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Abstrak 

Kultur antera adalah suatu metoda perbanyakan tanaman secara in vitro dengan menggunakan 

antera sebagai bahan eksplan.  Teknik kultur antera berpeluang besar untuk diaplikasikan pada 

program pemuliaan tanaman karena mampu meregenerasikan galur-galur haploid dan doubled-

haploid homozigot dengan sifat-sifat unggul yang sebelumnya resesif pada populasi alamiahnya.  

Akan tetapi aplikasi teknik ini pada sejumlah tanaman, khususnya kedelai, dihadapkan pada 

kendala teknis akibat kecilnya ukuran tunas bunga dari mana antera diisolasi dan ukuran 

anteranya sendiri yang sangat kecil dan sangat lunak.  Oleh karenanya telah dikembangkan suatu 

alat isolasi dan inokulasi yang dirancang khusus untuk kultur antera kedelai.  Alat ini terdiri atas 

tiga komponen, yaitu dua alat isolasi antera untuk penggunaan sebelah kanan dan kiri dengan 

disain khusus (keduanya berbeda satu sama lain) dan terbuat dari jarum dengan ujung 

ditumpulkan, dan sebuah alat inokulasi yang terbuat dari kawat halus (senar gitar No. 1) dengan 

sifat aesif dan kelenturan yang sesuai untuk penanganan antera kedelai yang kecil dan lunak.  Dari 

pengamatan terhadap pemakaian alat ini, diperoleh hasil yang sangat menggembirakan, yaitu 

tingkat keberhasilan mendapatkan antera utuh dari setiap tunas bunga mencapai 100%.  Oleh 

karenanya, alat ini memiliki prospek pengembangan yang baik untuk aplikasi teknik kultur 

antera, terutama pada tanaman kedelai. 

 

Kata kunci:  androgenesis, Glycine max, kultur jaringan, kultur in vitro, bioteknologi. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kultur antera adalah metoda perbanyakan 

tanaman secara  in vitro dengan menggunakan 

eksplan berupa antera yang diisolasi dari tunas 

bunga muda.  Tujuan melakukan kultur antera 

utuh adalah untuk menginduksi androgenesis, 

yaitu perkembangan tanaman lengkap dari 

sel-sel mikrospora yang terdapat di dalam an-

tera.  Prinsip yang mendasari androgenesis 

adalah menghentikan perkembangan mikro-

spora, yang dalam keadaan normal berkem-

bang menjadi sel-sel gamet, dan memaksa 

perkembangannya menjadi tanaman utuh 

(Nitsch, 1981).  Induksi androgernesis berarti 

menghambat diferensiasi gametofitik, dan pa-

da waktu yang sama memaksa mikrospora un-

tuk memasuki lintasan sporofitik dan berege-

nerasi menjadi tanaman utuh (Dunwell, 1986). 

Aplikasi kultur antera memberikan kon-

tribusi yang besar bagi perbaikan mutu gene-

tik tanaman melalui pemuliaan in vitro.  Rege-

nerasi tanaman dari mikrospora akan mengha-

silkan galur-galur haploid yang homozigot de-

ngan menampilkan sifat-sifat resesif yang ber-

guna yang sebelumnya tidak terekspresikan di 

dalam populasi heterozigot di alam bebas.  

Banyak genotipe yang toleran terhadap kan-

dungan hara rendah, resisten terhadap suhu 

rendah, kekeringan atau logam berat, dapat di-

regenerasikan melalui androgenesis, yang eks-

presinya bersifat spontan (Taji et al., 2002).  

Teknologi ini telah berhasil diterapkan pada 

tanaman-tanaman seperti Oryza sativa (Len-

tini et al., 1995; Aryan, 2002) dan Triticum 

aestivum (Touraev et al., 1996). Teknologi ini 

juga telah berhasil diterapkan pada tanaman-

tanaman dikotil seperti Brassica napus (Lich-
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ter, 1982), Populus sp. (Hyun et al., 1986), 

Malus domestica (Höfer et al., 1999), dan  

Anemone sp., Zantedeschia sp. and Delphini-

um sp. (Custers et al., 2001).  Regenerasi ta-

naman haploid dari kultur antera maupun kul-

tur mikrospora juga dijumpai pada tanaman 

legum seperti Medicago sativa (Zagorska et 

al., 1997), Cajanus cajun (Kaur dan Bhalla, 

1998), Lupinus spp. (Bayliss et al., 2002) dan 

sejumlah tanaman legum pohon seperti Albi-

zzia lebbeck (Gharyal et al., 1983) dan Pelto-

phorum pterocarpum (Rao dan De, 1987). 

 

 

MASALAH 

 

Permasalahan yang dihadapi dalam apli-

kasi teknik kultur antera kedelai, khususnya 

dari segi teknis pelaksanaannya, adalah sulit-

nya mengisolasi dan menginokulasi antera da-

lam keadaan utuh.  Hal ini disebabkan kecil-

nya ukuran tunas bunga yang digunakan seba-

gai sumber antera.  Permasalahan bahkan ma-

kin rumit karena ukuran anteranya sendiri ju-

ga sangat kecil, yaitu dengan diameter lebih-

kurang 0,3 – 0,5 mm.  Isolasi dan inokulasi 

antera dilakukan secara aseptik di dalam kotak 

pindah (laminar air flow cabinet) dengan ban-

tuan mikroskop stereo, dikarenakan sulitnya 

untuk melihat antera dengan mata telanjang, 

masih menghasilkan antera yang rusak dalam 

jumlah yang tinggi.  

 

 

MANFAAT 

 

Pada awalnya digunakan jarum suntik se-

bagai alat isolasi dan inokulasi.  Namun kare-

na tingginya tingkat kerusakan antera akibat 

ujung jarum yang terlalu tajam dan sifat bahan 

jarum yang kaku, sementara ukuran antera sa-

ngat kecil, maka harus dicarikan alternatif alat 

isolasi dan inokulasi antera yang sederhana 

namun efektif.   

Ukuran antera yang sangat kecil berkaitan 

pula dengan teksturnya yang sangat lunak, se-

hingga sangat rentan terhadap tekanan yang 

agak keras atau gesekan yang agak kasar dari 

alat isolasi dan inokulai yang digunakan sela-

ma ini.  Hal ini pula menyebabkan isolasi an-

tera utuh pada kultur in vitro antera kedelai 

sulit diperoleh.  Oleh karenanya perlu diran-

cang suatu alat khusus untuk isolasi dan ino-

kulasi antera kedelai.  Alat ini merupakan ha-

sil modifikasi sederhana dari alat tanam yang 

selama ini digunakan dalam teknik kultur ja-

ringan tanaman, namun manfaatnya sangat be-

sar untuk aplikasi kultur antera kedelai.  Man-

faat yang paling nyata ditunjukkan oleh ke-

mampuannya untuk menghasilkan antera utuh 

dalam jumlah yang sangat besar, yakni men-

capai 100% dari total antera yang ada di da-

lam satu tunas bunga kedelai (di dalam satu 

tunas bunga kedelai terdapat 10 antera). 

 

 

DESAIN ALAT 

 

Alat isolasi dan inokulasi sederhana ini di-

buat menggunakan bahan dan alat yang seder-

hana (Gambar 1).  Alat isolasi dibuat dua bu-

ah, yaitu untuk pemakaian sebelah kanan dan 

sebelah kiri.  Alat di sebelah kanan berfungsi 

menahan tunas bunga pada dasar cawan petri 

(sama seperti halnya fungsi pinset), sedangkan 

akan sebelah kanan berfungsi untuk menekan 

bagian belakang tunas bunga dan mendorong 

antera keluar.  Sesuai dengan fungsinya, ke-

dua alat ini memiliki perbedaan arah leng-

kungannya.  Namun baik alat yang digunakan 

di sebelah kiri maupun sebelah kanan, leng-

kungannya sama-sama menghadap ke dalam 

(menghadap ke arah operator).  Selain itu, alat 

isolasi ini juga memiliki ujung yang tumpul 

sehingga memperkecil kemungkinan rusaknya 

jaringan, terutama antera, akibat tertusuk tan-

pa sengaja.  Alat isolasi ini dihubungkan pada 

sebuah gagang yang terbuat dari alat suntik 

bekas berukuran 5-mL untuk mempermudah 

pengoperasiannya. 

Sementara itu alat inokulasi dibuat dari ba-

han berupa kawat senar gitar No. 1 yang dipi-

pihkan dengan cara membakarnya pada nyala 

api, lalu ditekan dengan pinset, sehingga di-

peroleh bidang berdiameter lebih-kurang 0,75 

mm pada bagian ujungnya.  Penggunaan ka-

wat senar gitar No. 1 ini dikarenakan sifat ke-

lenturan dan ukurannya yang sesuai untuk ob-

jek-objek yang lunak dan peka sepertihalnya 

antera kedelai.  
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Gambar 1. Alat isolasi dan inokulasi antera 

kedelai.  Atas, alat isolasi yang 

digunakan di sebelah kanan; te-

ngah, alat isolasi yang digunakan 

di sebelah kiri; bawah, alat inoku-

lasi. 

 

 

CARA KERJA ALAT DAN HASIL 

ISOLASI 

 

Penggunaan alat ini sangat sederhana, yak-

ni alat yang dipegang di sebelah kiri berfungsi 

menahan tunas bunga agar mantap pada posi-

sinya (tidak bergerak), sedangkan alat dipe-

gang di sebelah kanan berfungsi untuk mene-

kan bagian pangkal tunas bunga yang berde-

katan dengan pedicel (Gambar 2).  Bagi me-

reka yang kidal (left handed), maka mekanis-

me penggunaan alat adalah sebaliknya. Pen-

ting untuk benar-benar menekan bagian yang 

tepat (yakni bagian pangkal tunas bunga), ka-

rena penekanan yang salah posisi akan me-

nyebabkan antera hancur; misalnya tekanan 

yang diberikan pada bagian tengah tunas bu-

nga justru akan menghancurkan antera, karena 

antera tepat berada di bagian ini.  Begitu bagi-

an pangkal tunas bunga ditekan, maka gaya 

tekanan yang diberikan akan memaksa lepas-

nya antera dari filamen, sehingga antera akan 

terdorong ke luar dalam keadaan utuh melalui 

bagian atas tunas (melalui permukaan kuncup 

tunas).  Dengan demikian, antera kedelai yang 

utuh dapat diperoleh secara sederhana dan 

mudah tanpa harus membuka satu-per satu 

kelopak dan mahkota bunga.  Isolasi antera 

kedelai dengan cara membuka kelopak dan 

mahkota bunga satu per satu dapat menyebab-

kan rusaknya antera akibat tanpa disengaja 

terjepit atau tertusuk oleh alat isolasi, dikare-

nakan sulitnya penanganan terhadap tunas bu-

nga dan antera dengan ukuran yang demikian 

kecilnya. 

 

 
 

Gambar 2. Bagian tunas bunga yang ditekan 

(tanda panah) harus benar-benar 

diperhatikan agar tidak mengenai 

antera yang berada di dalam tunas 

bunga yang dapat menyebabkan 

hancurnya antera. 

 

Pada Gambar 3 disajikan perbedaan antara 

antera utuh yang diperoleh menggunakan alat 

isolasi ini dengan antera yang kebanyakan ru-

sak yang diperoleh dengan cara isolasi kon-

vensional, yaitu dengan membuka tunas bu-

nga menggunakan pinset dan jarum biasa. 

 

 
 

Gambar 3. Perbedaan antara antera kedelai 

yang diisolasi dengan alat isolasi 

hasil rancangan (A) dan antera 

yang diperoleh dengan menggu-

nakan jarum dan pinset (B). 
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Setelah diisolasi, antera utuh yang diper-

oleh selanjutnya diinokulasikan pada medium 

kultur dengan menggunakan alat inokulasi 

khusus yang dibuat dari kawat senar gitar No. 

1.  Adanya gaya tarik-menarik yang tidak ter-

lalu kuat ataupun terlalu lemah antara alat ino-

kulasi dengan antera, disertai dengan bentuk 

ujung alat yang pipih sangat mempermudah 

pemindahan antera dari bidang isolasi (cawan 

petri) ke medium kultur tanpa disertai keru-

sakan, baik pada antera maupun pada permu-

kaan kultur.  Di samping dapat menghasilkan 

antera yang utuh, dengan bantuan alat isolasi 

dan inokulasi ini proses pengkulturan antera 

kedelai menjadi semakin cepat, sehingga pe-

luang untuk terjadinya kontaminasi akibat 

teknis pelaksanaan yang kurang baik dapat 

dihindarkan. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja 

alat dan hasil isolasi, dapat disimpulkan bah-

wa alat isolasi dan inokulasi ini dapat dikem-

bangkan menjadi alat yang lebih baik.  Alat 

ini juga memiliki potensi pemanfaatan yang 

lebih baik, dibuktikan dengan tingkat kerusak-

an antera yang jauh lebih rendah dibanding-

kan dengan penggunaan alat konvensional (ja-

rum dan skalpel). 
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