan tiga) dan substitusi pasangan basa.  Pembentukan dimer pyrimidine sebagai 

akibat respon terhadap iradiasi UV, diikuti oleh mekanisme pemulihan, mengakibatkan 

timbulnya jarak untaian tunggal (singe-strand gap) di dalam DNA.  Ini merupakan modus 

utama untuk induksi mutasi menggunakan radiasi UV. 

Lampu merkuri yang mengeluarkan emisi pada kisaran panjang gelombang 250 hingga 

290 nm adalah sumber cahaya UV di dalam laboratorium.  Di antara radiasi ion yang ada, 

cahaya UV barangkali adalah sumber radiasi yang paling murah dan paling mudah 

didapatkan.  Akan tetapi, dikarenakan panjang gelombang cahaya UV yang relatif panjang, 

penetrasinya ke dalam jaringan sangat terbatas.  Oleh karenanya, cahaya UV cocok untuk 

menginduksi mutasi di dalam kultur sel atau kultur protoplas.  Biasanya protoplas diletakkan 

beberapa sentimeter di bawah lampu UV di dalam cawan Petri (tanpa tutup) selama durasi 

yang mengakibatkan berkurangnya pembentukan koloni 10 hingga 50 persen dibandingkan 

protoplas yang tidak mengalami mutagenesis pada pengkulturan berikutnya. 

 

Mutagen Kimiawi 

Ada sejumlah bahan kimia yang berlaku sebagai mutagen (Gambar 8.1).  Salah satu ciri 

umum senyawa ini adalah sangat beracun (dapat menyebabkan mutasi pada sel-sel tubuh 

manusia yang dapat berakibat kanker) dan harus diperlakukan dengan sangat hati-hati.  

Senyawa-senyawa ini meliputi analog basa, agen alkylating, dan senyawa kimia beracun 

lainnya seperti sodium azide. 
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GAMBAR 8.1.  Struktur 5-bromouracil dan maleic hydrazide, yang digunakan sebagai mutagen, 
dibandingkan dengan uracil.  Dikarenakan kemiripan di antara senyawa tersebut, ketiganya dianggap 
sebagai analog struktur. 

 

Analog basa secara struktural mirip dengan basa DNA, jadi, senyawa ini mudah 

digabungkan dengan molekul DNA selama replikasinya pada awal pembelahan sel.    

Masuknya analog basa promutagenik ke dalam DNA menyebabkan pembentukan ikatan 

hidrogen aberasi (Negrutiu, 1990).  Ionisasi basa selanjutnya menyebabkan perubahan basa di 

dalam DNA, yang merupakan dasar bagi induksi mutasi oleh analog basa.  Penggunaan 

senyawa seperti ini menimbulkan frekuensi mutasi yang rendah pada tanaman, sehingga 

pemanfaatannya di lapangan agak terbatas. 

Beberapa di antara senyawa yang masuk ke dalam kategori ini adalah: 5-bromouracil, 5-

bromo (atau fluoro)-deoxyuridine – keduanya adalah analog thymine (T).  Kedua senyawa ini 

tanpa sengaja dapat bergabung ke dalam DNA pada posisi T.  Selain itu, 5-bromouracil dapat 

pula tanpa sengaja berpasangan dengan guanine (G), bukannya dengan adenine, dan hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya substitusi guanine pada posisi adenine (A).  Produk akhir dari 

pasangan yang tanpa sengaja ini adalah introduksi pasangan G-C pada posisi pasangan A-T, 

mengakibatkan terjadinya mutasi.  Juga, termasuk ke dalam kategori ini adalah maleic 

hydrazide (suatu herbisida selektif yang tersedia secara komersial yang dapat mengatasi 

pertumbuhan rimbun pada sejumlah tanaman), yang merupakan isomer struktur dari uracil 

dan dapat menimbulkan pertukaran kromatida anak, memungkinkan terjadinya mutasi. 

Agen alkylating adalah senyawa yang sangat reaktif yang dapat mengalkylasi senyawa 

fosfat serta basa purine dan pyrimidine pada DNA.  Basa yang teralkylasi akan mengalami 

pemulihan atau substitusi yang dalam prosesnya dapat terjadi kesalahan sehingga 

menimbulkan mutasi.  Ada dua kategori senyawa dari subkelas mutagen ini: 
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1. Sulfat alkyl dan sulfonate: contoh senyawa kelompok ini adalah methyl-, ethyl- atau 

propyl-methane sulfonate.  Di antara senyawa ini, ethyl methane sulfonate (EMS) adalah 

yang sering digunakan untuk menginduksi mutasi pada tanaman.  EMS adalah cairan yang 

mudah menguap dan sangat beracun yang harus dipipet ke dalam media kultur sel dengan 

konsentrasi akhir 0,1 hingga 3 persen v/v. 

2. Senyawa-senyawa nitroso termasuk dialkyl nitrosamines, alkyl nitrosoureas, mustard 

belerang atau mustard nitrogen (misalnya gas mustard), dan epoxides.  Di antara senyawa-

senyawa ini, N-methyl-N-nitrosourea (NMU) dan N-ethyl-N-nitrosourea (NEU) adalah 

mutagen yang banyak digunakan pada kultur sel tanaman (dengan konsentrasi akhir 

berkisar antara 0,1 hingga 10 mM). 

 

Kehati-hatian dalam Penggunaan Mutagen Kimiawi 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, senyawa-senyawa ini sangat beracun dan bersifat 

karsinogenik.  Senyawa ini harus ditangani dengan ekstra hati-hati.  Para pekerja harus 

mengenakan masker wajah yang sesuai dan pakaian pelindung, dan jika terjadi kontak dengan 

kulit, bagian yang terkena harus segera dicuci bersih secara menyeluruh. 

Nitrosourea tidak stabil di dalam larutan alkaline, oleh karenanya larutan perlakuan 

harus merupakan medium kultur dengan pH 5,6 (pH yang umum untuk media kultur sel 

tanaman).  Selain itu, sebaiknya dibuat siapan segar sebelum digunakan. 

Juga penting untuk diperhatikan adalah cara pembuangan sisa-sisa bahan kimia ini 

secara baik dan benar.  Larutan yang terkontaminasi oleh nitrosourea harus secara perlahan-

lahan ditambahkan ke dalam 5 persen NaOH, dibiarkan di dalam kotak gas (fumehood) 

sebelum dibuang ke dalam saluran pembuangan dan disiram dengan air dalam jumlah besar.  

Peralatan pecah belah dan peralatan lainnya yang terkontaminasi dapat direndam selama 

semalam di dalam larutan NaOH 5 persen, dan cuci lagi dengan NaOH 5 persen sebelum 

dibilas (Dix, 1999).  Larutan EMS dapat ditambahkan ke dalam KOH 3 M di dalam etanol 95 

persen, dipanaskan di bawah reflux, dan diaduk berulang-ulang selama dua jam sebelum 

dibuang. 

 

 

PENENTUAN MACAM DAN KONSENTRASI MUTAGEN YANG SESUAI 

 

Penentuan macam dan konsentrasi yang sesuai dari senyawa mutagen harus dilakukan 

berdasarkan data dari percobaan pendahuluan.  Senyawa-senyawa terpilih dan konsentrasi 
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yang digunakan harus menimbulkan pengurangan pembentukan koloni pada kultur sel atau 

kultur protoplas yang diberi perlakuan sebesar 10 hingga 50 persen pada pengkulturan 

selanjutnya.  Perlakuan biasanya diberikan selama 60 menit, diikuti oleh beberapa kali 

pembilasan dengan medium kultur yang aseptik.  Sel-sel atau protoplas yang diberi perlakuan 

selanjutnya dapt dikulturkan pada medium yang sesuai untuk isolasi galur sel mutan. 

 

 

PILIHAN ATAS JARINGAN TANAMAN UNTUK MUTAGENESIS IN VITRO 

 

Pada umumnya, biji adalah bahan tanaman yang paling umum digunakan untuk 

pemuliaan mutasi, barangkali karena mudahnya penanganan dan pemulihan tanaman setelah 

perlakuan diberikan.  Akan tetapi pada mutagenesis in vitro, digunakan kultur sel atau kultur 

protoplas.  Lebih disukai menggunakan galur sel yang memiliki kemampuan regenerasi yang 

tinggi jika tanaman akan diregenerasikan setelah perlakuan mutagen.  Jika yang digunakan 

adalah protoplas, maka akan lebih mudah penggunaannya dua hari setelah isolasi, sehingga 

sebagian dinding sel telah beregenerasi dan protoplas tidak akan pecah akibat penanganan 

yang berlebihan.  Meristem pucuk dapat pula digunakan untuk induksi mutagenesis ini, 

namun tanaman anak yang diperoleh cenderung bersifat kimerik dan beberapa generasi dari 

progeni harus diskrining sebelum diperoleh mutan yang stabil.  Tabel 8.1 menyajikan 

beberapa contoh tanaman mutan yang diperoleh dari mutagenesis in vitro berikut jenis 

jaringan yang digunakan.  

 
TABEL 8.1.  Beberapa Contoh Tanaman Mutan yang Diperoleh melalui Mutagenesis In vitro. 
 
Tanaman Macam Mutagen Jaringan yang Digunakan Fenotipe Galur Mutan 
Kentang Sinar gamma Kultur pucuk Mata dangkal; bentuk, ukuran 

dan warna kulit umbi berubah. 
Krisan Sinar gamma Kultur pucuk Bentuk, warna dan ukuran bunga 

berubah. 
Anyelir Sinar gamma Kultur pucuk Warna dan bentuk bunga serta 

ukuran daun berubah. 
Anyelir Sinar X Potongan nodus in vitro Warna bunga berubah 
 

 

Mutagenesis Sisipan 

Penyisipan transposon dan T-DNA ke dalam genom tanaman menyebabkan “mutasi 

sisipan”.  Identitas gen yang dipengaruhi oleh mutagen kimiawi dan fisik tidak dapat dengan 

segera diketahui, dibandingkan dengan mudahnya informasi tersebut diperoleh melalui mutasi 
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sisipan.  Sekuen transposon (lompatan gen) atau segmen T-DNA yang disispkan ke dalam 

genom tanaman inang telah diketahui.  Dengan demikian, penyisipan ini bertindak sebagai 

penanda bagi lokasi kromosom pada gen yang mengalami mutasi, dan juga memfasilitasi 

pengklonan gen tipe liar.  Seleksi terhadap tanaman mutan secara visual dapat dilakukan 

dengan adanya perubahan fenotipe pada populasi tanaman transgenik. 

 

 
 

GAMBAR 8.2.  Skema untuk mendapatkan mutan induksi melalui mutagenesis secara in vitro. 
 

 

Kultur In vitro 
(Kultur protoplas/kultur sel/tunas 
adventif/embrio somatik)

Perlakuan Mutagen (Mutagen 
fisik/kimiawi/sisipan) 

Regenerasi Tanaman Mutan Hasil Induksi 
(melalui embriogenesis 

somatik/pembentukan pucuk 
adventif/pertumbuhan tunas aksilar) 

Skrining terhadap Tanaman 
yang Diregenerasikan 

Tanaman Mutasi 
Seragam

Pengujian Lapangan 
(konfirmasi stabilitas 

Pelepasan Varietas Baru 

Tanaman Kimera 

Reinisiasi kultur in vitro 

Mendapatkan tanaman 
mutan seragam 
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Mutagenesis kategori ini dieksploitasi secara besar-besaran sampai pertengah tahun 

1980-an, pada saat metoda mendapatkan tanaman transgenik benar-benar telah mantap.  Akan 

tetapi, kehadiran transposon dan kemampuannya untuk menimbulkan mutasi pada tanaman 

tertentu (misalnya jagung dan snapdragon) telah diketahui jauh sebelumnya (pertama kali 

dilaporkan oleh Barbara McClintock (1951) pada tahun 1940-an). 

Analisis genetik molekuler pada perkembangan bunga menggunakan Arabidopsis 

thaliana dan Antirrhinum majus dibantu terutama sekali oleh perkembangan mutan yang 

diperoleh melalui mutagenesis penyisipan transposon atau T-DNA.  Sehingga, mutagenesis 

transposon membantu identifikasi dan pengklonan gen Floricaula pada Antirrhinum (Coen et 

al., 1990).  Juga, identifikasi dan karakterisasi fungsional gene Agamous pada Arabidopsis 

dilakukan dengan bantuan mutagenesis sisipan T-DNA (Yanofsky et al., 1990).  Telah 

diperoleh sejumlah mutan yang diisolasi dengan variasi dari mutagenesis sisipan (misalnya 

metoda perangkap gen dan metoda perangkap pendorong) selama beberapa tahun terakhir 

(Sundaresan et al., 1995; Liljegren et al., 2000).  Beberapa di antara mutan ini digunakan 

untuk penelitian dasar dan analisis fungsional pada tanaman hias.  Dengan kemajuan 

teknologi, peningkatan jumlah mutan yang berguna akan dilepas dalam waktu dekat ini. 

Gambar 8.2 secara ringkas menyajikan skema untuk mendapatkan mutan yang diinduksi 

melalui mutagenesis in vitro sebagaimana yang ada dewasa ini. 
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Bab 9 

Asal, Sifat, dan Pentingnya Keragaman pada Kultur Jaringan 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Penampilan fisik suatu tanaman ditentukan oleh susunan genetiknya dan lingkungan di 

mana tanaman tersebut tumbuh.  Setiap spesies tanaman memiliki satu set informasi genetik 

yang unik yang dikodekan di dalam bahan genetik asam deoksiribonukleat (deoxyribonucleic 

acid, DNA) sebagai unit pewarisan yang bebas yang disebut gen.  Kebanyakan gen tersusun di 

dalam organel-organel inti, kromosom, dan sisanya terdapat di dalam mitokondria dan 

kloroplas.  Kandungan DNA inti beragam, baik dalam spesies maupun antar spesies, yang 

dibedakan oleh jumlah kromosom dasarnya.  Secara alamiah, sel-sel vegetatif biasanya 

memiliki dua kali lipat jumlah kromosom dasar, dikenal sebagai diploid (2n), tetapi adanya 

tanaman-tanaman dengan tingkat ploidi yang lain seperti haploid (n), triploid (3n), dan 

tetraploid (4n) menimbulkan variasi genetik yang sangat beragam pada populasi alamiah.  

Juga ada keragaman genetik yang disebabkan oleh perubahan struktural pada kromosom.  

Kini telah diketahui bahwa sejumlah faktor eksternal, termasuk proses kultur jaringan, 

dapat menginduksi perubahan genetik tanaman yang dapat diwariskan.  Setelah berbagai 

penelitian dan kajian seksama,  Larkin dan Scowcroft (1981) mengadopsi istilah “keragaman 

somaklon” untuk menjelaskan keragaman genetik yang terdapat di dalam sel, jaringan 

ataupun tanaman  yang terjadi secara in vitro.  Mereka mengemukakan bahwa kultur jaringan 

berpotensi untuk induksi keragaman yang bermanfaat dan stabil untuk perbaikan tanaman.  

Pada bab ini dasar-dasar dan manfaat keragaman somaklon akan dibahas. 

 

 

DASAR-DASAR KERAGAMAN SOMAKLON 

 

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan asal-usul keragaman somaklon di dalam 

kultur jaringan tanaman.  Teori-teori tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: 

1. Keragaman yang berasal dari heterogenitas genetik pada sel-sel somatik tanaman induk. 

2. Keragaman yang disebabkan oleh perubahan struktural pada DNA dan kromosom akibat 

kultur jaringan. 
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Keragaman Genetik yang Muncul dari Tanaman Induk 

Sel-sel penyusun eksplan primer yang digunakan untuk menginisiasi kultur 

kemungkinan bersifat heterogen dalam hal tahap diferensiasi, tingkat ploidi dan umurnya.  

Faktor-faktor yang berhubungan dengan eksplan ini nampaknya mempengaruhi susunan 

genetik pada sel-sel yang dihasilkan di dalam kultur.  Misalnya, semua tipe sel di dalam suatu 

eksplan dapat diinduksi untuk membelah diri di dalam kultur, dan sangat mungkin bahwa 

kalus yang tumbuh dari kelompok sel dengan susunan genetik yang berbeda seperti itu akan 

terdiri dari populasi sel yang bercampur-baur.  Tanaman yang diregenerasikan dari kalus 

mosaik seperti itu tidak diragukan lagi akan memiliki susunan genetik yang berbeda, 

tergantung pada tipe sel dari mana tanaman tersebut berasal.  Mosaik genetik nampaknya 

umum terjadi pada tanaman poliploid dibandingkan tanaman diploid atau tanaman haploid. 

 

Keragaman Genetik yang Muncul Selama Kultur 

Meskipun keragaman genetik dengan tingkat yang signifikan dapat dilacak, setidak-

tidaknya pada spesies poliploid, keragaman genetik setiap tipe sel pada eksplan, ada bukti 

penting yang menunjukkan bahwa banyak keragaman yang terdapat pada batang tanaman 

yang diregenerasikan adalah berasal dari proses kultur.  Aneuploid, poliploid, atau sel-sel 

dengan kromosom yang berubah strukturnya dapat muncul di dalam kultur.  Banyak sel-sel 

yang berdiferensiasi, ketika diinduksi untuk membelah diri di dalam kultur melangsungkan 

endoreduplikasi kromosom, menghasilkan sel-sel tetraploid atau oktoploid dengan fenotipe 

yang sangat berbeda. 

Terjadinya multipolar spindle sebagai akibat gagalnya pembentukan spindle selama 

pembelahan sel merupakan penyebab dihasilkannya sel-sel dengan tingkat ploidi yang tidak 

biasa.  Tidak adanya pembentukan spindle selama mitosis menyebabkan terbentuknya sel 

dengan jumlah kromosom dua kali lipat, sementara pembentukan multipolar spindle pada 

kromosom yang mengalami kondisi lag pada anafase menyebabkan terbentuknya galur-galur 

sel dengan status ploidi haploid, triploid atau dengan status ploidi yang tidak normal.  Semua 

fenomena ini muncul pada kultur jaringan berbagai spesies tanaman (Bhojwani, 1990). 

Dewasa ini banyak penelitian yang membuktikan bahwa modifikasi struktural secara 

acak pada kromosom individu lebih mungkin menyebabkan keragaman somaklon dari pada 

modifikasi yang diinduksi oleh perubahan ploidi pada berbagai tanaman hasil kultur jaringan.  

Perubahan-perubahan kromosom yang terjadi selama kultur jaringan meliputi transposisi 

elemen-elemen genetik yang mobil yang disebut transposon, kerusakan kromosom, dan 

reposisi segmen kromosom. 
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PENYEBAB-PENYEBAB KERAGAMAN SOMAKLON 

 

Beberapa mekanisme telah dikembangkan untuk menjelaskan keragaman genetik yang 

terjadi di dalam kultur jaringan.  Penyebab yang paling mungkin adalah: 

1. Berkurangnya kontrol pengaturan atas peristiwa-peristiwa mitosis di dalam kultur.  

Status ploidi tanaman yang diregenerasikan dari kultur kalus, kultur suspensi sel atau 

kultur protoplas dari spesies tertentu berbeda secara signifikan, kecuali bila kultur tersebut 

berasal dari latar belakang genetik yang sangat homogen.  Hal ini menunjukkan 

kurangnya pengaturan yang ketat pada kontrol yang berkaitan dengan siklus sel selama 

proliferasi sel di dalam kultur. 

2. Penggunaan zat pengatur tumbuh.  Zat pengatur tumbuh, terutama sekali auksin sintetik 

seperti 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) dianggap sebagai penyebab utama 

terjadinya keragaman genetik di dalam kultur.  Menariknya, sitokinin konsentrasi rendah 

telah terbukti mengurangi kisaran ploidi di dalam kultur.  Juga, auksin dan sitokin 

konsentrasi rendah nampaknya mengaktifkan pembelahan sel-sel meristematik yang stabil 

sitologinya, memungkinkan regenerasi plantlet yang seragam secara genetik. 

3. Komponen medium lainnya.  Beberapa nutrisi mineral mempengaruhi keragaman genetik 

di dalam kultur.  Misalnya, dengan merubah konsentrasi fosfat dan nitrogen serta bentuk 

nitrogen di dalam medium, komposisi genetik (tingkat ploidi) dari sel-sel yang 

dikulturkan dapat dikendalikan pada kisaran tertentu.  Suatu peningkatan dalam kerusakan 

kromosom telah dilaporkan pada kultur sel tanaman yang ditumbuhkan pada medium 

dengan magnesium atau mangan pada konsentrasi berbeda. 

4. Kondisi kultur.  Beberapa kondisi kultur, seperti suhu inkubasi di atas 35oC dan masa 

kultur yang lama, telah memperlihatkan pengaruhnya dalam menginduksi keragaman 

genetik pada tanaman yang diregenerasikan. 

5. Ketidakstabilan genetik turunan.  Sejumlah penelitian molekuler yang dilakukan akhir-

akhir ini menunjukkan adanya bagian tertentu dari genom yang lebih peka terhadap 

perubahan struktur akibat kultur jaringan.  Penyebab bagi meningkatnya kepekaan lokus 

genom ini, yang disebut “hot spot”, hingga kini belum diketahui.  

 

Genom Sitoplasmik dan Keragaman Somaklon 

Hanya ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa kultur jaringan itu sendiri 

menyebabkan mutasi genetik yang dapat diwariskan di dalam genom kloroplas atau 

mitokondria.  Mutasi yang mempengaruhi mandul jantan telah ditemukan pada kultur jagung 
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dan tomat dan sangat mungkin bahwa DNA mitokondria telah terpengaruhi pada kedua 

spesies ini.  Pada tanaman tembakau, sejumlah perubahan yang nyata di dalam sekuen DNA 

mitokondrianya terjadi pada kultur suspensi dan perubahan sekuen DNA ini telah 

berimplikasi pada keragaman fenotipe yang terlihat pada tanaman yang diregenerasikan. 

 

Penyebab-penyebab Keragaman Epigenetik di dalam Kultur Jaringan 

Suatu aspek penting yang harus diperhatikan pada saat ini adalah terjadinya keragaman 

epigenetik di dalam kultur jaringan.  Seringkali, perubahan-perubahan yang diinduksi dari 

kultur, yang stabil namun tidak dapat diwariskan, merupakan keragaman epigenetik.  Namun, 

pemahaman yang lebih dalam mengenai perubahan-perubahan genetik dan epigenetik di 

dalam kultur selama ini telah menghasilkan perbedaan yang jelas di antara kedua keragaman 

ini.  Perubahan-perubahan genetik biasanya stabil dan dapat diwariskan.  Keragaman 

epigenetik dapat pula menghasilkan sifat-sifat yang stabil, namun fenomena kembali lagi ke 

sifat asalnya dapat saja terjadi dengan laju yang tinggi di bawah kondisi yang tidak selektif.  

Sifat-sifat epigenetik seringkali ditransmisikan dengan stabil melalui mitosis, namun jarang 

melalui meiosis, dan tingkat induksi sifat-sifat epigenetik berhubungan langsung dengan 

tekanan seleksi yang dialami oleh sel-sel.  Perubahan-perubahan epigenetik pada umumnya 

diasumsikan sebagai refleksi perubahan pada ekspresi bukannya pada perubahan informasi 

yang terkandung di dalam gen.  Keragaman epigenetik yang terjadi di dalam sel-sel yang 

dikulturkan atau pada tanaman yang diregenerasikan terutama sekali diakibatkan oleh tiga 

peristiwa seluler: 

1. Amplifikasi gene. 

2. Metilasi DNA. 

3. Peningkatan aktifitas pada elemen-elemen yang dapat ditransportasikan. 

Sebagaimana halnya dengan banyak sistem hewan, sejumlah sel tanaman di dalam 

kultur memiliki kemampuan untuk tumbuh dan memperbanyak diri bila dihadapkan pada 

racun, obat-obatan, atau kondisi penghambat pertumbuhan tertentu.  Belum jelas bagaimana 

sel-sel ini mendapatkan sifat resistensi terhadap kondisi demikian, tetapi diperkirakan bahwa 

amplifikasi gen merupakan mekanisme yang mungkin menimbulkan sifat resistensi ini.  Sel-

sel tanaman yang resisten terhadap senyawa antimetabolit seringkali memperlihatkan 

peningkatan jumlah atau aktifitas enzim-enzim sasaran sebagaimana dicontohkan oleh profil 

enzim glutamine synthetase di dalam galur sel alfalfa yang resisten terhadap phosphinothricin.  

Sel-sel varian epigenetik harus dihadapkan pada tekanan seleksi yang konstan untuk 

mempertahankan sifat-sifat resistensinya. 
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Pada tanaman, hampir 25 persen genom dapat dimetilasikan pada residu cytosine tetapi 

manfaat metilasi cytosine ini tidak begitu nyata.  Dilaporkan bahwa metilasi (dan juga 

demetilasi) DNA adalah salah satu cara pengendalian aktifitas transkripsional dan proses ini 

dipengaruhi oleh proses kultur jaringan.  Oleh karenanya, keragaman genetik yang tidak 

diwariskan yang terdapat pada berbagai sistem kultur jaringan dapat ditimbulkan oleh metilasi 

atau demetilasi DNA akibat kultur jaringan.  Beberapa penelitian yang belakangan ini 

dilakukan, dengan jelas membuktikan peranan metilasi DNA dalam pengaturan organogenesis 

pada kultur daun tanaman Petunia dan Paulownia fortunei (Prakash dan Kumar, 1997).  Tabel 

9.1 menyajikan contoh-contoh modifikasi pola metilasi DNA yang terjadi di dalam kultur 

jaringan. 

 
TABEL 9.1.  Contoh-contoh Modifikasi Pola Metilasi DNA yang Terjadi di dalam Kultur Jaringan. 
 

Spesies tanaman Tipe kultur Regenerasi yang diperoleh Perubahan pada pola metilasi 

Petunia Kultur daun Plantlet Penghambatan induksi pucuk 
melibatkan hipometilasi DNA 
genom. 

Kedele Suspensi sel Plantlet Reduksi metilasi di dalam DNA 
ribosom. 

Wortel Suspensi sel Embrio somatik Perubahan pada pola metilasi 
DNA genom selama 
embriogenesis. 

 
 

Pengamatan yang berkaitan dengan eksistensi unsur-unsur genetik (transposon) yang 

mampu berpindah-pindah di dalam genom oleh Barbara McClintock pada tahun 1940 

merupakan terobosan besar dalam memahami regulasi gen (McClintock, 1984).  Peningkatan 

besar dalam mobilitas transposon ini serta retransposon, suatu kelompok unsur genetik yang 

mobil, yang ditemukan jauh hari kemudian, dijumpai di dalam kultur jaringan berbagai 

spesies tanaman (Kumar dan Bennetzen, 1999).  Misalnya, suatu penelitian yang dilaporkan 

oleh Groose dan Bingham (1986), hampir 25 persen Medicago sativa yang diregenerasikan 

memperlihatkan keragaman warna bunga, yang diperkirakan disebabkan oleh aktifitas 

transposon yang dipicu oleh kultur jaringan.  Banyak penelitian di kemudian hari yang 

menyimpulkan bahwa aktifitas transposon dan retransposon yang diinduksi oleh kultur 

jaringan merupakan penyebab dari sejumlah keragaman genetik dan keragaman epigenetik 

yang dijumpai di dalam kultur. 
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MANFAAT KERAGAMAN SOMAKLON DI DALAM PEMULIAAN 

 

Jelaslah bawa kultur jaringan tanaman, terutama kultur sel dan kultur kalus, 

menimbulkan keragaman genetik yang besar yang dapat dieksploitasi untuk berbagai aplikasi 

yang bermanfaat termasuk pemuliaan tanaman.  Meskipun keragaman di dalam kultur telah 

teridentifikasi sejak tahun 1950-an oleh White, Gautheret dan Street, perintis kultur jaringan, 

pemanfaat keragaman somaklon secara praktis di dalam perbaikan tanaman belum 

terealisasikan untuk waktu yang lama (Gautheret, 1985).  Hingga kini, sejumlah besar varian 

somaklon telah diregenerasikan dari berbagai spesies tanaman dan beberapa di antaranya 

disajikan pada Tabel 9.2. 

 
TABEL 9.2.  Beberapa Contoh Keragaman Somaklon yang Dijumpai pada Tanaman yang 
Diregenerasikan Secara In Vitro. 
 
Spesies tanaman Tipe keragaman 
Pisang cavendish Resistensi terhadap layu Fusarium 
Gandum Produksi tinggi 
Lathyrus sativus Berkurangnya neurotoxin ODAP 
Kentang Berkurangnya pencoklatan setelah pengupasan 
Kentang Resistensi terhadap penyakit embun 
Blackberry Kultivar tanpa duri 
Flax Toleransi terhadap garam dan suhu tinggi 
Seledri Resistensi terhadap layu Fusarium 
Seledri Resistensi terhadap serangga (Spodoptera axigua) 
Tebu Resistensi terhadap Helminthosporium sacchari 
Tembakau Resistensi terhadap virus mosaik 
Tomat Resistensi terhadap layu Fusarium 
Tomat Kandungan bahan padatan tinggi 
Indian mustard Produksi tinggi dan resisten terhadap pecah 
Capsicum Buah kuning 
Capsicum Matang awal 
Padi Toleransi terhadap terendam air 
Padi Resistensi terhadap penyakit blast 

 

Berikut ini adalah garis-garis besar secara ringkas dari prosedur umum untuk 

menciptakan somaklon. 

1. Metoda kultur kalus. 

• Cari eksplan yang sesuai yang banyak menghasilkan kalus. 

• Uji beberapa genotipe untuk produksi kalus. 
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• Lakukan kultur kalus yang aktif tumbuh dan kembangkan protokol regenerasi 

tanaman. 

• Perlakukan kalus dengan mutagen (kimiawi atau fisik). 

• Beri kalus perlakuan agen selektif yang diinginkan.  Agen selektif dapat berupa racun 

(filtrat kultur cendawan patogen, bakteri atau senyawa kimia yang analog dengan 

senyawa alami), herbisida, atau stres lingkungan seperti suhu tinggi, suhu rendah, 

osmotikum tinggi, kadar garam, dan sebagainya. 

• Subkulturkan kalus pada medium yang mengandung agen selektif dengan konsentrasi 

yang meningkat. 

• Tentukan konsentrasi/level dari agen selektif yang paling banyak membunuh sel kalus 

namun membiarkan beberapa di antaranya untuk terus tumbuh. 

• Lanjutkan tekanan seleksi dan regenerasikan tanaman utuh. 

• Lakukan uji resistensi/toleransi tanaman utuh di lapangan. 

 

2. Metoda kultur sel atau kultur protoplas. 

• Gunakan kalus untuk membuat siapan kultur suspensi sel. 

• Siapkan protoplas, jika mau, dari suspensi sel atau dari jaringan tanaman lain yang 

diinginkan. 

• Lakukan standarisasi metoda kultur sel atau kultur protoplas. 

• Rancanglah metoda regenerasi tanaman dari sel-sel atau dari protoplas. 

• Berikan perlakuan mutagen kepada sel atau protoplas. 

• Kulturkan sel atau protoplas pada medium yang sesuai dan ikuti langkah kerja pada 

metoda kultur kalus untuk seleksi dan pemulihan tanaman yang memiliki sifat-sifat 

yang diinginkan. 

 

 

MENGHINDARI KERAGAMAN SOMAKLON 

 

Meskipun keragaman somaklon menawarkan sumber keragaman untuk perbaikan 

tanaman, di dalam sebagian besar aplikasi kultur jaringan, upaya mempertahankan stabilitas 

klonal merupakan pertimbangan utama.  Dari pembahasan yang telah dikemukakan, jelas 

bahwa penggunaan meristem sebagai eksplan, menghindari penggunaan zar pengatur tumbuh 

seperti 2,4-D, masa kultur yang pendek, serta eliminasi kondisi stress yang memicu aktifitas 
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transposon dan retransposon dapat membantu mempertahankan sifat-sifat induk yang 

diturunkan pada tanaman yang diregenerasikan.  Produksi bahan tanaman yang seragam 

secara genetik merupakan kebutuhan yang esensial bagi industri mikropropagasi yang 

bergerak di bidang perbanyakan klon. 

 

Teknik-teknik untuk Mengidentifikasi Keragaman Somaklon 

Keampuhan dan ketepatan metoda molekuler telah menjadi alat penting untuk 

identifikasi keragaman somaklon di dalam populasi.  Dengan kemajuan metodologi 

polymerase chain reaction (PCR) dan metodologi berdasarkan DNA lainnya, memungkinkan 

untuk mengidentifikasi individu-individu yang berbeda secara genetik, sekalipun perbedaan 

itu hanya ditunjukkan oleh pasangan basa tunggal. 

Untuk identifikasi varian-varian somaklon, dua metoda molekuler berdasarkan DNA 

nampaknya cocok.  Metoda ini berdasarkan teknik hubridisasi DNA dan PCR. 

Metoda hibridisasi mengandalkan penggunaan Probe DNA spesifik untuk 

mengidentifikasi keragaman genetik pada bahan tanaman.  Di antara berbagai metoda 

hibridisasi, metoda Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) telah dimanfaatkan 

secara ekstensif untuk identifikasi varian genetik.  Teknik ini menggunakan DNA genom 

dengan berbagai enzim pembatas, diikuti oleh identifikasi profil RFLP menggunakan probe 

DNA yang sangat spesifik untuk membentuk keseragaman genetik bahan tanaman. 

Sebaliknya, metoda PCR memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metoda 

berdasarkan hibridisasi.  Kelebihan ini meliputi kepekaan, kecepatan, dan kespesifikan.  Dua 

metodologi yang paling cocok untuk identifikasi keragaman somaklon pada tanaman adalah 

Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) dan Amplified Fragmented Length 

Polymorphism (AFLP) (Henry, 1997).  Teknik-teknik ini akan diuraikan lebih lanjut pada Bab 

14. 
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Bab 10 

Kreopreservasi dan Pemuliaan Tanaman 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Sejak permulaan abad yang lalu, berbagai eksplorasi ilmiah terhadap vegetasi alam telah 

menuntun kita pada identifikasi dan deskripsi detil mengenai pusat-pusat geografi penting dari 

tanaman budidaya dan kerabat liarnya.  Pool gen alami yang luas ini merupakan sumberdaya 

yang berguna untuk mengembangkan kultivar-kultivar modern dengan produksi tinggi.  

Misalnya, banyak sifat-sifat yang bermanfaat secara agronomi, seperti ketahanan terhadap 

penyakit dan toleransi terhadap stres lingkungan pada varietas yang kini dibudidayakan, 

berasal dari kerabat liar yang mendapatkan sifat-sifat ini melalui proses pertumbuhannya pada 

berbagai stress lingkungan dan patogen dalam waktu yang panjang dan melalui introgresinya 

dengan spesies liar lain.  Sayangnya, koleksi plasma nutfah alami ini mengalami kemusnahan 

yang cepat karena tidak diperhatikan dan kerusakan yang disengaja untuk pengembangan 

pemukiman.  Untuk mengatasi hal ini, dan untuk melestarikan wadah keragaman genetik ini, 

banyak program konservasi kini dilakukan.  Program-program tersebut mengandalkan 

berbagai strategi untuk penyimpanan benih dan propagula lain dalam jangka waktu lama di 

bawah kondisi tertentu dengan resiko kerusakan genetik sekecil mungkin.  Pada masa lalu, 

perhatian besar terhadap aplikasi metoda in vitro untuk konservasi sumberdaya genetik telah 

diungkapkan.  Khususnya, penyimpanan bahan tanaman secara in vitro di bawah kondisi suhu 

rendah, yang umum disebut sebagai kreopreservasi (cryopreservation), terbukti merupakan 

alat yang berguna untuk konservasi plasma nutfah tanaman (Kartha, 1985; Bajaj, 1995). 

 

 

TEORI DAN TEKNOLOGI 

 

Secara defenisi, kreopreservasi adalah penyimpanan non-letal bagi jaringan biologi pada 

suhu ultra rendah tanpa kehilangan viabilitas dan integritas genetik pada bahan yang 

disimpan.  Retensi viabilitas dan integritas genetik memiliki arti yang sangat penting, karena 

tanaman akan diregenerasikan dari bahan yang disimpan yang akan digunakan untuk program 

pemuliaan. 
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Kerumitan teknis kreopreservasi bahan tanaman disebabkan oleh berbedanya kepekaan 

berbagai bagian tanaman dan propagula terhadap suhu rendah dan defisit air yang menyertai 

protokol kreogenik.  Biji dan serbuk sari dari berbagai spesies tanaman toleran terhadap 

desikasi  (pengeringan) dan suhu ultra rendah dan karenanya dapat disimpan untuk jangka 

waktu lama tanpa menimbulkan pengaruh negatif pada viabilitas selnya.  Akan tetapi, kondisi 

lingkungan yang ekstrem tersebut berbahaya bagi banyak propagula lain.  Jadi, ameliorasi 

(pemulihan) luka yang disebabkan oleh pembekuan dan pengeringan tetap merupakan 

tantangan utama yang berkaitan dengan penyimpanan suhu rendah bagi jaringan-jaringan 

yang lunak.  Bab ini meringkas kemajuan-kemajuan teknologi yang kini telah dicapai di 

bidang kreopreservasi dan menyajikan berbagai pertimbangan praktis bagi keberhasilan 

penerapan kreopreservasi plasma nutfah, terutama sekali untuk pemuliaan tanaman. 

 

Pilihan terhadap Bahan Tanaman 

Jaringan tanaman yang mudah meregenerasikan klon ketika dikulturkan merupakan 

bahan yang ideal untuk kreopreservasi.  Meskipun kini prosedur untuk regenerasi tanaman 

klonal dari meristem dan eksplan pucuk telah dikembangkan pada berbagai spesies tanaman, 

penggunaan pucuk dan tunas untuk pelestarian plasma nutfah nampaknya sangat logis. 

Upaya-upaya melakukan kreopreservasi terhadap biji masih menunjukkan keberhasilan 

yang terbatas.  Akan tetapi, banyak dijumpai laporan mengenai keberhasilan pemulihan 

tanaman klon dari pucuk dan meristem yang berasal dari kreopreservasi berbagai spesies 

tanaman, termasuk yang menghasilkan biji-biji rekalsitran (Bajaj, 1995).  Nampaknya 

kreopreservasi kalus dan sel-sel yang dikulturkan kurang diminati dikarenakan tingginya 

peluang bagi terjadinya variasi somaklon, yang muncul dari pembentukan meristem de novo, 

dan rendahnya viabilitas sel pada suhu beku.  Menariknya, galur-galur embriogenik yang 

disimpan dengan kreopreservasi tetap mempertahankan potensi embriogeniknya dan tanaman 

yang diregenerasikan dari galur-galur embriogenik tersebut memperlihatkan sifat-sifat induk 

tanpa keragaman yang nyata (Kartha et al., 1988; Dodds, 1991). 

Beberapa kondisi pra-pembekuan tertentu nampaknya memberikan pengaruh yang nyata 

dalam memperbaiki pemulihan viabilitas jaringan yang disimpan dalam kreopreservasi.  

Perlakuan pra-pembekuan meliputi perlakuan suhu rendah dan penambahan bahan aditif ke 

dalam medium seperti trehalose, asam absisat, proline, glycinebetaine, dan sebagainya yang 

diketahui meningkatkan toleransi terhadap stres pada berbagai tanaman.  Berbagai pengaruh 

dari metoda perlakuan pra-pembekuan dibahas berikut ini. 
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PROTOKOL KREOPRESERVASI UNTUK SPESIES TAHAN SUHU RENDAH DAN 

SPESIES TIDAK TAHAN SUHU RENDAH 

 

Ada perbedaan yang nyata dalam prosedur kreopreservasi yang dilakukan terhadap 

spesies tahan suhu rendah dan spesies yang tidak tahan suhu rendah.  Perbedaan ini terutama 

sekali disebabkan oleh berbedaan pada suhu rendah alami antar spesies.  Prosedur yang 

diterapkan untuk kreopreservasi tanaman yang tahan suhu rendah, kebanyakan tanaman 

daerah beriklim sedang yang toleran terhadap suhu –25oC, memanfaatkan kemampuan alami 

tanaman ini untuk toleran terhadap stres pembekuan.  Peningkatan yang nyata pada toleransi 

terhadap pembekuan dan juga peningkatan pada viabilitas jaringan pada tanaman tahan 

terhadap suhu rendah yang disimpan dengan metoda kreopreservasi dapat diperoleh dengan 

mendinginkan tanaman tersebut secara perlahan-lahan dengan laju 2oC per jam hingga suhu 

antara –30oC dan –50oC sebelum di simpan di dalam nitrogen cair. 

Praktisnya, semua tanaman yang tidak tahan suhu rendah membutuhkan perlakuan 

kreoprotektif agar dapat bertahan pada suhu ultra rendah.  Sebagaimana halnya dengan 

spesies tahan suhu rendah, pendinginan secara perlahan-lahan dan pembekuan cepat 

menggunakan nitrogen cair dapat pula diterapkan pada tanaman yang tidak tahan suhu rendah. 

 

Isolasi Pucuk dan Tunas Aksilar 

Pucuk dan tunas aksilar, berukuran panjang 0,3 hingga 1 mm yang diisolasi dari 

tanaman yang ditanam di lapangan atau dari kultur in vitro dapat digunakan untuk 

kreopreservasi.  Biasanya jaringan ini direndam di dalam dimethyl sulphoxide (DMSO) 

konsentrasi 0,5 hingga 5 persen untuk meningkatkan laju kehidupannya.  Pada kebanyakan 

tanaman, pucuk terminal dan tunas aksilar yang berasal dari posisi atas pucuk menunjukkan 

laju kehidupan yang lebih tinggi daripada yang berasal dari bagian bawah sistem pucuk.  

Akan tetapi, pengaruh posisi seperti itu tidak terlihat pada laju kehidupan meristem pada 

beberapa tanaman dari famili Solanaceae (misalnya kentang). 

 

Perlakuan Kreoprotektif Pra-pembekuan 

Perlakuan Tanaman Stok 

Sedikit sekali informasi mengenai perlakuan terhadap tanaman stok yang meningkatkan 

viabilitas jaringan yang disimpan melalui kreopreservasi.  Pada umumnya, kehidupan jaringan 

yang disimpan secara kreopreservasi ditentukan, dalam batasan tertentu, oleh ketahanannya 

terhadap suhu rendah.  Juga, beberapa bukti menunjukkan bahwa aklimatisasi pada kondisi 
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suhu rendah alami sebelum pembekuan dapat mengurangi perlukaan pada jaringan yang 

disimpan pada kreopreservasi. 

 

Kreopreservasi Pucuk secara Kimiawi 

Pengkulturan pucuk dan meristem dari tanaman tahan dan tidak tahan terhadap suhu 

rendah dengan penambahan kreoprotektan sebelum pembekuan dapat meningkatkan 

viabilitasnya.  Ada dua kreoprotektan yang sering digunakan terhadap bahan tanaman.  

Kreoprotektan yang cepat meresap (permeating) seperi DMSO, ethylene glycol, dan 

propylene glycol adalah yang paling efektif.   Kreoprotektan lain yang tidak bersifat meresap 

(nonpermeating) atau meresap secara perlahan-lahan seperti mannitol, glyserol, polyethylene 

glycol, sukrosa, dan proline memberikan proteksi terutma sekali terhadap dehidrasi osmotik.  

Kroprotektan yang tidak meresap terbukti lebih efektif jika dikombinasikan dengan 

kreoprotektan yang meresap. 

Macam kreoprotektan yang cocok dan konsentrasi yang dibutuhkan serta lama 

perlakuan yang diberikan berbeda tergantung pada spesies dan harus ditentukan melalui 

pengujian empiris.  Dalam banyak hal, kreoprotektan yang tidak meresap atau yang meresap 

perlahan-lahan digunakan pada konsentrasi 1 – 2 M, dan dimasukkan ke dalam medium 

secara bertahap atau dengan sekali pemberian saja.  Pada umumnya, jaringan akan 

diinkubasikan selama satu hingga tiga jam di dalam kreoprotektan, seringkali pada suhu 

rendah untuk meminimalkan keracunan, sebelum pembekuan. 

 

Vitrifikasi 

Laju kehidupan dari jaringan yang disimpan melalui kreopreservasi dapat ditingkatkan 

dengan menghindarkan terjadinya pembentukan es di dalam jaringan selama pembekuan.  Hal 

ini dapat diperoleh melalui vitrifikasi, yaitu suatu keadaan di mana air memadat menjadi  

amorfos menyerupai kaca, bukannya membentuk es.  Di dalam kreopreservasi, jaringan 

divitrifikasikan dengan menghadapkannya pada kreoprotektan aktif yang pekat dan 

pendinginan yang sesuai.  Meskipun ada manfaat yang jelas dari vitrifikasi untuk 

meningkatkan viabilitas jaringan, proses ini seringkali menimbulkan pengaruh osmotik yang 

merusak selama tahap pemulihan jaringan. 

 

Enkapsulasi dan Pengeringan Jaringan 

Selama enkapsulasi dan pengeringan, jaringan disisipkan pada blok (bead) kalsium 

alginat yang mengandung sukrosa.  Blok yang disisipi jaringan ini dikeringkan di bawah 
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kondisi steril, yang memungkinkan jaringan tersebut untuk bertahan terhadap kondisi beku 

tanpa memerlukan kreoprotektan. 

 

Pembekuan 

Metoda bagaimana jaringan dihadapkan pada suhu ultra rendah dapat menjadi faktor 

penting dalam menentukan kehidupan jaringan yang disimpan dalam kreopreservasi.  Sampel 

dapat dibekukan dengan cepat dengan merendamnya secara langsung di dalam nitrogen cair 

atau didinginkan secara bertahap dengan laju yang terkendali hingga kira-kira –35 sampai –

40oC dan berada pada suhu tersebut selama beberapa waktu sebelum dipindahkan ke nitrogen 

cair.  Laju pendinginan kira-kira 0,25 hingga 1oC per menit menghasilkan kehidupan yang 

optimal bagi jaringan tanaman.  Laju kecepatan pembekuan ini tetap mempertahankan 

keseimbangan potensi air sel sehingga mengurangi perlukaan sel.  Pendinginan yang terlalu 

lambat akan sangat mempengaruhi viabilitas sel dikarenakan terlalu banyaknya interaksi 

makromolekuler dan perubahan-perubahan konsentrasi elektrolit. 

Pada jaringan yang didinginkan dengan cepat, pembentukan sel intraseluler, yang 

acapkali letal, tidak dapat dihindari.  Oleh karenanya pembentukan es intraseluler harus 

diminimalkan sekecil mungkin sampai pada tingkat yang tidak menyebabkan kerusakan untuk 

mempertahankan viabilitas jaringan yang disimpan dengan kreopreservasi.    Suatu prosedur 

kreopreservasi yang berhasil, apakah melibatkan pembekuan cepat atau pendinginan bertahap 

diikuti oleh pembekuan, tergantung pada persiapan pra-pembekuan yang sesuai, seperti 

vitrifikasi atau perlakuan kreoprotektan yang cocok untuk menjaga viabilitas sel setelah 

pembekuan.  Misalnya, dengan prosedur yang distandarisasi dengan baik yang melibatkan 

pembekuan cepat secara langsung, Kumu, Harada dan Yakuwa (1983) melaporkan laju 

kehidupan sebesar 100 persen pada pucuk Asparagus officinalis.  Pada Tabel 10.1 disajikan 

contoh-contoh keberhasilan kreopreservasi jaringan meristem beberapa tanaman yang 

memiliki nilai ekonomi penting. 

 

 

PENYIMPANAN DAN PENCAIRAN 

 

Jaringan beku biasanya disimpan pada suhu –196oC di dalam nitrogen cair.  Pada suhu 

ini, dikarenakan kurangnya air dalam bentuk cairan, hampir tidak ada reaksi kimia yang 

terjadi di dalam sel.  Tidak ada indikasi jelas bahwa suhu kurang dari –196oC akan 
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memberikan manfaat tambahan bagi kreopreservasi.  Sebenarnya, viabilitas sel-sel Cornus 

sericea hilang bila didinginkan dari –196oC ke –269oC (Guy et al., 1986). 

 
TABEL 10.1. Contoh Keberhasilan Kreopreservasi Jaringan Meristematik Beberapa Tanaman yang 

Memiliki Nilai Ekonomi Penting. 
 
Spesies tanaman Spesimen Persiapan spesimen dan metoda 

pembekuan 
Viabilitas, pertumbuhan 
dan respon morfogenik 

Asparagus Pucuk pra-kultur selama 3 hari di alam 
DMSO 4% dan glukosa 3%, 
pembekuan perlahan pada suhu 
–40oC, lalu ke NC 

laju kehidupan dan 
regenerasi tanaman 
lengkap 100% 

Apel Pucuk Perlakuan pada suhu –3oC 
selama 20 hari 

laju kehidupan 100%, 
regenerasi tanaman 
lengkap 75% 

Pisang Sel-sel 
embriogenik 

Pra-kultur pada manitol 6% 
selama 2-7 hari, pembekuan 
perlahan hingga –40oC, lalu 
pembekuan cepat di dalam NC 

laju kehidupan 100% 
dan regenerasi tanaman 
lengkap juga 50% 

Jeruk Embrio somatik Pembekuan cepat di dalam NC laju kehidupan dan 
regenerasi tanaman 
lengkap 90% 

  Pembekuan lambat hingga –
40oC, lalu pembekuan cepat di 
dalam NC 

laju kehidupan dan 
regenerasi tanaman 
lengkap 30% 

Singkong Pucuk Gliserol 10% dan sukrosa 5%, 
pembekuan cepat di dalam NC 

laju kehidupan dan 
regenerasi tanaman 
lengkap 13% 

Chick pea Pucuk Pra-kultur di dalam DMSO 
selama 24 jam, pembekuan 
lambat hingga –40oC, lalu 
pembekuan cepat di dalam NC 

laju kehidupan dan 
regenerasi tanaman 
lengkap 40% 

Kacang buncis Pucuk Gliserol 10% dan sukrosa 10% 
selama 15 menit, lalu 
pembekuan cepat di dalam NC 

laju kehidupan 100% 
dan regenerasi tanaman 
lengkap 60% 

Kentang Kecambah umbi DMSO 2-7% selama 2 hari, lalu 
pembekuan cepat di dalam NC 

laju kehidupan dan 
regenerasi tanaman 
lengkap 10 – 20% 

Padi Embrio dari 
serbuk sari 

DMSO 7%, gliserol 5% dan 
sukrosa 5%, lalu pembekuan 
cepat di dalam NC 

laju kehidupan dan 
regenerasi tanaman 
lengkap 21% 

Tebu Kalus DMSO 10% dan sorbitol 0,5 M, 
pembekuan lambat hingga –
40oC, lalu pembekuan cepat di 
dalam NC 

laju kehidupan dan 
regenerasi tanaman 
lengkap 97% 

 
Catatan: Sampel dipreservasikan di dalam nitrogen cair (NC) 

 

Tidak banyak yang diketahui mengenai pengaruh suhu dan laju pencairan terhadap 

viabilitas jaringan yang disimpan secara kreopreservasi.  Pencairan merupakan masalah yang 

kritis pada jaringan yang mengalami vitrifikasi karena kristalisasi es dapat terjadi selama 
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proses ini.  Pada umumnya, pemanasan cepat, yang dapat menghindari terjadinya kristalisasi 

es, mempertahankan  viabilitas pucuk dan sel tanaman yang disimpan menggunakan prosedur 

pembekuan bertahap dan pembekuan cepat.  Pemanasan dilakukan dengan merendam jaringan 

langsung di dalam air steril pada suhu 35 hingga 40oC selama beberapa detik.  Jaringan yang 

sangat mengalami dehidrasi pada sejumlah spesies memerlukan beberapa manipulasi pada 

kadar osmotikum medium untuk mengurangi perlukaan sel selama pencairan dan pemulihan 

awal. 

 

Pemulihan Jaringan yang Disimpan dengan Kreopreservasi 

Laju kehidupan jaringan yang disimpan dengan kreopreservasi sangat didukung oleh 

perlakuan pasca pencairan untuk membuang kreoprotektan dan dengan menciptakan kondisi 

yang memadai untuk pemulihan yang cepat bagi pertumbuhan dan perbanyakan sel.  

Kreoprotektan dapat dihilangkan agak cepat dengan menginkubasikan jaringan di dalam 

medium cair yang sesuai pada suhu rendah (0oC) tetapi metoda ini tidak cocok untuk semua 

spesies.  Pembuangan kreoprotektan secara perlahan-lahan dari jaringan dapat dilakukan 

dengan mengkulturkan jaringan tersebut pada medium setengah padat dan seringkali 

disubkultur pada medium segar.  Bagi sejumlah spesies, seperti tebu, pembuangan 

kreoprotektan secara cepat dengan menginkubasikannya pada suhu lebih tinggi (kira-kira 20 

hingga 22oC) lebih baik dari pada suhu 0oC. 

Untuk memacu pertumbuhan sel dan meningkatkan laju kehidupan, seringkali 

diperlukan kehadiran zat pengatur tumbuh di dalam medium pasca pencairan.  Akan tetapi, 

harus diupayakan agar terbentuknya kalus terjadi seminimal mungkin untuk mengurangi 

keragaman somaklon, terutama jika bahan tersebut dimaksudkan untuk program pemuliaan. 

 

Analisis Viabilitas 

Suatu bagian yang integral dari kroepreservasi adalah analisis viabilitas untuk menguji 

efektifitas protokol kroegenik yang diterapkan.  Berbagai parameter dapat digunakan untuk 

menilai viabilitas jaringan yang disimpan melalui cara kreopreservasi.  Pada umumnya, 

integritas membran dan aktifitas metabolisme merupakan indikator yang penting bagi 

viabilitas, dan analisis untuk menguji parameter ini dapat dilakukan dengan relatif mudah dan 

cepat.  Akan tetapi, pertumbuhan sel/jaringan merupakan kriteria yang paling dapat 

diandalkan, dan oleh karenanya, semua analisis harus dibandingkan dengan analisis terhadap 

pertumbuhan. 
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Integritas membran dapat dinilai dengan melihat tidak terserapnya pewarna tertentu oleh 

sel, reduksi garam tetrazolium, akumulasi fluorescein di dalam sel, dan konduktifitas listrik 

sel.  Juga, analisis terhadap aktifitas berbagai enzim, terutama yang terlibat di dalam respirasi 

dan biosintesis mokelul-molekul makro pada tingkat metabolit yang berbeda bermanfaat 

untuk mengestimasi viabilitas sel.  Akan tetapi, harus diingat bahwa tidak semua analisis 

terhadap viabilitas dapat diterapkan pada semua bahan tanaman yang berbeda.  Misalnya, 

penilaian terhadap integritas membran merupakan pendekatan yang sesuai untuk menentukan 

viabilitas protoplas, sementara pertumbuhan di bawah kondisi kultur yang sesuai akan lebih 

sesuai untuk menilai viabilitas potongan pucuk yang disimpan dengan kreopresevasi. 

Analisis viabilitas yang non-destruktif menggunakan resonansi magnetik inti (Nuclear 

magnetic resonance, NMR) dan spektroskopi infra merah merupakan alternatif yang lebih 

diminati dibandingkan metoda lain karena penilaian berulang terhadap sampel yang sama 

dapat dilakukan selama periode waktu tertentu tanpa menghancurkan jaringan.  Sayangnya, 

aplikasi teknik ini tidak populer dikarenakan mahalnya peralatan yang diperlukan. 

 

 

PERALATAN UNTUK KREOPRESERVASI 

 

Hampir semua bahan-bahan biologis dapat dikreopreservasikan menggunakan wadah 

pembekuan yang dapat didinginkan menggunakan suatu sistem pelarut seperti nitrogen cair.  

Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui sekarang, pemulihan jaringan yang viabel sangat 

ditentukan oleh kemampuan kita mengontrol berbagai tahapan pembekuan dan pencairan 

untuk meminimalkan perlukaan sel.  Oleh karenanya, suatu lemari pembeku dengan tempat 

sampel yang dilengkapi dengan pendingin nitrogen cair merupakan perangkat penting untuk 

menjamin keberhasilan metoda ini.  Tersedianya nitrogen cair, ruang penyimpanan suhu 

rendah, peralatan keamanan, botol vial, kotak penyimpanan suhu rendah, pompa, dan sebuah 

water bath dengan suhu yang ditetapkan 40 hingga 50oC untuk pencairan sampel adalah 

peralatan lain yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur kreopreservasi. 

 

 

ISU-ISU PRAKTIS DAN STRATEGIS UNTUK MENINGKATKAN KREOPROTEKSI 

 

Meskipun konsep kreopreservasi sesungguhnya sederhana, tantangan yang dihadapi 

oleh beragamnya jaringan tanaman yang dapat dipreservasikan dan terbatasnya pengetahuan 
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mengenai kreogenik membuat teknik ini menjadi sangat kompleks (Dodds, 1991; Bajaj, 

1995).  Kini telah dicapai kemajuan yang cukup berarti dalam hal identifikasi kondisi optimal 

untuk kreopreservasi berbagai jaringan tanaman. Akan tetapi kita masih belum faham 

mengenai integritas genetik dari sampel yang dipreservasi untuk jangka waktu yang lama.  

Sejumlah penelitian terhadap bakteri menunjukkan bahwa terjadi lebih sedikit lesi DNA pada 

sel yang disimpan di bawah suhu rendah dibandingkan sel yang disimpan pada kondisi 

penyimpanan lainnya.  Jadi, prosedur kreogenik itu sendiri bukanlah suatu prosedur yang 

mutagenik.  Akan tetapi, secara realistis, pengaruh stres fisik yang dialami oleh bahan-bahan 

genetik selama pembekuan dan pencairan dapat berakibat pada setidak-tidaknya beberapa 

kerusakan minor pada DNA.  Perlukaan akibat pembekuan ini dapat semakin besar pada 

spesies yang berasal dari daerah tropis dibandingkan dengan spesies dari daerah beriklim 

sedang. 

Nampaknya masih ada beberapa isu lain yang relevan dengan kreopreservasi yang 

masih belum terjawab.  Isu-isu tersebut adalah: 

1. Bagaimana kreoprotektan dapat mengurangi kerusakan sel? 

2. Bagaimana mekanisme seluler sifat toleransi terhadap suhu rendah pada spesies yang 

berasal dari daerah beriklim sedang? 

3. Bagaimana suatu sel dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi selama pembekuan dan 

pencairan? 

Kita tidak tahu pasti bagaimana kreoprotektan bekerja pada tingkat sub-seluler.  Telah 

diketahui bahwa pembekuan menyebabkan kerusakan pada beberapa tempat dari sel, dan 

bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa aplikasi berbagai kreoprotektan yang berbeda 

(Tabel 10.2) dapat mengurangi kerusakan selama proses pendinginan. 

 
TABEL 10.2. Kemampuan Kreoprotektif dari Senyawa-senyawa Tertentu yang Umum Digunakan di 

dalam Kreopreservasi 
 
Proteksi rendah Proteksi sedang Proteksi tinggi 

Acetyl glycine Acetyl choline Betaine 

Dimethyl acetamide Diamethyl urea Diamethyl sulfoxide 

Glucosamine Glutamic acid Ethylene glycol 

Mannitol Hydroxyproline Glucose 

 Methyl acetamide Glyceraldehyde 

  Glyserol 

  Sorbitol 

  Sucrose 
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Untungnya, penelitian yang intensif mengenai ketahanan tanaman terhadap suhu rendah 

telah bermuara pada identifikasi beberapa mekanisme toleransi terhadap pembekuan pada 

sejumlah tanaman daerah beriklim sedang.  Temuan yang signifikan di bidang ini meliputi 

akumulasi yang cepat dari senyawa-senyawa yang aktif secara osmotik seperti gula-gula 

sederhana, proline, dan glycinebetaine, dan senyawa-senyawa yang melindungi asam nukleat 

dan protein ketika dihadapkan pada kondisi pembekuan seperti spermidine dan spermine.  

Senyawa-senyawa, terutama gula-gula tertentu seperti trehalose, mannitol, dan asam-asam 

amino, digunakan dengan sukses sebagai kreoprotektan pada berbagai sistem biologis. 

Kita memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai mekanisme bagaimana tanaman 

pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh pembekuan dan pencairan cepat.  Ada mekanisme 

yang sangat efisien untuk memperbaiki kerusakan asam nukleat, dan peranannya dalam 

mempertahankan viabilitas sel-sel yang dikreopreservasikan tidak dapat diabaikan.  Akan 

tetapi, mekanisme yang canggih seperti itu masih belum diketahui keberadaannya pada 

molekul-molekul makro. 

Jelaslah, dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mengembangkan protokol kreogenik 

untuk genotipe-genotipe yang spesifik.  Juga, dibutuhkan inovasi lebih banyak di bidang 

penyimpanan, pengepakan, dan pengiriman bahan-bahan yang dikreopreservasikan, karena 

suatu kesalahan pada tahap manapun dari kreopreservasi dapat menimbulkan luka yang fatal 

pada bahan tanaman.  Suatu pemahaman terhadap biologi membran dan ketahanan terhadap 

suhu rendah, serta kemajuan yang pesat di bidang rekayasa genetik, tidak diragukan lagi 

sangat membantu dalam memperbaiki prosedur yang sudah ada dan mengembangkan metoda-

metoda baru untuk kreopreservasi plasma nutfah tanaman. 
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Bab 11 

Sambung Mikro Secara In Vitro 
 

 

Produktifitas tanaman, terutama tanaman pohon, dipengaruhi oleh infeksi virus dan 

patogen yang relevan.  Penurunan vigor, hasil, dan kualitas disebabkan oleh agen-agen 

penyebab penyakit ini.  Infeksi yang parah telah mengakibatkan disingkirkannya sejumlah 

kultivar dari pengusahaan secara komersial.  Untungnya, ada beberapa metoda yang tersedia 

untuk mendapatkan tanaman bebas patogen.  Misalnya, terapi panas digunakan untuk 

mendapatkan tunas bebas virus pada tanaman berkayu, kultur meristem berhasil diterapkan 

pada berbagai tanaman herba namun aplikasinya pada tanaman pohon tidak selalu berhasil.  

Akan tetapi penyambungan pucuk secara in vitro dapat digunakan sebagai sarana eliminasi 

patogen pada tanaman pohon.  Selanjutnya, tanaman yang diperoleh melalui cara ini tidak 

melewati fase juvenil dari suatu pohon (Murashige et al., 1972). 

 

 

DEFINISI SAMBUNG MIKRO 

 

Sambung mikro meliputi penyambungan suatu pucuk yang diperoleh dari tanaman 

induk pada (a) suatu tanaman muda yang ditumbuhkan di rumah kaca atau di pembibitan 

menggunakan teknik penyambungan yang umum dilakukan (sambung mikro secara in vivo), 

atau (b) suatu potongan tanaman muda yang diperoleh dari bibit dalam kondisi aseptik, atau 

suatu setek mikro yang didapatkan dari perbanyakan vegetatif secara in vitro (sambung mikro 

secara in vitro).  Pada bab ini yang akan dibahas adalah teknik sambung mikro secara in vitro. 

 

Teknik Awal 

Selama sambung mikro, bagian ujung mata tunas dari suatu pohon dipotong di bawah 

kondisi aseptik, dan hanya kubah apikal saja yang diambil.  Umumnya bagian yang diisolasi 

ini adalah meristem berikut primordia daun; potongan yang diisolasi dapat disebut sebagai 

batang atas.  Kadang-kadang mata tunas itu sendiri yang digunakan.  Organ yang diisolasi 

dari pohon dewasa disambungkan pada batang bawah, yang berupa tanaman muda atau setek 

herba, menggunakan teknik sambung mikro secara in vitro.  Batang bawah biasanya adalah 



PEMULIAAN TANAMAN SECARA IN VITRO 

 

112 

potongan tanaman yang diperoleh secara in vitro dari bibit steril; kebanyakan kotiledonnya 

dibuang dan akar-akar dipotong. 

Batang atas diletakkan pada permukaan potongan pada batang bawah dalam keadaan 

kontak dengan zona kambium.  Setelah penyambungan, tanaman muda tadi dipindahkan ke 

dalam larutan nutrisi mineral yang akan menjamin  perkembangan yang harmonis dari 

sambungan (Navarro, Roistacher dan Murashige, 1975).  Batang atas berkembang sebagai 

pucuk berdaun.  Tanaman muda yang diperoleh dengan cara ini kemudian dipindahkan ke pot 

dan diaklimatisasikan di rumah kaca sebelum ditanam di lapangan.  Teknik ini digunakan 

untuk mendapatkan klon bebas penyakit serta untuk mempelajari inkompatibilitas 

sambungan. 

 

Perbaikan-perbaikan pada Teknik Awal 

Tanaman Batang Bawah 

Pada banyak spesies, dibutuhkan suatu stratifikasi pada suhu rendah antara 3 hingga 4oC 

untuk memecahkan dormansi biji.  Lamanya waktu stratifikasi berbeda antar spesies.  Pada 

tanaman prune dan apricot lamanya stratifikasi berkisar antara 30 hingga 60 hari, pada 

tanaman peach 80 hingga 120 hari, dan pada tanaman myrobalan (suatu varietas dari plum) 90 

hingga 120 hari.  Stratifikasi pada suhu 3oC di dalam ruangan pendingin ini dilakukan secara 

aseptik dalam keadaan gelap, baik di dalam tabung kultur pada medium yang dipadatkan 

dengan agar (satu biji per tabung) atau di dalam cawan Petri di antara dua lapis kertas saring 

lembab yang steril.   

Pada spesies tertentu, dormansi biji dapat dipecahkan dengan merendamnya selama 24 

jam di dalam larutan sitokinin (misalnya BAP), di dalam asam giberelat (GA3) atau di dalam 

campuran keduanya.  Pada tanaman peach, apricot, dan cherry, tanaman-tanaman muda yang 

diperoleh dengan cara ini tanpa stratifikasi pendahuluan tumbuh lebih kuat dan 

perkecambahannya lebih teratur.  Pada tanaman myrobalan pemberian sitokinin tidak 

menghilangkan kebutuhan akan stratifikasi dingin, tetapi mengurangi waktunya hingga 

setengahnya. 

 

Sambung Pucuk 

Teknik yang memberikan pra-perlakuan terhadap pucuk, yang memungkinkan seleksi 

terhadap pucuk yang viabel dan membantu perkembangannya, sangat meningkatkan 

persentase keberhasilan sambung mikro.  Pada tanaman peach, pra-perlakuan menggunakan 

zeatin (0,01 mg L-1) selama 2 hingga 10 hari, atau dengan 0,1 mg L-1 hanya selama 4 hingga 
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48 jam meningkatkan persentase keberhasilan penyambungan yang dilakukan kemudian, yang 

menghasilkan beberapa pucuk hijau yang panjang.  Kemungkinan hormon tanaman eksogen 

ini membantu penyeimbangan kandungan hormon endogen sehingga merubah status fisiologis 

organ yang dipotong. 

 

Sambung mikro 

Pemblokiran oksidasi.  Kesulitan pertama yang dihadapi adalah terjadinya oksidasi 

senyawa fenol pada permukaan luka (pada bagian batang atas yang dipotong dan batang 

bawah yang dipotong).  Kontak senyawa-senyawa fenol dan oksidasinya menyebabkan 

terjadinya perubahan warna pada jaringan yang berhubungan dengan sambung mikro.  Untuk 

memblokir fenomena oksidasi ini, dapat digunakan bahan-bahan seperti asam askorbat, 

thiourea, cysteine, chlorohydrate, dithiothreitol (DTT), dan sodium diethyl-dithiocarbamate 

(DIECA).  Pemberian DIECA pada konsentrasi 2 g L-1 pada saat pembilasan jaringan dan satu 

tetes pada jaringan pada saat penyambungan merupakan cara yang paling efektif. 

Memberi makanan pada sambungan.  Pada penyambungan tertentu, akan diperoleh 

persentase keberhasilan yang nyata lebih tinggi apabila di antara batang atas dan batang 

bawah disisipkan blok Agar yang mengandung mineral nutrisi dengan atau tanpa hormon 

tanaman.  Agar tersebut menghindarkan terjadi dehidrasi pucuk yang cepat dan berlebihan, 

dan berguna menginduksi pembentukan histogen (meristem akar) pada zona sambungan. 

Kondisi lingkungan tanaman yang disambungkan secara in vitro.  Untuk perkembangan 

eksplan yang disambungkan, telah dicobakan berbagai pendukung, seperti medium cair 

dengan jembatan kertas (Heller, 1953), dan medium yang dipadatkan dengan agar yang 

kurang baik untuk pembentukan dan perkembangan akar.  Penggunaan vermikulit terbukti 

lebih berhasil karena ketersediaan oksigen yang lebih banyak bagi sistem batang bawah.  

Juga, jembatan kertas menggunakan kertas saring atau sistem Sorba Rod (sumbat Sorba Rod 

terdiri atas kertas selulosa berkerut yang dibungkus dengan kertas selulosa yang poreus, 

seperti model filter rokok sigaret) mendukung ketersediaan oksigen bagi akar batang bawah. 

Kandungan sukrosa sampai 85 gram per liter terbukti meningkatkan keberhasilan 

sambung mikro pada tanaman jeruk.  Hal ini meningkatkan persentase keberhasilan dari 40 

persen pada konsentrasi sukrosa normal sebesar 30 – 50 gram per liter, menjadi 95 persen. 

Kondisi cahaya memainkan peranan penting.  Jadi, pada awal masa perkembangannya, 

tanaman muda yang disambungkan harus diperlihara di dalam gelap selama tiga hingga tujuh 

hari sebelum dihadapkan pada kondisi cahaya. 
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Pemindahan.  Tiga puluh hingga empat puluh hari setelah penyambungan in vitro, 

tanaman muda yang disambungkan selanjutnya dipindahkan ke rumah kaca, pada medium 

yang sesuai (campuran pasir, gambut, vermikulit, 1:1:1), diairi dengan larutan mineral encer 

(20 persen MS) dan diaklimatisasikan secara bertahap (Litz, Moore dan Srinivasan, 1985). 

 

Aplikasi Teknik Sambung Mikro 

1. Eliminasi virus:  Teknik sambung mikro secara in vitro telah terbukti sangat berguna 

dalam meregenerasikan tanaman jeruk yang terinfeksi virus.  Hal ini dikarenakan pucuk 

yang diisolasi secara in vitro sulit membentuk akar pada pohon.  Namun, dengan 

menyambungkan pucuk tersebut pada batang bawah yang sesuai masalah ini dapat diatasi. 

2. Tanaman yang disambungkan tidak mengalami fase pertumbuhan juvenil seperti halnya 

pada tanaman yang diperbanyak secara seksual. 

3. Produksi tanaman yang resisten terhadap hama, penyakit, suhu rendah, cekaman air, 

kelebihan air, kadar garam, dan sebagainya. 

 

 

ANALISIS TERHADAP FENOMENA KOMPATIBILITAS DAN INKOMPATIBILITAS 

 

Pendekatan Biologis 

Ada dua tipe inkompatibilitas: 

1. Terlokalisir, dicirikan oleh sambungan yang lemah pada pembentukan kambium pada 

kedua unsur penyambungan, misalnya penyambungan antara apricot dan myrobalan. 

2. Inkompatibilitas translokasi berkaitan dengan akumulasi pati di sekitar zona sambungan, 

dengan kontinyuitas pembuluh angkut yang normal di sekitar zona penyambungan kecuali 

adanya degenerasi pada phloem.  Inkompatibilitas pada dua spesies yang biasanya 

kompatibel, dapat disebabkan oleh adanya virus atau viroid pada sambungan.  Hal ini 

dibuktikan pada penyambungan antara berbagai spesies jeruk dengan jeruk nipis (Citrus 

aurantium L.) yang diinfeksi oleh virus tristeza, atau dengan tanaman Poncirus trifoliata 

yang diinfeksi oleh viroid exocortis. 

Dalam hal sambungan yang kompatibel, sekalipun antara dua tanaman dari spesies yang 

sama seperti peach dengan peach, keberhasilkan penyambungan tergantung pada “status” 

fisiologis batang atas dan batang bawah pada saat sambung mikro secara in vitro dilakukan.  

Misalnya, pada tanaman peach respon yang diperlihatkan tergantung pada batang atas bila 

pucuk suatu kultivar peach disambungkan pada batang bawah dari kultivar yang sama.  
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Sukses tertinggi (83%) dicapai bila pucuk diambil pada pertengahan musim semi atau 

pertengahan musim panas, yang berhubungan dengan pertumbuhan pucuk secara maksimum. 

Pada tanaman batang bawah yang masih muda, umur tanaman juga memainkan peranan 

dalam menentukan keberhasilan penyambungan sebagaimana halnya diperlihatkan oleh 

batang bawah tanaman peach.  Keberhasilan akan lebih besar bila tanaman masih muda (umur 

5 – 7 hari: 61 persen) dibandingkan dengan tanaman berumur lebih tua (10 – 12 hari: 12 

persen). 

 

Pendekatan Fisiologis 

Pencoklatan pada penyatuan sambung mikro secara in vitro pada tanaman peach akan 

mengurangi peluang keberhasilan.  Hal ini disebabkan oleh oksidasi enzimatik dari senyawa-

senyawa fenol oleh enzim polyphenol oksidase atau peroksidase.  Sehingga terbentuk quinone 

yang kemudian terpolimerasasi menjadi produk-produk berwarna coklat yang beracun atau 

menjadi penghambat dari sejumlah reaksi biokimia. 

 

Pendekatan Sitologi 

Berbagai pengamatan histologi, histokimia, dan histoenzimatik telah dilakukan terhadap 

sambungan yang kompatibel maupun yang tidak kompatibel pada sambung mikro tanaman 

prunus, dan terhadap inkompatibilitas yang terjadi akibat kehadiran viroid exocortis pada 

sambungan kompatibel yang normal antara jeruk lemon Lisbon dan jeruk citrange Troyer 

(Huang, Che dan Chiu, 1986).  Pada umumnya, pada kombinasi yang kompatibel, tanda-tanda 

pertama mulai terlihat 48 jam setelah penyambungan pada batang bawah dan pada batang 

atas, dan semua jaringan dasar (parenkim korteks, sel-sel kambium) sangat mungkin 

berproliferasi dan turut dalam pembentukan kalus sambungan.  Kira-kira 15 hari setelah 

penyambungan secara in vitro, terbentuk kambium yang menjamin penyatuan kambium 

batang bawah dengan kambium batang atas (sama seperti halnya pada penyambungan 

konvensional). 

Sejauh yang menjadi perhatian adalah kombinasi yang tidak kompatibel, kajian histo-

fisiologi terhadap zona sambungan memungkinkan kita untuk melihat, pada kasus apricot 

Canino dan myrobalan, aktifitas mitosis yang lemah pada kedua belah pihak dengan 

kegagalan bertemunya pembuluh angkut.  Juga terlihat adanya fungsi yang abnormal dari 

kambium yang baru terbentuk pada zona penyatuan, yakni adanya suatu “penghalang” berupa 

sel-sel nekrotik pada perbatasan batang bawah/batang atas, serta terdapatnya peroksidase yang 

menandakan adanya sisa-sisa seluler yang persisten. 



PEMULIAAN TANAMAN SECARA IN VITRO 

 

116 

Dengan cara yang sama, kombinasi jeruk lemon Lisbon dan jeruk citrange Troyer yang 

terinfeksi oleh virus seringkali tidak memperlihatkan aktifitas mitosis, sementara sambungan 

yang sehat memperlihatkan peningkatan kandungan collagen pada zona penyatuan.  

Pengamatan ini memungkinkan kita untuk mendeteksi, pada tahap yang dini (10 sampai 15 

hari setelah sambung mikro), suatu inkompatibilitas yang disebabkan oleh viroid exocortis, 

yang biasanya muncul sangat lambat di lapangan, yang menuntun kita pada pendeteksian awal 

terhadap material terinfeksi yang tidak kompatibel. 

 

Permasalahan yang Berkaitan dengan Sambung Mikro 

Sambung mikro adalah suatu pekerjaan yang rumit, menghendaki ketelitian, dan sangat 

menyita waktu.  Akan tetapi, manfaatnya jauh lebih besar daripada permasalahan yang 

barkaitan dengan teknik itu sendiri, terutama pada tanaman pohon yang mana pada saat ini 

satu-satunya cara untuk menghilangkan infeksi penyakit adalah melalui sambung mikro.  

Selanjutnya, teknik ini bermanaat dalam mempersingkat fase juvenil pada tanaman pohon dan 

oleh karenanya memperpendek waktu yang dibutuhkan dalam program pemuliaan. 
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Bab 12 

Pembungaan Secara In Vitro: 
Relevansinya dengan Pemuliaan Tanaman 

 

 

Dari bab-bab terdahulu ditemukan bukti bahwa teknik aseptik telah digunakan secara 

luas dalam rangka mempermudah kita memahami berbagai proses pertumbuhan dan 

perkembangan di dalam tanaman.  Sayangnya, fenomena pembungaan, yang barangkali 

adalah hal yang paling penting dari semua proses perkembangan pada tanaman angiospermae, 

masih kurang diperhatikan dibandingkan dengan aspek-aspek lain pada penelitian biologi in 

vitro.  Akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini telah dilakukan upaya-upaya yang sangat 

berarti dalam pengembangan sistem pembungaan in vitro pada sejumlah spesies tanaman, 

terutama untuk mengungkapkan misteri pembungaan (Bernier, 1988; Bernier et al., 1993).  

Pendekatan in vitro telah terbukti sebagai strategi yang sangat berguna untuk penelitian 

fisiologi pembungaan (Van-Staden dan Dickens, 1991), dan kini pendekatan in vitro muncul 

sebagai pendekatan yang berguna yang dapat diintegrasikan ke dalam program pemuliaan 

pada beberapa spesies.  Pada bab ini, berbagai aspek pembungaan in vitro dan manfaatnya 

bagi program perbaikan tanaman di masa depan, terutama tanaman yang termasuk spesies 

sulit dimuliakan, didiskusikan. 

 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUNGAAN IN VITRO 

 

Pembungaan adalah suatu proses perkembangan yang sangat kompleks yang diatur oleh 

begitu banyak faktor-faktor biologis dan fisik.  Faktor-faktor ini termasuk fotoperiodesitas, 

intensitas cahaya, suhu, tahap pertumbuhan, kadar hormon endogen (terutama giberelin dan 

sitokinin), dan bentuk nitrogen tersedia (Bernier et al., 1993).  Keterlibatan faktor-faktor ini, 

yang pada awalnya ditemukan pada penelitian in vivo, telah terbukti sebagai faktor kritis pula 

pada induksi pembungaan secara in vitro.  Akan tetapi, penelitian pembungaan secara in vitro 

mengungkapkan pula berbagai unsur pengaturan lain yang terlibat di dalam proses 

pembungaan.  Misalnya, peranan berbagai unsur hara dan senyawa-senyawa bioaktif, seperti 

turunan-turunan asam benzoat dan polyamine, yang secara meyakinkan ditemukan melalui 

penelitian in vitro. 
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ZAT PENGATUR TUMBUH 

 

Di antara berbagai faktor yang menginduksi pembungaan in vitro, hormon tanaman 

nampaknya memainkan peranan kunci pada sebagian besar spesies yang sejauh ini diuji (Van-

Staden dan Dickens, 1991).  Auksin diperkirakan menjadi penghambat pembungaan in vitro, 

meskipun sejumlah laporan menyatakan bahwa senyawa ini merangsang pembungaan.  Pada 

kultur tembakau hari netral, dibutuhkan sejumlah kecil auksin untuk pembungaan, namun 

perkembangan tunas bunga dapat benar-benar tertekan hanya dengan meningkatkan 

konsentrasi auksin sampai pada tingkat supra optimal.  Pemberian asam α-naftalenasetat 

meningkatkan pembungaan pada bibit in vitro tanaman Pharbitis nil dan meningkatkan 

pembentukan tunas bunga pada tanaman Perilla fructescence.  Pembungaan yang diinduksi 

oleh auksin juga dilaporkan pada kultur batang tanaman Torenia dan kultur kalus tanaman 

Phlox drummondii.  Meskipun penelitian tersebut membuktikan adanya peranan auksin dalam 

meningkatkan pembungaan in vitro, masih lebih banyak contoh di mana auksin bertindak 

sebagai penghambat pembungaan.  Beberapa contoh di mana auksin sangat menghambat 

pembungaan in vitro misalnya pada tanaman-tanaman Plumbago indica, Chrusanthemum, 

Kalanchoe blossfeldiana, Helianthus annuus, Cichorium intybus, Begonia spp., dan 

Streptocarpus nobilis.  Pada beberapa kultur tembakau hari netral,  IAA menyebabkan 

kembalinya perkembangan tunas dari reproduktif menjadi vegetatif.  IAA juga diketahui 

menghambat pembungaan yang diinduksi oleh sitokinin pada tanaman hari pendek, Lemma 

acquinoctialis.  Menariknya, penghambatan yang diinduksi oleh auksin tersebut dapat diatasi 

dengan pemberian sitokinin, hal ini menunjukkan bahwa sebagaimana halnya dengan proses 

organogenik lain, keseimbangan auksin dan sitokinin kemungkinan memainkan peranan pula 

di dalam pembungaan. 

Meskipun hanya terdapat sedikit contoh mengenai pembungaan in vitro yang 

distimulasi oleh auksin, masih belum jelas apakah auksin juga terlibat di dalam induksi 

pembungaan in vitro tersebut.  Pada kebanyakan kondisi kultur di mana pembungaan yang 

dirangsang oleh auksin dilaporkan, eksplan berasal dari jaringan bunga, seperti kuntum 

bunga.  Dengan kata lain, eksplan tersebut telah memiliki kompetensi perkembangan  untuk 

perkembangan reproduktif di bawah kondisi yang memungkinkan.  Hal ini menunjukkan 

bahwa peranan auksin dalam pembungaan kemungkinan terbatas pada meningkatkan 

diferensiasi dan pertumbuhan tunas bunga, dan bukannya bertindak sebagai faktor kunci bagi 

induksi pembungaan. 
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Di antara semua hormon tanaman yang telah dikenal, giberelin adalah yang paling 

banyak diteliti secara intensif dalam kaitannya dengan pembungaan (Bernier, Kinet dan 

Sachs, 1981a; Bernier, Kinet dan Sachs, 1981b).  Hal ini tidaklah mengherankan karena 

selama ini giberelin telah terbukti sebagai senyawa yang paling florigenik yang banyak diuji 

di dalam penelitian pembungaan in vivo.  Di luar pengaruh induktif yang begitu besar pada 

kondisi in vivo, giberlin gagal memperlihatkan pengaruhnya pada pembungaan in vitro pada 

sebagian besar spesies yang diteliti.  Asam giberelat menginduksi pembungaan pada pucuk 

bibit tanaman Chenopodium rubrum, dalam kombinasinya dengan BAP, asam giberelat 

mendorong pembungaan pada embryo somatik tanaman Panax ginseng.  Di pihak lain, 

giberelin menghambat pembungaan pada beberapa spesies Nicotiana, Chrysanthemum sp., 

Pharbitis nil, Torenia fournieri, dan lain-lain.  Diyakini bahwa pemberian giberelin 

mengakibatkan status karbohidrat yang kurang menguntungkan untuk pembungaan tanaman 

secara in vitro, tetapi hipotesis ini hanya didukung oleh sedikit bukti langsung. 

Sitokinin sejauh ini terlihat sebagai hormon tanaman yang paling berhasil menginduksi 

pembungaan secara in vitro.  Pemberian sitokinin di dalam medium kultur penting untuk 

pembungaan pada berbagai spesies tanaman termasuk Arabidopsis, Catharanthus tinctorius, 

Dionea muscipula, Helianthus annuus, Passiflora suberosa, Silene cardinalis dan 

Streptocarpus nobilis.  Penting untuk dicatat bahwa sitokinin mampu menginduksi 

pembungaan pada eksplan vegetatif yang diperoleh dari tanaman yang dipelihara pada kondisi 

yang non-induktif.  Induksi pembungaan oleh sitokinin hanya terjadi pada kisaran konsentrasi 

yang sempit, dan kandungan sitokinin pada tingkat supra optimal di dalam medium 

mendukung perkembangan vegetatif pada tanaman yang sejauh ini diteliti. 

Menariknya, spesies tanaman yang berbeda menghendaki jenis sitokinin yang berbeda 

pula untuk induksi pembungaan in vitro.  Misalnya, pada tanaman hari netral Passiflora, 

demikian pula halnya dengan bambu, BAP adalah sitokinin yang paling efektif untuk induksi 

pembungaan.  Pada eksplan lapisan tipis jaringan pedicel tembakau, baik BAP maupun 

dihydrozeatin menginduksi pembentukan tunas maksimal pada konsentrasi yang sama.  Akan 

tetapi, 2-isopentenyladenine dibutuhkan pada konsentrasi 20 hingga 40 kali lipat, sedangkan 

zeatin tidak bersifat induktif pada sistem ini.  Sebaliknya, kinetin merupakan sitokinin yang 

paling menguntungkan daripada sitokinin lain pada produksi bunga pada eksplan batang 

tanaman Arabidopsis.  Namun demikian, pada kebanyakan spesies, kombinasi sitokinin yang 

berbeda atau sitokinin dan auksin diperlukan untuk induksi pembungaan secara in vitro. 

Dengan menggunakan Sinapsis alba sebagai suatu sistem eksperimen, Bernier dan 

koleganya (Bernier et al., 1998) telah secara ekstensif mempelajari peranan sitokinin pada 
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transisi pembungaan.  Mereka menemukan peningkatan sementara yang signifikan pada level 

sitokinin alami, terutama sekali zeatin, sebagai respon terhadap sinyal induktif.  Pengamatan 

ini, bersama-sama dengan hasil yang diperoleh dari studi in vitro, mengindikasikan adanya 

peranan sitokinin dalam induksi pembungaan (Bernier et al., 1998).  Akan tetapi kita belum 

tahu mekanisme yang pasti bagaimana sitokinin mengatur proses yang kompleks ini.  Diduga 

bahwa sitokinin setidak-tidaknya merupakan salah satu kunci induktif yang terlibat di dalam 

perubahan dari fase vegetatif ke fase reproduktif, tetapi juga ada argumentasi yang 

menyatakan bahwa peranan utama dari sitokinin dalam pembungaan adalah pada inisiasi dan 

pengendalian aktifitas mitosis awal dan dalam sinkronisasi sel-sel yang berhubungan untuk 

perkembangan meristem bunga.  Argumen terakhir ini mendapatkan dukungan dari fakta 

bahwa pemberian sitokinin seringkali menimbulkan proliferasi meristem dan mendorong 

pembungaan hanya pada kisaran konsentrasi yang sempit. 

Sedikit sekali penelitian mengenai kerja senyawa penghambat dalam pembungaan in 

vitro, di luar implikasinya dalam mengatur perkembangan reproduktif.  Ada beberapa contoh 

di mana asam absisat (ABA) yang diberikan secara eksogen meningkatkan pembungaan pada 

eksplan vegegatif yang dipelihara di bawah kondisi non-induktif.  Kehadiran ABA di dalam 

medium menginisiasi pembungaan pada kultur Pharbitis dan Torenta.  Pengaruh promotif 

dari ABA eksogen dalam meningkatkan produksi bunga juga ditemukan pada tanaman Perilla 

dan Kalanchoe.  Eksplan yang diperoleh dari tanaman muda lebih responsif terhadap 

perlakuan ABA dibandingkan dengan eksplan yang berasal dari tanaman tua. 

Sedikit sekali pengetahuan mengenai keterlibatan etilen di dalam pembungaan in vitro.  

Pembungaan pada tanaman Chenopodium dan Pharbitis dihambat oleh pemberian ethrel, 

suatu senyawa yang mengeluarkan etilen, dan akumulasi etilen di dalam wadah kultur kedap 

udara telah berakibat pada kegagalan pembungaan pada eksplan tanaman Kalanchoe yang 

dipelihara di bawah kondisi yang induktif.  Akan tetapi, etilen dan prekursor metioninnya 

mampu menginduksi pembungaan pada tanaman Plumbago yang dikulturkan secara in vitro.  

Tabel 12.1 menyajikan contoh-contoh spesies tanaman yang telah berhasil diinduksi 

pembungaannya secara in vitro.  

Selain hormon tanaman yang telah diketahui, berbagai senyawa bioaktif telah diketahui 

mampu menginduksi atau meningkatkan pembungaan in vitro.  Induksi pembungaan pada 

tanaman Lemma gibba oleh asam salisilat dan asam nikotinat telah terbukti secara 

meyakinkan.  Banyak turunan dari asam benzoat memperlihatkan sifat florigenik pada 

sejumlah spesies tanaman.di dalam kondisi in vitro. 

 



Pembungaan Secara In Vitro:  Relevansinya dengan Pemuliaan Tanaman 

 

121 

TABEL 12.1.  Spesies yang Telah Berhasil Diinduksi Pembungaannya secara In vitro. 
 
Spesies tanaman Eksplan Induksi 

tanaman induk 
Zat pengatur tumbuh di 
dalam medium induksi 

Allium sativum Jaringan  bunga Ya GA3 

Begonia sp. Potongan batang Tidak Kinetin, adenin 

Bambusa arundinacea Plantlet in vitro Tidak BAP, air kelapa 

Carthamus tinctorius Kotiledon Tidak diketahui IAA, kinetin 

Cestrum diurnum Potongan nodus Tidak IAA, kinetin 

Kultivar Chrysanthemum Pucuk Tidak Tanpa ZPT 

Cucumis sativus Hipokotil Tidak BAP, 2,4-D 

Dianthus caryophyllus Antera Ya Kinetin, air kelapa, IAA 

Helianthus annuus Pucuk Tidak BAP atau kinetin 

Kalanchoe blossfeldiana Jaringan bunga Ya BAP, NAA, 2,4-D 

Manihot esculenta Pucuk Tidak diketahui BAP, IAA, GA3 

Nicotiana tabacum Lapisan sel tipis dari 
sumbu kuntum bunga 

Ya BAP, kinetin, IAA 

Passiflora suberosa Potongan daun dan 
batang 

Ya BAP 

Panax ginseng Embrio somatik Tidak BAP, GA4 

Pisum sativum Pucuk Tidak diketahui BAP, NAA 

Silene cardinalis Pucuk Ya Kinetin 

Spinaceae oleracea Pucuk Tidak GA3, GA7 

Streptocarpus nobilis Potongan daun Tidak BAP 

Xanthium strumarium Pucuk Tidak Kinetin 
Catatan:  BAP: 6-benzyladenine;  2,4-D: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid;  GA3, GA4, dan GA7: 
giberelin 3, 4, dan 7;  IAA: indole-3-acetic acid;  NAA: α-naphthaleneacetic acid. 

 

 

 

NUTRISI MINERAL DAN KOMPONEN MEDIUM LAINNYA 

 

Penelitian yang intensif mengenai pengaruh berbagai unsur-unsur makro dan mikro 

terhadap pembungaan in vitro jarang dilakukan.  Kebanyakan kajian mengenai pembungaan 

in vitro menggunakan garam-garam mineral Murashige dan Skoog (MS) (1962) sebagai 

medium nutrisi dasar.  Dengan hanya memanipulasi komposisi medium dasar MS, 

pembungaan dapat diinduksi pada beberapa eksplan vegetatif tanaman Torenia tanpa 

pemberian hormon.  Dari penelitian yang ekstensif pada tanaman Perilla dan Torenia, jelas 

bahwa medium dengan kadar garam rendah, terutamana nitrogen dalam bentuk amonium, dan 

karbohidrat yang tinggi, meningkatkan pembungaan in vitro.  Pada beberapa spesies, seperti 
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Torenia, diperoleh pembungaan yang banyak ketika nitrat menggantikan garam amonium di 

dalam medium. 

Suatu aspek yang mendapatkan perhatian yang mendalam adalah pengaruh karbohidrat 

terhadap pembungaan in vitro.  Sejumlah penelitian telah secara meyakinkan membuktikan 

bahwa karbohidrat memainkan peranan penting di dalam pengaturan pembungaan, baik secara 

in vivo maupun in vitro.  Ketersediaan kabohidrat terlarut penting untuk induksi pembungaan 

pada tanaman Xanthium strumarium, dan glukosa mampu memperlihatkan pengaruh 

sepertihalnya pengaruh cahaya terhadap pembungaan pada kultur tembakau.  Sukrosa 

konsentrasi tinggi menginduksi pembungaan pada tanaman Sinapsis alba dan menggantikan 

kebutuhan akan cahaya intensitas tinggi pada tanaman Cuscuta. 

Perlu dicatat bahwa spesies tanaman yang berbeda menghendaki macam gula yang 

berbeda pula untuk induksi pembungaan in vitro.  Misalnya, glukosa diperlukan untuk 

pembungaan pada kultur lapisan sel tipis pada Nicotiana, sementara fruktosa menghasilkan 

pembungaan yang lebih banyak daripada glukosa dan sukrosa kultur Bougainvillea.  Suatu 

analisis yang lebih dekat mengenai pengaruh karbohidrat terhadap pembungaan in vitro 

menunjukkan bahwa rasio karbon terhadap nitrogen yang tinggi dapat menimbulkan 

pembungaan pada banyak spesies. 

 

 

EKSPLAN, CAHAYA, DAN VARIABEL-VARIABEL LAIN 

 

Pilihan atas eksplan yang digunakan merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi 

puncak keberhasilan atas perkembangan morfogenik yang dikehendaki dan dipengaruhi oleh 

banyak faktor, termasuk tujuan dari percobaan.  Penting untuk diperhatikan bahwa eksplan 

hendaknya berasal dari tanaman dalam keadaan benar-benar vegetatif yang dipelihara di 

bawah kondisi non-induktif apabila tujuannya adalah untuk mengungkapkan aspek-aspek 

pengaturan pada transisi dari fase vegetatif ke fase reproduktif.  Di pihak lain, jika tujuannya 

adalah untuk mengembangkan suatu sistem pembungaan in vitro yang efisien yang 

menghasilkan bunga normal dan fertil yang dapat digunakan dalam pemuliaan terkendali, 

sebaiknya gunakan eksplan yang berasal dari tanaman yang tengah diinduksi pembungaannya, 

karena pembungaan dapat direalisasikan dengan relatif mudah pada eksplan seperti ini dengan 

manipulasi kultur yang minimal. 

Percobaan yang dilakukan terhadap Nicotiana dan Passiflora menunjukkan bahwa 

determinasi perkembangan ke arah pembungaan dapat tercetak di dalam jaringan dan organ 
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tertentu, seperti jaringan kuntum bunga dan jaringan bunga, dan status perkembangan dari 

determinasi pembungaan dapat diwariskan dari tanaman induk ke eksplan.  Eksplan tersebut 

siap menghasilkan bunga bila dikulturkan pada kondisi kultur yang mendukung.  

Sebagaimana halnya dengan perkembangan organogenik lainnya, jaringan yang lebih muda 

lebih responsif terhadap perlakuan in vitro dibandingkan jaringan yang lebih tua. 

Cahaya dibutuhkan untuk keberhasilan induksi pembungaan secara in vitro.  Namun 

begitu, tidak ada kecenderungan yang nyata yang diperoleh dari berbagai penelitian yang 

berkaitan dengan pengaruh kualitas dan kuantitas cahaya terhadap pembungaan in vitro.  

Misalnya, pada tanaman Xanthium strumarium dibutuhkan intensitas cahaya tinggi untuk 

induksi pembungaan, sedangkan fotoperiodesitas merupakan faktor yang lebih kritis daripada 

intensitas cahaya pada kultur lapisan sel tipis tembakau.  Pada tanaman Perilla, 

fotoperiodesitas merupakan faktor kritis untuk perkembangan bunga, tetapi tidak kritis untuk 

transisi dari pertumbuhan vegetatif ke pertumbuhan reproduktif. 

Pada umumnya, cahaya dibutuhkan untuk induksi pembungaan dan perkembangan 

bunga secara normal di bawah kondisi in vitro, tetapi bagaimana cahaya bertindak sebagai 

mediator pembungaan masih belum jelas. 

 

 

APLIKASI PEMBUNGAAN IN VITRO PADA PEMULIAAN TANAMAN 

 

Dari pembahasan di muka, dapatlah difahami bahwa suatu sistem in vitro yang mampu 

menghasilkan bunga-bunga fertil dalam waktu relatif cepat akan memiliki makna praktis yang 

penting dalam pemuliaan spesies tanaman yang sulit berbunga atau hanya berbunga sekali 

dalam beberapa tahun.  Suatu contoh penting yang menggambarkan aspek ini adalah sistem 

pembungaan in vitro yang dikembangkan pada tanaman bambu. 

Bambu berbunga hanya sekali seumur hidupnya, lalu mati pada akhir masa berbuahnya.  

Pembungaan monocarpic ini terjadi setelah umurnya mencapai 12 hingga 24 tahun, dan 

bersifat gregarious, yakni semua bambu pada suatu populasi lokal berbunga secara simultan.  

Dikarenakan sifat pembungaan dan pembentukan biji yang tidak dapat diprediksikan, 

pemuliaan bambu sangat sulit dilakukan. 

Namun, pada tahun 1990 situasi ini berubah ketika Nadgauda dan koleganya 

melaporkan suatu sistem pembungaan in vitro yang efisien pada berbagai genera dan spesies 

bambu (Nadgauda, Prasharami dan Mascarenhas, 1990).  Ringkasnya, bibit bambu yang 

disemaikan secara in vitro menghasilkan bunga-bunga dan biji-biji normal dalam waktu 
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beberapa bulan saja ketika dikulturkan pada medium MS cair yang diperkaya dengan sukrosa 

2 persen, air kelapa 5 persen dan 6-benzyladenine 0,5 mg L-1 dan dipelihara pada suhu 28oC 

di bawah intensitas cahaya 500 lux pada meja penggojok gyratory.  Lebih penting lagi, 

proliferasi kuntum bunga dengan bunga-bunga normal terjadi ketika eksplan dikulturkan pada 

medium yang sama.  Tidak diragukan lagi hal ini merupakan kemajuan yang penting dalam 

pemuliaan bambu, karena sistem pembungaan in vitro dapat bertindak sebagai sumber bunga 

fertil yang mampu menghasilkan benih yang viabel secara terus-menerus.  Patut dicatat, 

metoda pembungaan bambu ini telah berhasil diujicobakan pada berbagai genera dan spesies 

bambu secara independen pada laboratorium yang berbeda. 

Suatu contoh yang serupa, dalam rangka memproduksi bunga yang fertil dan biji yang 

viabel, adalah pada tanaman anggrek.  Anggrek biasanya membutuhkan waktu tiga hingga 

enam tahun untuk mencapai usia dewasa.  Dengan teknik pembungaan in vitro, bunga dan biji 

yang viabel dapat dihasilkan dalam waktu enam bulan masa kultur. 

Dari berbagai laporan mengenai pembungaan in vitro, yang meliputi spesies monokotil 

maupun dikotil, cukup alasan untuk mengatakan bahwa metodologi ini dapat dikembangkan 

pada setiap tanaman berbunga.  Akan tetapi, dengan mempertimbangkan beragamnya respon 

yang diperlihatkan, dan berbagai manipulasi yang dibutuhkan untuk berbagai spesies yang 

berbeda, masih tetap sulit untuk menentukan strategi umum bagi induksi pembungaan in 

vitro.  Namun begitu, ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa status fisiologis tanaman 

induk, medium dengan kadar garam rendah, dan kehadiran sitokinin, nampaknya mendukung 

pembungaan dan karenanya harus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya menginduksi 

pembungaan in vitro pada suatu spesies yang baru.  Dengan semakin difahaminya detil 

molekuler pada transisi dari meristem vegetatif ke meristem bunga, semakin besar peluang 

untuk memanipulasi tanaman agar berbunga pada tahap pertumbuhan yang diinginkan, atau 

sebagai respon terhadap kondisi lingkungan ataupun sinyal endogen tertentu (Weigel dan 

Meyerowitz, 1994; Weigel dan Nilsson, 1995; Colasanti dan Sundaresan, 1996).  Jelaslah, 

sistem pembungaan  in vitro yang mampu menghasilkan biji-biji viabel merupakan 

pendekatan yang sangat berharga untuk meningkatkan program pemuliaan pada spesies yang 

memiliki fase pertumbuhan juvenil yang panjang dan perilaku pembungaan yang tidak dapat 

diprediksikan.  Tantangan utama saat ini adalah mengembangkan metoda in vitro yang dapat 

diandalkan yang memungkinkan produksi bunga fertil dan biji viabel secara kontinyu pada 

tanaman yang diinginkan. 
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Bab 13 

Pengumbian Secara In Vitro 
 

 

Tanaman penghasil umbi, baik umbi di bawah tanah maupun di atas tanah, terutama 

kentang (Solanum tuberosum), yam (Dioscorea alata) dan singkong (Manihot esculenta) 

adalah tanaman-tanaman penting yang dibudidayakan secara ekstensif di berbagai tempat di 

muka bumi.  Tidak sama halnya dengan tanaman pangan utama lainnya, tanaman umbi 

diperbanyak secara vegetatif dan karenanya peka terhadap berbagai penyakit virus, bakteri 

maupun cendawan.  Misalnya, lebih dari 25 penyakit virus telah dilaporkan pada kentang. 

Serangan patogen yang demikian tingginya meningkatkan resiko penyebaran penyakit dan 

membatasi pertukaran plasma nutfah internasional untuk program pemuliaan.  Oleh karenanya 

diperlukan bahan tanaman bebas patogen untuk memfasilitasi program pemuliaan 

internasional serta mengendalikan penyakit pada budidaya komersial.  Hal ini biasanya 

dilaksanakan dengan memproduksi tanaman in vitro bebas patogen, baik melalui kultur 

meristem ataupun melalui terapi kimiawi.  Namun demikian, planlet in vitro menghendaki 

penanganan yang khusus selama transportasi dan transplantasi, sehingga tidak 

menguntungkan secara ekonomis bagi negara-negara yang belum berkembang. 

Menariknya, realisasi tanaman umbi yang diperbanyak melalui mikropropagasi dan 

dapat diinduksi untuk menghasilkan umbi mikro dalam jumlah besar secara in vitro telah 

memberikan arahan baru bagi pemuliaan dan budidaya tanaman umbi.  Umbi mikro yang 

diproduksi dari tanaman bebas patogen terbukti sangat berguna dan merupakan metoda yang 

efisien untuk memperbanyak, menyimpan, dan mengangkut setidak-tidaknya plasma nutfah 

kentang dan yam.  Pada bab ini, kita akan melihat aspek-aspek eksperimental dari 

pengumbian in vitro dan membahas menfaat umbi mikro bagi pemuliaan dan budidaya 

komersial kentang dan yam, yang merupakan dua tanaman umbi penting. 

 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGENDALIKAN PRODUKSI UMBI MIKRO 

 

Sejak penelitian awal mengenai pengumbian in vitro pada tanaman kentang (Baker, 

1953; Harney, Rowley dan Clinch, 1966), produksi of umbi mikro telah dilaporkan pada 

berbagai spesies Solanum dan Dioscorea.  Selama bertahun-tahun, baik penelitian in vitro 
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maupun in vivo telah dilakukan untuk mencari faktor-faktor yang mengontrol pengumbian.  

Terungkap bahwa berbagai zat pengatur tumbuh, sumber karbon, fotoperiodesitas, suplai 

nitrogen, suhu lingkungan kultur, bahan pemadat medium, serta macam eksplan dan genotipe 

mempengaruhi inisiasi pengumbian in vitro. 

Umbi mikro biasanya dihasilkan dari meristem aksilar di sepanjang pucuk (Hussey dan 

Stacey, 1984).  Namun upaya mengungkapkan teknologi ini dihadapkan pada sejumlah 

kendala, terutama pada kentang.  Berbeda dengan banyak anggota famili Solanaceae lainnya, 

kentang tidak memperlihatkan respon yang memuaskan terhadap stimulasi sitokinin bagi 

perkembangan pucuk aksilar dan karenanya sulit mengganda di dalam kultur.  Langkah ini 

penting, karena meristem meristem yang sudah ada yang akan membentuk umbi bila 

diinduksi.  Lagi, situasi ini makin dipersulit oleh kuatnya kompetisi antar meristem di 

sepanjang sumbu batang, yang berakibat pada terbentuknya hanya satu umbi mikro pada 

setiap pucuk.  Masalah ini kini tengah diatasi dengan secara manual mempersiapkan potongan 

nodus tunggal untuk produksi pucuk selanjutnya atau untuk induksi pengumbian. 

Pengumbian pada kentang biasanya terjadi pada minggu ke-tiga hingga ke-empat 

setelah kultur di bawah kondisi yang induktif, sedangkan kemunculan pertama umbi mikro 

pada yam (D. alata) dapat memakan waktu 8 hingga 12 minggu.  Pengumbian seringkali 

terjadi pada kultur yang mengalami senesen (penuaan), dan dapat dipercepat dengan 

penambahan sukrosa dan sitokinin benzylaminopurine (BAP) ke dalam emdium.  Medium 

Murashige dan Skoog (MS) (1962) umumnya digunakan sebagai medium dasar untuk 

produksi umbi mikro pada kentang dan yam. Pengkayaan medium MS dengan sukrosa 

konsentrasi tinggi, hingga 6 persen, meningkatkan pengumbian pada sejumlah kultivar 

kentang.  Fenomena ini dapat dikembangkan pada beberapa kultivar dengan penambahan 

sitokinin ke dalam medium induksi umbi. 

Fotoperiodesitas dan intensitas cahaya nampaknya memiliki pengaruh yang penting 

pada produksi umbi mikro (Seabrook, Coleman dan Levy, 1993).  Kedua faktor cahaya ini 

mengatur berbagai interaksi faktor-faktor penginduksi umbi lainnya, termasuk zat pengatur 

tumbuh.  Misalnya, pengumbian in vitro yang diinduksi oleh sukrosa pada berbagai kultivar 

kentang hanya terjadi dalam kondisi hari pendek.  Hari pendek dilaporkan meningkatkan 

kandungan sitokinin endogen pada kultur kentang dan kebutuhan akan hari pendek pada 

pengumbian in vitro dapat diabaikan, setidak-tidaknya sebagian, dengan pemberian sitokinin.  

Menariknya, hampir pada semua kultivar kentang yang diuji, kemampuan sukrosa dan 

sitokinin untuk menginduksi pengumbian secara in vitro diperlihatkan secara maksimal pada 

kultur yang dipelihara dalam keadaan gelap total secara kontinyu. 



Pengumbian Secara In Vitro 

 

127 

Berlainan dengan kentang, potongan nodus yam yang dikulturkan pada medium induksi 

umbi menghasilkan jumlah umbi tertinggi di bawah kondisi hari panjang, atau di bawah 

pencahayaan yang terus-menerus, sedangkan umbi-umbi yang lebih besar diperoleh di bawah 

kondisi hari pendek (Jean dan Cappadocia, 1991).  Pada beberapa kultivar yam, medium MS 

ternyata menghambat pengumbian dan penghambatan ini dapat diatasi dengan tidak 

memasukkan garam-garam amonium ke dalam medium. 

Menariknya, jumlah cahaya mempengaruhi morfologi umbi dan tempat terbentuknya 

umbi pada kentang.  Hari panjang dengan cahaya terang meningkatkan produksi umbi yang 

panjang pada medium induksi umbi.  Dalam keadaan gelap, umbi yang panjang sama sekali 

tidak terbentuk, meskipun sebagian besar kultur membentuk umbi mikro.  Juga nyata bahwa 

umbi dapat diproduksi pada bagian ujung pucuk hanya dengan menempatkan kultur di bawah 

kondisi hari panjang. 

Suhu rendah adalah faktor kritis lain yang terlibat di dalam inisiasi pengumbian in vitro.  

Pada kentang, induksi umbi maksimum dapat direalisasikan dengan memelihara kultur pada 

suhu antara 15 hingga 25oC pada medium induksi. 

Umbi mikro dengan ukuran yang baik , yakni dengan berat 50 mg atau lebih dan dengan 

kandungan bahan kering 10 persen, dapat disimpan hingga beberapa bulan tanpa kehilangan 

viabilitasnya.  Umbi mikro kentang dan yam memiliki masa dormansi yang sama atau lebih 

lama daripada umbi biasa.  Diperkirakan bahwa sejumlah kondisi yang diperlukan untuk 

pengumbian in vitro menyebabkan bertambah panjangnya masa dormansi pada umbi mikro. 

Dormansi umbi mikro yang tidak seragam merupakan masalah utama yang membatasi 

pemanfaatan teknologi ini untuk aplikasi komersial.  Karakter-karakter seperti ukuran, 

kematangan fisiologis, dan dormansi sangat beragam antar individu umbi mikro pada populasi 

yang dipanen pada akhir siklus produksi.  Standarisasi waktu pengumbian, pengkelasan umbi 

mikro yang dipanen ke dalam kelas-kelas yang berbeda, atau pemecahan dormansi secara 

artifisial, dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan produksi umbi mikro yang tidak 

seragam ini. 

 

 

ASPEK-ASPEK PRAKTIS DARI PENGUMBIAN IN VITRO  

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, produksi umbi mikro yang bebas patogen 

menawarkan manfaat praktis yang nyata dalam kaitannya dengan program pemuliaan 

internasional dan pertukaran plasma nutfah.  Sayangnya, teknik in vitro yang begitu berharga 

ini belum diaplikasikan pada berbagai tanaman umbi yang dibudidayakan secara komersial.  
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Namun, pengetahuan dasar yang diperoleh dari kajian terhadap kentang dan yam, sudah 

memadai untuk dijadikan dasar bagi pengujian strategi ini untuk tanaman umbi lainnya.  

Namun demikian, akan bijaksana bila mengatakan bahwa kondisi yang pasti untuk 

pengumbian in vitro berbeda antar genotipe, sehingga suatu protokol yang optimum untuk 

setiap klon harus ditentukan secara empiris. 

Dewasa ni, teknologi pengumbian in vitro tidak begitu efisien atau hemat biaya untuk 

operasi komersial, meskipun cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan program pemuliaan.  

Penghalang utamanya adalah (1) terbatasnya ketersediaan meristem yang berukuran pendek 

dalam jumlah memadai untuk induksi umbi, dan (2) lemahnya kendali atas ketidakseragaman 

waktu pengumbian.  Upaya lebih lanjut dalam pembenahan proliferasi pucuk dan 

pengembangan sistem robot yang canggih untuk persiapan setek nodus tunggal diharapkan 

dapat meningkatkan efisiensi sistem yang sudah ada.  Akan tetapi, pengembangan bioreaktor 

yang dapat mengkombinasikan kebutuhan akan kuantitas dan kualitas umbi mikro secara 

hemat biaya pada akhirnya akan membantu realisasi  teknologi umbi mikro yang benar-benar 

berpotensi. 
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Bab 14 

Pemuliaan Tanaman Molekuler 
 

“Pemuliaan Molekuler” adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan 

pengembangan dan aplikasi teknologi genetika molekuler dalam mengintroduksikan sifat-sifat 

baru yang dikehendaki dalam program pemuliaan tanaman (Karp, Isaac dan Ingram, 1998). 

Sebelum abad ke-19, seleksi dan pemuliaan tanaman merupakan proses yang berjalan 

secara pasif.  Pada mulanya pemuliaan tanaman hanya berdasarkan seleksi alam.  Pada akhir 

abad ke-19, mulai dilakukan persilangan buatan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-

sifat yang diinginkan.  Setelah temuan Mendel pada awal tahun 1900-an, program pemuliaan 

tanaman mulai berjalan secara aktif.  Kebanyakan aplikasi dari teori Mendel ini merupakan 

program yang memakan waktu yang lama, yang dapat mencapai dua belas siklus persilangan.  

Ini merupakan proses seleksi yang menghabiskan waktu bertahun-tahun sebelum varietas dan 

hibrid baru dilepas.  Pada tahun 1960-an, dengan dilepasnya beberapa varietas unggul 

tanaman serealia, yang merupakan basis dari “revolusi hijau”, para pakar pemuliaan tanaman 

mulai menyadari betapa besarnya potensi hibridisasi.  Tidak diragukan lagi, hal ini telah 

memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya memenuhi kekurangan pangan dunia. 

Prinsip dasar dari pemuliaan tanaman adalah introduksi gen-gen pembawa sifat yang 

dikehendaki, yang berasal dari kerabat jauh dari dari spesies liar, ke dalam kromosom 

tanaman pertanian.  Meskipun tidak se-langsung teknik rekayasa genetik modern, bentuk 

pemuliaan selektif ini juga merupakan upaya memanipulasi sifat-sifat genetik tanaman 

pertanian.  Pada tahun 1980-an, metode transfer gen yang dimediasi oleh Agrobacterium 

untuk mendapatkan tanaman transgenik telah semakin sempurna.  Isolasi gen-gen penting 

yang memiliki nilai agronomis dan transformasi kultivar dengan gen-gen baru menghasilkan 

varietas-varietas tanaman transgenik yang lebih baik (terkenal dengan sebutan “genetically 

modified organism” atau GMO), yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan publik.  

Akan tetapi, kita tidak akan membahas aspek tersebut di dalam bab ini. 

Teknologi penanda molekuler (molecular marker) sangat memacu perkembangan 

pemuliaan tanaman.  Sumber gen-gen yang akan dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan 

mutu tanaman tidak lagi menjadi faktor pembatas.  Dengan peralatan modern, gen-gen dapat 

diintroduksikan ke dalam tanaman dari organisme apapun (bahkan gen sintetik sekalipun!).  

Dengan dikombinasikan dengan teknik biologi molekuler untuk kloning gen dan metode baru 

mengenai “genom fungsional”, kemampuan mengindentifikasi gen-gen yang membawa sifat 



PEMULIAAN TANAMAN SECARA IN VITRO 

 

130 

tertentu (seperti ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit) telah membuka dimensi 

baru bagi pemuliaan tanaman.  Dengan demikian, pemuliaan tanaman molekuler telah 

menempatkan diri pada posisinya. 

 

 

MACAM-MACAM PENANDA MOLEKULER 

 

Berbagai sistem penanda molekuler telah dikembangkan untuk memfasilitasi analisis 

genom tanaman yang kompleks (Karp, Isaac dan Ingram, 1998).  Beberapa macam penanda 

molekuler yang digunakan untuk pemuliaan adalah: 

• Isozyme (isozim, penanda ini mengontrol perbedaan antar anggota famili multigen yang 

mengkode enzim-enzim spesifik). 

• Restriction fragment length polymorphism (RFLP). 

• Random amplified polymorphic DNA (RAPD). 

• Amplified fragment length polymorphism (AFLP). 

• Microsatelite atau simple sequence repeats (SSR) – juga dikenal sebagai short tandem 

repeats (STR). 

Istilah polimorfisme (polymorphism) menggambarkan adanya bentuk-bentuk yang 

berbeda di dalam populasi, misalnya perbedaan jumlah ulangan tandem di dalam mikrosatelit. 

Isozim atau isoenzim, secara definisi, adalah setiap setiap bentuk ganda dari suatu 

enzim, masing-masing dengan kinetik yang agak berbeda, tetapi dengan fungsi katalitik yang 

sama.  Isozim-isozim yang berbeda dibentuk oleh anggota famili multigen yang berbeda 

(yang memiliki perbedaan kecil dalam sekuennya).  Seringkali dapat dibuat korelasi profil 

isozim spesifik dengan sifat-sifat tertentu, yang menjadikannya sebagai penanda yang 

bermanfaat untuk pemuliaan. 

Di antara penanda yang dikemukakan di atas, RFLP adalah yang paling sering 

digunakan dan merupakan penanda molekuler yang paling informatif dalam pemetaan genom 

tanaman pertanian.  Analisis RFLP memanfaatkan perbedaan sekuen nukleotida di mana 

enzim-enzim pembatas memotong DNA genom.  Teknik ini meliputi ekstraksi DNA genom, 

pelumatan DNA dengan enzim pembatas yang selektif dan pemeriksaan dengan segmen DNA 

yang telah diketahui (Southern blots).  Penggunaannya dibatasi oleh kebutuhan DNA dalam 

jumlah besar untuk analisis.  Juga, teknik ini memakan waktu dan mahal, menjadikannya 

kurang cocok untuk program skrining skala besar dalam pemuliaan tanaman. 
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Kemajuan di dalam genom fungsional dan reaksi rantai polimerase (Polymerase Chain 

Reaction, PCR) telah menghasilkan beberapa teknik lain yang sama ampuhnya yang dapat 

digunakan untuk evaluasi tanaman dalam jumlah besar (misalnya untuk skrining plasma 

nutfah), dan untuk identifikasi penanda yang digunakan dalam program pemuliaan.  Penanda 

berbasis PCR lebih sederhana untuk digunakan pada sampel dalam jumlah besar.  Penanda-

penanda mikrosatelit (atau SSR), RAPD, dan AFLP termasuk ke dalam kategori ini.  Biaya 

untuk mendapatkan penanda seperti itu sangat mahal; namun, dengan berkembanganya 

teknologi dan dengan kerjasama internasional, biayanya dapat ditekan dan semakin banyak 

penanda seperti untuk yang tersedia bagi para pemulia tanaman. 

RAPD memanfaatkan perbedaan segmen DNA genom yang akan diamplifikasi oleh 

PCR menggunakan primer oligonukleotida pendek (biasanya dengan panjang 10 nukleotida).  

Penanda RAPD yang dihasilkan dapat digunakan sebagai penanda dominan.  Penggunaan 

penanda seperti itu untuk sifat-sifat yang spesifik telah dilaporkan dalam beberapa kasus.  

Salah satu kelemahan RAPD adalah bahwa amplifikasi dilakukan di bawah kekuatan rendah, 

menjadikan pita yang dihasilkan belum tentu sama pada laboratorium yang berbeda.  Akan 

tetapi, sekali suatu penanda berhasil diidentifikasi, pita DNA dapat diklon dan disekuenkan 

untuk menghasilkan penanda yang mantap yang dapat digunakan untuk semuanya.  Di antara 

penanda berbasis PCR, barangkali ini adalah yang paling murah dan paling sederhana.  

Ketersediaan informasi genetik yang telah ada sebelumnya juga tidak menjadi prasyarat bagi 

penggunaan penanda RAPD.  Oleh karenanya, teknik ini dapat diaplikasikan pada spesies 

tanaman yang baru dengan relatif mudah. 

Ada sejumlah laporan yang mengkonfirmasi bahwa AFLP dapat memberi sumbangsih 

yang signifikan bagi penelitian genetika tanaman.  Teknik ini memanfaatkan perbedaan pada 

situs-situs pembatas pada DNA genom dan amplifikasi PCR selektif.  Hal ini tidak diragukan 

lagi lebih dapat diandalkan daripada penanda RAPD yang belum memiliki karakter.  Dengan 

perbaikan teknologi yang kini tersedia, AFLP telah menjadi sangat dapat diandalkan dan 

menawarkan polimorfisme yang memadai (Saghai-Maroof et al., 1994; Paul et al., 1997).  

Sejumlah besar lokus AFLP yang dapat digunakan sebagai penanda dapat dihasilkan dari 

suatu tanaman hanya dari satu eksperimen. 

Mikrosatelit, atau SSR, terdiri atas ulangan tandem dari sekuen nukleotida sederhana, 

masing-masing dengan panjang antara satu hingga enam pasang basa.  Nama ‘satelit’ berasal 

dari spectrum optik yang muncul setelah pemisahan gradien kerapatan dari fragmen DNA 

dengan komposisi basa yang sangat berbeda, ketika massa DNA terlihat sebagai pita utama, 

sementara pita yang berhubungan dengan DNA yang berulang muncul sebagai pita ‘satelit’. 
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Mikrosatelit tersebar luas di dalam genom eukaryotik (tersebar secara acak di dalam 

wilayah pengkodean pada genom, tetapi merupakan pengembangan DNA yang belum 

diterjemahkan) dan seringkali sangat polimorfis dikarenakan adanya variasi pada jumlah unit 

yang berulang.  Ulangan tersebut dapat berbentuk CT (atau AT atau CA, dan sebagainya), 

GTT, atau AAAAT, dan jumlah ulangan pengembangan nukleotida ini dapat bervariasi dari 

hanya beberapa kali hingga lusinan kali.  GT dan GTT nampaknya merupakan ulangan yang 

paling sering terjadi pada tanaman barley.  Bagian lateral dari ulangan ini cenderung untuk 

tetap, sehingga memungkinkan kita untuk mensintesis primer PCR untuk bagian batas. 

Jumlah total lokus mikrosatelit sedikit dan total panjang ulangannya cenderung kurang dari 

150 bp.  Mikrosatelit mengalami mutasi dengan cara mendapatkan atau kehilangan unit-unit 

ulangan dalam laju yang tinggi (dengan urutan 103 hingga 104 per lokus per generasi untuk 

dinukleotida).  Mikrosatelit tidak bersifat counter selective, sehingga mikrosatelit dapat 

berakumulasi di dalam suatu spesies.  Selanjutnya, penanda SSR hanya membutuhkan DNA 

contoh dalam jumlah sedikit, dan karena sifatnya yang hipervariabilitas, kodominan, dan 

ubikuitas (berada di mana-mana) pada genom eukaryotik, maka penanda ini banyak 

digunakan untuk studi genetika populasi, identifikasi strain, analisis paternity, dan tujuan-

tujuan pemetaan. 

Pilihan atas sistem penan untuk masing-masing aplikasi akan tergantung pada macam 

program pemuliaan dan harus merupakan suatu sistem yang menyeluruh, sederhana namun 

dapat diandalkan. 

 

 

TUJUAN POKOK PEMULIAAN MOLEKULER 

 

• Menyediakan penanda molekuler untuk sifat-sifat yang diinginkan (misalnya ketahanan 

terhadap penyakit, toleransi terhadap stres, produksi tinggi, penyerapan dan penggunaan 

hara mikro yang efisien, dan sebagainya). 

• Mengembangkan perangkat untuk identifikasi dan pendugaan jumlah strain patogen di 

dalam tanaman dan tanah. 

• Meningkatkan perkembangan tanaman pertanian melalui modifikasi ke arah lintasan 

perkembangan yang spesifik atau biosintesis senyawa-senyawa spesifik. 

• Mengembangan penanda molekuler untuk kualitas produk (misalnya warna tepung, pati 

dan komposisi protein di dalam butiran). 
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• Membantu meningkatkan kecepatan dan keampuhan bioassay untuk mengukur keragaan 

tanaman (misalnya berdasarkan defisiensi nutrisi, penyakit, dan sebagainya), termasuk 

untuk silang-balik dengan bantuan penanda. 

 

 

APLIKASI PENANDA MOLEKULER DI DALAM PEMULIAAN TANAMAN 

 

Hingga kini, aplikasi penanda molekuler untuk pemuliaan tanaman serealia termasuk 

silang-balik dipercepat, skrining terhadap tanaman donor dan progeni doubled-haploid, 

skrining populasi untuk galur-galur elit, konfirmasi genotipe galur induk, penyusunan 

piramida lokus resistensi majemuk, dan analisis terhadap aplikasi Hak-hak Pemulia Tanaman.  

Peta genetik menunjukkan posisi relatif penanda genetik, dan gen-gen individu yang 

mempengaruhi sifat-sifat yang dikehendaki (misalnya ketahanan terhadap penyakit, morfologi 

tanaman, sifat-sifat biokimia) yang tengah dikembangkan.  Lokus sifat kuantitatif 

(Quantitative Trait Loci, QTL, yakni gen-gen yang mempengaruhi sifat-sifat kuantitatif) juga 

dapat dipetakan terhadap penanda molekuler. 

Sifat-sifat kuantitatif adalah yang yang terdapat dalam tigkatan yang besar ataupun kecil 

di dalam semua spesies.  Sifat-sifat ini biasanya dikontrol oleh gen-gen majemuk, dan sifat 

tersebut memiliki nilai rata-rata, pada tingkatan di mana individu-individu di dalam populasi 

tersebar (misalnya tinggi tanaman, jumlah biji per tongkol, ukuran buah, dan sebagainya).  

Juga, sifat-sifat kuantitatif dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.  Sebaliknya, sifat-sifat 

kualitatif yang perlu diperhatikan adalah yang dikendalikan oleh suatu gen tunggal (atau 

paling banyak dua gen) dan dapat disebabkan oleh mutasi yang terjadi di dalam gen tersebut.  

Oleh karenanya, sejumlah anggota spesies atau populasi bisa saja tidak memperlihatkan 

kualitas yang diamati (misalnya ketahanan terhadap penyakit). 

Seleksi dengan bantuan penanda, mempercepat silang-balik, sidik jari genetik, dan 

memperkirakan jarak genetik adalah beberapa di antara aplikasi yang paling penting dari 

penanda molekuler di dalam pemuliaan tanaman. 

 

Seleksi dengan Bantuan Penanda 

Para pemulia dapat memilih gen-gen penanda yang terbukti terpaut dengan gen-gen 

yang mengendalikan sifat yang dikehendaki, sebagai alternatif bagi seleksi sifat-sifat fenotipe.  

Gen yang terpaut selalu diwariskan bersama-sama dan kehadiran satu gen (yang sekuennya 

diketahui) akan berimplikasi bahwa gen untuk sifat yang dikehendaki juga berada di dalam 
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individu tersebut.  Penanda DNA berfungsi sebagai alat seleksi yang ampuh untuk gen-gen 

yang penting secara agronomis dalam program pemuliaan yang memungkinkan skrining sifat 

sejak tahap awal perkembangan tanaman.  Hal ini dimungkinkan karena seleksi seperti itu 

dapat dilakukan tanpa harus menumbuhkan tanaman hingga dewasa selama skrining generasi 

awal, sehingga mempercepat keseluruhan proses.  Akan tetapi, generasi tanaman hasil seleksi 

akhir harus diskrining dengan menumbuhkannya hingga dewasa. 

Peta keterpautan yang digunakan pada program perbaikan tanaman padi, gandum, 

barley, dan serealia lain sejauh ini terutama sekali adalah berdasarkan penanda RFLP.  Akan 

tetapi, tingkat polimorfisme yang rendah yang terdeteksi pada sejumlah kultivar membatasi 

kegunaan RFLP.  Diperkenalkannya sistem penanda berbasis PCR, seperti AFLP dan SSR, 

telah memfasilitasi indentifikasi polimorfisme DNA dalam jumlah yang lebih besar untuk 

menyusun peta keterpautan yang lebih lengkap dalam waktu yang jauh lebih singkat 

dibandingkan hanya menggunakan RFLP.  Hal ini menawarkan manfaat diketahuinya lokasi 

kromosom/genetik dari penanda RFLP dan dapat diregenerasikannya penanda AFLP/SSR 

dalam jumlah yang jauh lebih besar dan dalam waktu yang cepat. 

Kini mungkin untuk mengidentifikasi penanda molekuler yang terpaut dengan gen yang 

mengontrol beberapa aspek utama dari kualitas dan QTL, yang pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat tanaman pertanian.  Sehingga QTL yang mengontrol 

berbagai aspek seperti karakter perkecambahan, warna tepung, hasil giling, dan kebutuhan 

energi giling telah diidentifikasi pada beberapa spesies tanaman serealia, termasuk barley dan 

gandum.  QTL yang membawa sifat ketahanan tanaman dewasa terhadap  penyakit karat 

(yang disebabkan oleh Puccinia striiformis f.sp. hordei) pada tanaman barley telah dipetakan 

(Toojinda et al., 1998).  QTL resistensi diintrogresikan ke dalam latar belakang genetik yang 

tidak ada kaitannya dengan populasi pemetaan dengan satu siklus silang-balik dengan bantuan 

penanda.  Galur-galur haploid diperoleh dari galur silang-balik terpilih, memiliki fenotipe 

tahan terhadap penyakit karat, dan memiliki genotipe dengan penanda molekuler dalam 

jumlah besar.  QTL resistensi yang diintrogresikan merupakan determinan yang signifikan 

bagi resistensi di dalam latar belakang genetik yang baru, menunjukkan manfaat dari teknik 

yang diterapkan. 

 

Silang-balik Dipercepat 

Tujuan dari silang-balik adalah memungkinkan terjadinya introgresi suatu gen yang 

spesifik ke dalam suatu kultivar elit.  Pekerjaan ini memakan waktu karena jumlah genom 

induk recurrent (induk awal) harus maksimal pada setiap silang-balik.  Kromosom yang 
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membawa gen yang diinginkan yang akan diintrogreskan memerlukan waktu yang lebih lama 

dan lebih banyak generasi untuk dapat kembali kepada bentuk recurrent (sebagai akibat 

persilangan dan pertukaran kromatida).Tersedianya penanda molekuler membantu pemilihan 

individu yang memiliki persentase induk recurrent tertinggi pada setiap generasi, yang pada 

waktu bersamaan juga memiliki gen untuk introgresi.  Hal ini dapat memfasilitasi seleksi 

terhadap genotipe ideal (yang mengandung 97 hingga 99 persen genom induk recurrent + 

integrasinya) dalam dua hingga tiga generasi, misalnya pada barley, gandum, jagung, bunga 

amatahari, dan Brassica rapa (rapeseed).  Jelaslah, seleksi dipercepat seperti itu akan 

menghemat waktu dan biaya secara nyata. 

Pemanfaatan penanda molekuler untuk silang-balik dipercepat telah diterapkan pada 

pemuliaan barley (Ellis et al., 2000).  Dengan menggunakan penanda AFLP polimorfis, para 

pemulia menemukan bahwa persentase komposisi DNA donor bervariasi dari 8 hingga 60 

persen pada progeni silang-balik yang diskrining.  Mereka memperkirakan bahwa seleksi 

genotipe dengan genom induk donor sebesar 8 persen akan sebanding dengan penghematan 

dua generasi silang-balik.  Strategi yang serupa tengah diterapkan pada pemuliaan tanaman 

serealia lain, termasuk gandum.  Penyakit karat daun dan karat batang yang banyak 

menyerang, yang disebabkan oleh cendawan Puccinia graminis f.sp. tritici, mengakibatkan 

kehilangan hasil yang besar pada kultivar gandum yang peka.  Kerabat gandum liar, Aegilops 

ventricosa, memiliki gen kompleks (Sr38, Lr37, Yr17), yang dapat membawakan sifat 

resistensi terhadap penyakit tersebut.  Upaya-upaya kini tengah dilakukan untuk 

mengintroduksikan ini dan kompleks gen lainnya ke dalam kultivar gandum komersial 

melalui introgresi dan dengan bantuan penanda molekuler untuk seleksi progeni (Cox, 1998). 

 

Sidik Jari Genetik dan Geotipe Tanaman 

Penggunaan penanda molekuler untuk sidik jari genetik secara umum kini telah dikenal 

baik.  Penanda molekuler terutama sekali berguna dalam mengungkapkan keragaman genetik 

di antara tanaman-tanaman yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat (misalnya pada 

tingkat kultivar) di mana penanda fenotipe gagal memperlihatkan keragaman.  Contoh 

aplikasi penanda seperti polimorfisme RAPD untuk identifikasi kultivar pada spesies tanaman 

hias seperti Ixora dan Licuala telah banyak dilaporkan (Rajaseger et al., 1997; Loo et al., 

1999). 

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, di dalam pemuliaan tanaman, penanda molekuler 

dapat digunakan untuk membedakan kultivar yang akan berguna dalam menseleksi galur 

tanaman induk untuk membentuk persilangan spesifik dengan kultivar lain.  Tingkat 
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keragaman genetik di dalam suatu spesies, hubungan genetik antar kultivar yang berbeda, 

landraces (populasi tanaman budidaya, yang memiliki keragaman genetik) dan spesies liar 

yang akan digunakan di dalam pemuliaan adalah penting untuk ditentukan.  Informasi seperti 

itu berguna untuk mengoptimalkan keragaman genetik di dalam program pemuliaan. 

Pada tanaman barley, penanda SSR dari beberapa sifat yang berhubungan dengan 

pembentukan malt, fermentasi, dan penyulingan telah dipetakan pada sejumlah (galur silang-

dalam acak) kultivar kontemporer (Swanston et al., 1999).  Hal ini, dan sejumlah temuan 

serupa akan memungkinkan penggunaan penanda molekuler dalam berbagai program 

pemuliaan.  Hal yang sama, penggunaan beberapa penanda RFLP yang sebelumnya telah 

dipetakan sebagai anchor probe (titik tolak), keterpautan genetik tanaman lentil (Lens 

culinaris) yang ekstensif telah disusun (Eujay et al., 1998) dengan 177 penanda (89 RAPD, 

79 AFLP, 6 RFLP dan tiga penanda morfologis).  Peta seperti itu dapat digunakan untuk 

identifikasi penanda yang terpaut dengan QTL di dalam populasi galur silang-dalam yang 

digunakan. 

 

Memperkirakan Jarak Genetik 

Polimorfisme DNA mencerminkan hubungan antar kultivar, spesies, dan populasi 

tanaman.  Informasi dari penanda molekuler dapat membantu para pemulia tanaman memilih 

plasma nutfah induk yang sesuai untuk melakukan persilangan.  Penanda AFLP telah berhasil 

digunakan untuk mendeteksi keragaman dan perbedaan antar populasi teh India dan teh 

Kenya (Camelia sinensis) (Paul et al., 1997).  Analisis ini mengelompokkan genotipe-

genotipe Assam, keduanya dari India dan Kenya, memastikan bahwa klon Kenya telah 

diturunkan dari koleksi yang ada di daerah Assam.  Tipe Cina berasal dari kelompok yang 

terpisah, yang merupakan cerminan dari keragaman genetik yang lebih luas.  Juga, klon-klon 

yang dikoleksi dari daerah yang sama memperlihatkan keragaman genetik keseluruhan yang 

lebih sedikit.  Analisis AFLP memisahkan semua genotipe yang diuji, sekalipun tidak dapat 

dibedakan berdasarkan sifat-sifat morfologisnya. 

 

 

STUDI KASUS: 
APLIKASI PENANDA MOLEKULER PADA PEMULIAAN TANAMAN BARLEY 

(HORDEUM VULGARE) 
 

 Penanda molekuler kini telah diadopsi secara rutin pada program pemuliaan serealia.  

Barley merupakan tanaman ideal untuk aplikasi teknologi pemuliaan molekuler, karena 
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tanaman ini diploid (2n = 14).  Tanaman ini memiliki siklus hidup yang singkat dan 

kultivarnya silang-dalam, sehingga analisis genetik maupun fisiologis mudah dilakukan 

(Forster et al., 1999).  Beberapa spesies sumber, seperti landrace yang beradaptasi secara 

spesifik dan barley liar (H. spontaneum), tersedia untuk introgresi gen-gen yang diinginkan ke 

dalam kultivar silang-dalam.  Selain itu, barley liar dan landrace semuanya diploid dan dapat 

diantar-silangkan. 

Harus dicatat di sini bahwa barley adalah salah satu spesies tanaman tertua yang 

diketahui (dari data arkeologi) telah dibudidayakan sejak 8000 tahun SM.  Sejarah panjang 

seleksi telah menjadikan kultivar-kultivar modern cukup seragam.  Akan tetapi beberapa sifat 

yang diinginkan berada pada barley liar yang dapat diintrogresikan ke dalam kultivar.  

Pendekatan tradisonal adalah mencoba dan mengintroduksi satu sifat dalam satu waktu.  

Dengan tersedianya penanda molekuler, dan suatu prosedur yang efektif untuk mendapatkan 

galur-galur doubled-haploid dari kultur antera barley, para pemulia kini membidik introgresi 

beberapa sifat secara simultan (misalnya sifat toleransi terhadap kekeringan  dan resistensi 

terhadap penyakit embun; resistensi terhadap cereal cyst nematode (CCN); toleransi terhadap 

boron (BT); resistensi terhadap barley yellow dwarf virus (BYDV) dan embun tepung (Mlo); 

efisiensi mangan (Mn); dan gen kerdil Denso). 

Dengan keberhasilan teknik pemuliaan molekuler yang telah dibuktikan, para pemulia 

kini dapat menskrining bahan pemuliaan dalam proporsi yang lebih besar.  Akan tetapi, 

jumlah penanda yang kini ada tidak mencukupi.  Dengan upaya kerjasama internasional dan 

mudahnya penggunaan data secara bersama-sama, dibarengi dengan kemajuan di bidang 

teknik penanda berbasis PCR, suatu hari nanti tidak mustahil akan tersedia database yang 

sangat bermanfaat bagi para pemulia tanaman.  Melalui seleksi dengan bantuan penanda, 

lebih sedikit individu yang perlu diskrining di dalam suatu populasi namun memungkinkan 

untuk memperoleh frekuensi gen yang lebih besar, yang sangat meningkatkan efisiensi 

program pemuliaan.  Penggunaan penanda molekuler untuk silang-balik yang dipercepat kini 

diterima secara luas, yang memfasilitasi identifikasi dini dan membuang galur-galur yang 

tidak diinginkan, sehingga mengurangi beban kerja. 

Upaya paling awal introgresi sifat-sifat tunggal ke dalam kultivar barley dari spesies liar 

terhalang oleh fakta bahwa sejumlah sifat yang tidak diinginkan juga terintegrasi dengan sifat-

sifat yang diinginkan (Saghai-Maroof et al., 1994).  Akan tetapi, informasi terbaru 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan latar belakang genetik yang tepat, beberapa pautan 

yang tidak diinginkan dapat diputus, dan hal ini akan memungkinkan diperolehnya galur 

pemuliaan yang tidak mungkin bisa diperoleh tanpa menggunakan peralatan modern.  Dengan 
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mempertimbnagkan begitu banyaknya upaya yang telah dilakukan untuk program pemuliaan 

seperti itu oleh para pemulia tanaman, didukung oleh berbagai perangkat molekuler yang 

sangat mengagumkan yang secara terus-menerus diperbaiki, bukan tidak mungkin bahwa 

tanaman-tanaman pertanian yang benar-benar diinginkan akan dapat diregenerasikan dalam 

waktu dekat. 
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