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Kata Pengantar Penterjemah 
 
 

Sesungguhnya sudah banyak buku-buku teks yang ditulis oleh para pakar kultur jaringan 
tanaman yang menyajikan prinsip-prinsip dasar, prosedur hingga aplikasi teknik ini dalam 
perbanyakan tanaman..  Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa ketersediaan 
buku teks berbahasa Indonesia masih sangat kurang, sementara 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 jaringan tanaman.  Kebanyakan 
buku kultur jaringan tanaman yang berbedar di pasaran lebih menekankan pada aspek 
praktis dengan gaya bahasa populer, namun kurang menekankan aspek ilmiahnya.  Untuk 
mengatasi hal ini, kami menawarkan solusi berupa penterjemahan buku Plant Tissue 
Culture Practice, third edition karya Acram M. Taji, William A. Dodd dan Richard R. 
Williams ke dalam Bahasa Indonesia, dengan harapan dapat membantu para mahasiswa 
maupun dosen dalam memahami teknik kultur jaringan tanaman.  Buku ini merupakan 
salah satu dari tiga buku yang kami terjemahkan dari Bahasa Inggeris untuk memenuhi 
kebutuhan kepustakaan bidang ilmu bioteknologi tanaman, khususnya kultur jaringan 
tanaman.  Selain digunakan sebagai salah satu pustaka acuan untuk mata kuliah Kultur 
Jaringan Tanaman, buku ini juga dapat dimanfaatkan untuk mata kuliah lainnya seperti 
Pembiakan Vegetatif, Bioteknologi Tanaman, Pemuliaan Tanaman, dan lain-lain.  Buku 
terjemahan ini ditujukan untuk penggunaan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas 
Jambi.  Namun tidak tertutup kemungkinan penggunaannya di luar lingkungan kampus 
sepanjang ditujukan untuk kepentingan akademik dan penelitian, dan tidak ditujukan untuk 
keperluan komersial. 
 
Jambi, September 2004 
Penterjemah, 
Dr. H. Zulkarnain 
Jurusan Budidaya Pertanian 
Fakultas Pertanian Universitas Jambi 
Kampus Pinang Masak, Mendalo 
Jambi 36361 
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Kata Pengantar pada Edisi Ke-tiga 
 
 
Adalah lima tahun yang lalu ketika buku Plant Tissue Culture Practice pertama kali 
diterbitkan.  Sejak saat itu, buku ini telah mengalami revisi dan edisi ke-dua yang telah 
diperbaiki telah pula cetak sebanyak tiga kali (dengan total 2500 eksemplar). 
 
Buku ini telah digunakan sebagai buku teks bagi mahasiswa tingkat sarjana dan sebagai 
buku panduan laboratorium bagi para mahasiswa sarjana dan pasca sarjana, para peneliti 
dan para hobis di Australia dan di luar negeri.  Juga buku ini telah digunakan 
dalampelaksanaan sejumlah penataran kultur jaringan. 
 
Kami menghargai begitu banyak komentar-komentar positif yang kami terima berkenaan 
dengan buku ini, dari rekan-rekan seprofesi maupun dari mahasiswa.  Edisi ke-tiga yang 
diperbaiki dan lebih kompak dirancang untuk mempermudah penggunaannya.  Baru-baru 
ini suatu video berjudul Plant Tissue Culture Basic telah diproduksi oleh Unit Sumberdaya 
Media UNE, berdasarkan buku ini, yang kami harapkan akan membantu lebih banyak 
orang yang berminat mempelajari kultur jaringan tanaman. 
 
Semoga Anda menikmati kultur jaringan. 
 
 
Acram M Taji 
Division of Agronomy and Soil Science 
School of Rural Science & Natural Resources 
University of New England, Armidale 
NSW 2351. 
 
William A Dodd 
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Kira-kira 500 eksemplar buku ini telah terjual sejak pertama kali diterbitkan pada bulan 
Agustus 1992.  Plant Tissue Culture Practice kini digunakan sebagai salah buku teks 
dalam pengajaran mata kuliah kultur jaringan tanaman kepada para mahasiswa tingkat 
sarjana di beberapa universitas.  Buku ini juga digunakan sebagai buku panduan 
laboratorium di berbagai laboratorium di Australia dan di luar negeri. 
 
Begitu banyak respon positif yang kami terima dari para kolega, mahasiswa dan penelaah 
atas terbitnya buku ini. 
 
Kami mengharapkan edisi terbaru ini, yang berisi lebih banyak lampiran dan juga 
disertakan indeks untuk mempermudah pengacuan, akan lebih membantu para peneliti, 
mahasiswa dan lainnya. 
 
Kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas bantuan Ms. Barb Blenman dan Ms. 
Rosemary Torbay sehingga edisi ini dapat diterbitkan. 
 
 
Acram M Taji 
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University of New England, Armidale 
NSW 2351. 
 
William A Dodd 
Centre for Biological Population Management 
Queensland University of Technology, Brisbane 
Qld 4343. 
 
Richard R Williams 
Department of Agronomy and Soil Science 
University of New England, Armidale 
NSW 2351. 
 
September 1993. 
 
 



 
 
 

  
 

viii 

Kata Pengantar pada Edisi Pertama 
 
 
Perbanyakan tanaman tingkat tinggi secara in vitro, salah satu tujuan penting dari kultur 
jaringan tanaman, telah memperlihatkan perkembangan yang dramatis di Australia dan di 
tempat lain sejak tahun 1976 ketika Dr. Ron de Fossard, Bapak Kultur Jaringan Tanaman 
Australia, menerbitkan bukunya yang berjudul “Tissue Culture for Plant Propagators”.  
Buku tersebut tetap menjadi buku klasik di bidang kultur jaringan tanaman.  Metoda yang 
sistematik dalam persiapan dan pengujian media sangat mendorong pendekatan kami ke 
teknik kultur jaringan. 
 
Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan acuan praktis dalam memproduksi tanaman 
tingkat tinggi melalui teknik-teknik in vitro.  Buku ini diperuntukkan bagi para peneliti, 
mahasiswa, pengusaha bibit dan pihak-pihak lain yang berminat terhadap kultur jaringan 
dan sel tanaman, terutama sekali terhadap perbanyakan klon. 
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mengupas tentang anatomi dan morfologi dasar tanaman.  Aspek-aspek teoritis dan praktis 
dari kultur jaringan tanaman dibahas pada Bab 2 – 5 dengan perhatian khusus pada 
mikropropagasi. 
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berbagai permasalahan yang kemungkinan dihadapi oleh seseorang di dalam pelaksanaan 
pekerjaan kultur jaringan.  Berbagai ramuan, yang diperoleh dari penelitian kami sendiri 
terhadap tanaman asli Australia, juga dibahas di sini. 
 
Kami harapkan kiranya buku ini dapat memberikan panduan yang berguna di bidang kultur 
jaringan dari perspektif praktisnya. 
 
 
Acram M Taji 
Botany Department 
University of New England, Armidale 
NSW 2351. 
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Centre for Biological Population Management 
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ABA : abscisic acid (asam absisat) 
ADP : adenosin difosfat 
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B5 : medium Gamborg et al. (1968) 
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EDTA : ethylenediamine tetraacetic acid (asam etilendiamin tetra asetat) 
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MS : medium Murashige dan Skoog (1962) 
µmole : mikromol 
NAA : naphthaleneacetic acid (asam naftalen asetat) 
NOA : naphthoxyacetic acid (asam naftoksi asetat) 
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PCV : packed cell volume (volume cell terpaket) 
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pH : menyatakan tingkat kemasaman atau kebasaan pada skala 1 hingga 14 
PPFD : photosynthetic photon flux density  
ppm : parts per million 
PVP : polivinilpirolidon 
PVPP : polivinilpolipirolidon 
RNA : ribonucleic acid (asam ribo nukleat) 
2,4,5-T : 2,4,5- trichlorophenoxyacetic acid (asam 2,4,5-triklorofenoksi asetat) 
UV : ultra violet 
v/v : volume per volume (volume dalam volume) 
w/v : weight per volume (berat dalam volume) 
WPM : Woody Plant Medium dari McCowan dan Lloyd (1980) 
Zeatin : 6-(4-hydroxy-3-methyl-2-butenylamino)purine 



 
Teknik Kultur Jaringan Tanaman 

 

 
 

 
 
1 

BAB 1 
 
 
 
 
1.1  Pendahuluan 
 
Kultur jaringan adalah penanaman bahan tanaman yang bebas dari mikroba pada suatu 
lingkungan yang aseptik, misalnya medium yang steril di dalam tabung reaksi, dan 
mencakup kultur protoplas, sel, jaringan dan organ tanaman.  Dewasa ini teknik kultur 
jaringan telah berkembang menjadi alat yang sangat ampuh untuk perbanyakan berbagai 
jenis spesies tanaman.  Perkembangan teknologi ini bermula dari spekulasi seorang 
ilmuwan Jerman, Haberlandt, mengenai totipotensi sel pada awal abad ke-20.  Haberlandt 
menganjurkan agar teknik-teknik untuk mengisolasi dan mengkulturkan jaringan 
hendaknya dikembangkan, dan dia mempostulasikan bahwa apabila dilakukan manipulasi 
terhadap lingkungan dan nutrisi dari sel-sel yang dikulturkan, maka sel-sel tersebut akan 
berkembang menjadi tanaman normal. 
 
Jaringan tanaman pertama kali berhasil dikulturkan oleh White pada tahun 1934.  
Menjelang tahun 1939, White melaporkan keberhasilan pertama kultur kalus wortel dan 
tembakau.  Pada tahun 1957, dipublikasikan suatu naskah kunci yang ditulis oleh Skoog 
dan Miller di mana kedua pakar ini mengemukakan bahwa interaksi kuantitatif antara 
auksin dan sitokinin akan menentukan tipe pertumbuhan dan peristiwa morfogenik yang 
akan terjadi.  Penelitian mereka pada tanaman tembakau menunjukkan bahwa rasio 
auksin:sitokinin yang tinggi akan menginduksi pembentukan akar, sedangkan rasio 
sebaliknya akan menginduksi morfogenesis pucuk.  Namun sayangnya, pola respon 
demikian tidak berlaku universal.  Sementara manipulasi rasio auksin terhadap sitokinin 
telah berhasil menginduksi morfogenesis pada berbagai taksa, kini sudah semakin jelas 
bahwa berbagai faktor lain juga mempengaruhi kemampuan sel-sel yang dikulturkan untuk 
berdiferensiasi menjadi akar, pucuk atau embrio. 
 
Pendorong utama bagi penerapan teknik kultur jaringan untuk perbanyakan berbagai 
spesies tanaman adalah apa yang dilakukan oleh Morel yang memperbanyak tanaman 
anggrek menggunakan teknik ini pada tahun 1960, dan pengembangan serta penggunaan 
yang luas dari komposisi medium dasar dengan konsentrasi garam mineral yang tinggi 
yang diformulasikan oleh Murashige dan Skoog pada tahun 1962. 
 
Pengetahuan mengenai ilmu botani dasar merupakan kunci pokok bagi keberhasilan 
penerapan  teknik kultur jaringan tanaman.  Oleh karenanya, pada bab pendahuluan ini 
kami berupaya menyajikan kepada para pembaca sejumlah pengertian mengenai anatomi 
dan morfologi tanaman berbunga. 
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1.2  Anatomi dan morfologi 
 
1.2.1  Biji dan perkembangan benih 
 
Embrio dewasa dari tanaman berbunga memiliki satu daun lembaga (tanaman monokotil) 
atau dua daun lembaga (tanaman dikotil).  Daun lembaga tersebut, kadang-kadang disebut 
juga daun biji, merupakan daun pertama dari tanaman muda. 
 

 
 
Gambar 1.1 Perkembangan bibit tanaman kacang buncis (Phaseolus vulgaris), suatu 

tanaman dikotil. 
 
 

 
 
Gambar 1.2 Perkembangan bibit tanaman jagung (Zea mays), suatu tanaman monokotil. 
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Biji dapat didefenisikan sebagai ovul (bakal buah) dewasa/matang.  Setiap biji terdiri atas 
kulit biji sebagai pelindung, beberapa bentuk cadangan makanan plus satu embrio.  Ketika 
biji berkecambah, embrio tersebut membesar (tumbuh), kulit bijinya pecah, dan muncullah 
tanaman muda.  Pertumbuhan awal tergantung pada cadangan makanan di dalam 
endosperm, atau jika tidak ada endosperm, cadangan makanan yang berada di dalam 
kotiledon.  Selama proses perkecambahan, akar primer muncul dari primordia akar 
(radicle) dan merupakan struktur embrio yang muncul pertama kali.  Cabang-cabang 
lateral tidak berapa lama kemudian tumbuh dari akar primer.  Batang muda, yang keluar 
dari ujung plumule, tumbuh setelah munculnya akar dari biji.  Kemudian segera terbentuk 
daun-daun muda, dan bibit tanaman berkembang dengan cepat dari titik ini. 
 
Bagian bibit di bawah kotiledon, yang secara perlahan-lahan bergabung dengan radicle 
atau akar, dinamakan hipokotil; sedangkan bagian sebelah atas kotiledon dinamakan 
epikotil. 
 
 
1.2.2 Jaringan dasar 
 
(a) Parenkim 
 
Parenkim adalah jaringan tanaman yang paling umum dijumpai dan mungkin pula 
jaringan yang paling kurang mengalami spesialisasi atau kurang berdiferensiasi.  Banyak 
karbohidrat non-struktural dan air yang disimpan oleh tanaman di jumpai di dalam 
parenkim.  Sel parenkim memiliki panjang dan lebar yang sama (isodiametric) dan juga 
memiliki satu protoplas aktif yang dibungkus oleh dinding sel primer yang terdiri atas 
selulosa tipis.  Pada umumnya, pada jaringan parenkim terdapat rongga interseluler di 
antara sel-sel. 
 

 
 
 
(b) kolenkim 
 
Kolenkim terdiri atas sel-sel yang mirip dengan parenkim tetapi dengan penebalan dinding 
sel primer yang intensif.  Kolenkim umumnya terdapat pada bagian sebelah luar batang 
dan pada berbagai bagian daun.  Dinding sel kolenkim yang fleksibel dan lentur 
memberikan dukungan yang memadai bagi sel-sel di sekitarnya.  Oleh karena kolenkim 
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jarang menghasilkan dinding sekunder, kolenkim terdiri atas sel-sel dengan penebalan 
dinding primer yang ekstensif. 
 
Hubungan yang erat antara jaringan parenkim dengan kolenkim nyata terlihat pada batang, 
di mana kedua jaringan tersebut terdapat saling berhadapan satu sama lain.  Tidak terlihat 
adanya garis demarkasi yang tegas antara kedua jaringan tersebut, karena di antara 
keduanya terdapat sel-sel yang memiliki dinding dengan ketebalan yang sedang. 
 

 
 
 
 

(c) Sklerenkim 
 
Sklerenkim merupakan jaringan penyangga yang utama pada tanaman.  Penebalan lignin 
terjadi pada dinding sel primer dan sekunder, di mana dinding tersebut menjadi begitu 
tebal sehingga hanya terdapat sedikit rongga untuk protoplas yang menghilang saat 
dewasa.  Sel-sel yang menyusun jaringan sklerenkim terdiri atas dua tipe: sel serat dan sel 
sklereid (sel batu).  Sel-sel serat bentuknya memanjang dengan bagian ujung yang lancip 
pada potongan membujurnya, sebaliknya sel-sel batu berukuran lebih kecil dan tumpul 
serta memiliki bentuk yang bervariasi.  Kedua macam sel ini terdapat sebagai lapisan keras 
pada buah dan biji tanaman.  Tekstur yang kasar pada daging buah pir (Pyrus) adalah 
dikarenakan adanya sel-sel batu ini. 
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1.2.3 Jaringan pengangkut 
 
Jaringan pengangkut berfungsi menghantarkan air dan bahan-bahan terlarut ke seluruh 
bagian tubuh tanaman; xylem berkaitan dengan pengangkutan air dan phloem berkaitan 
dengan pengangkutan bahan-bahan organik terlarut.  Baik xylem maupun phloem terdiri 
atas beberapa tipe sel.  Pada batang utama jaringan ini terdapat pada pembuluh angkut 
yang seringkali dengan pola phloem pada bagian luar dan xylem pada bagian dalam.  
Phloem dan xylem dipisahkan oleh beberapa baris sel-sel meristematik yang memiliki 
dinding tipis yang disebut sel-sel kambium. 
 
 
(a) Xylem 
 
Ada empat macam sel dalam proporsi yang berbeda yang dijumpai pada jaringan xylem, 
yakni vessel, tracheid, serat dan parenkim.  Sebagian besar karakteristik sel-sel xylem 
adalah merupakan sel-sel vessel dan tracheid yang memilki dinding yang mengalami 
lignifikasi tebal, dan juga sel-sel xylem merupakan elemen penghantar air.  Sel-sel tracheid 
bentuknya panjang; sel-sel yang memanjang ini bentuknya mirip dengan sel-sel serat 
namun dengan diameter yang lebih lebar.  Pada potongan melintang jaringan xylem terlihat 
bahwa sel-sel vessel merupakan sel-sel yang besar dengan bentuk hampir membulat.  Sel-
sel tracheid sulit dibedakan dari sel-sel serat ataupun vessel pada potongan melintang 
xylem.  Di dalam jaringan xylem, perbedaan-perbedaan berikut ini dapat dijumpai pada 
potongan melintangnya: 
• Vessel metaxylem, yaitu sel-sel yang berukuran lebih besar yang dijumpai pada bagian 

yang terbentuk paling akhir pada xylem. 
 

 
 Protoxylem Metaxylem 
 
 
• Vessel protoxylem, yaitu sel-sel yang mengalami lignifikasi yang dibentuk pertama kali, 

biasanya agak padat (akibat peregangan selama proses pemanjangan).  Perlu 
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diperhatikan bahwa pada batang, protoxylem adalah yang terdapat di sebelah dalam 
(endarch) dari metaxylem; sedangkan pada akar, protoxylem terdapat di sebelah luar 
(exarch). 

• Penebalan lignin pada tracheid dan vessel dapat merupakan salah satu dari lima tipe sel 
xylem.  Penebalan spiral atau annular merupakan karakteristik vessel protoxylem, 
sedangkan penebalan scalariform, reticulate atau pit merupakan karakteristik dari 
metaxylem. 

• Sel-sel parenkim, yaitu sel-sel dengan dinding tipis yang berasosiasi dengan vessel dan 
tracheid. 

 
 
(b) Phloem 
 
Pada jaringan phloem dapat dijumpai empat tipe sel: pembuluh sieve, sel-sel penyerta, sel-
sel parenkim dan sel-sel serat.  Sel-sel yang berbentuk tubular (silindris), memanjang dan 
memiliki dinding yang tipis merupakan sel-sel pembuluh sieve. Sel-sel ini aktif pada saat 
masih muda, dan dengan semakin menuanya pembuluh sieve, inti selnya mengalami 
disintegrasi walaupun sitoplasmanya tetap bertahan.  Setiap pembuluh sieve disertai oleh 
satu sel penyerta yang tetap memiliki inti pada saat dewasanya.  Bagian dinding pembuluh 
sieve yang menopang dua atau lebih bidang sieve umumnya disebut lempengan sieve (sieve 
plate).  Beberapa lempengan sieve nampak tersumbat.  Penyumbatan ini disebut sumbat 
lembab dan merupakan akumulasi bahan protein di dalam pori-pori.  Sumbat ini akan 
menghalangi eksudasi (perembesan) dari pembuluh sieve. 
 

 
 
 
1.3  Anatomi dan morfologi organ-organ utama tanaman 
 
Tanaman-tanaman berbiji mendominasi lansekap modern.  Tanaman-tanaman tersebut 
tidak hanya terdiri dari sub-divisi Gymnospermae seperti cycas, pinus, cedar dam spruce, 
tetapi juga terdiri dari sub-divisi Angiospermae yang merupakan paling banyak dikenal, 
paling umum dan paling banyak jumlahnya.  Tanaman-tanaman ini tersebar luas di seluruh 
dunia dan merupakan tanaman ke mana manusia menggantungkan hidupnya, yakni sebagai 
sumber pangan, bahan bangunan dan industri, serat, bahan bakar, serta obat-obatan.  
Meskipun tanaman berbunga pertama kali diklasifikasikan berdasarkan bentuk 
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pertumbuhannya, seperti pohon (batang berkayu) atau tanaman herba (bukan batang 
berkayu), atau berdasarkan penggunaannya sebagai sumber pangan, obat-obatan, serat atau 
untuk keindahan; namun menjelang tahun 1700-an tanaman-tanaman tersebut 
diklasifikasikan berdasarkan karakteristik bunga, buah dan bijinya. 
 
Tanaman berbunga dikelompokkan menjadi tanaman dikotil dan tanaman monokotil.  
Setiap biji mengandung satu embrio tanaman yang memiliki paling sedikit satu helai daun 
khusus atau kotiledon, yang mengalami modifikasi sebagai cadangan makanan.  Jumlah 
daun biji merupakan karakteristik yang dapat diandalkan dalam membedakan satu jenis 
tanaman dari jenis lainnya, namun karena daun tersebut terdapat di dalam biji dan tidak 
segera terlihat, maka digunakan pula pencirian lain. 

1. Tanaman dikotil dicirikan oleh adanya dua kotiledon (daun biji) pada embrionya, 
memiliki empat atau lima bagian bunga, memiliki kambium dengan pembuluh angkut 
yang membentuk lingkaran di sekitar pith, merupakan tanaman berkayu dan herba, daun 
daun-daunnya kebanyakan memiliki tulang-tulang yang tersusun sedemikian rupa 
sehingga membentuk jaring (reticulate).  Jumlah anggota kelompok tanaman dikotil 
jauh lebih banyak daripada kelompok tanaman monokotil.  Sebagai contoh tanaman 
dikotil adalah sebagian besar tanaman pohon dan semak-semak, seperti ekaliptus, seruni 
dan kentang. 

2. Tanaman monokotil dicirikan oleh adanya satu kotiledon pada embrionya.  Umumnya 
jumlah bagian bunga hanya ada tiga, tidak ada kambium, dan jaringan angkut tersebar 
pada seluruh bagian batang (pada pith atau pada jaringan dasar).  Hampir semua 
tanaman monokotil adalah herba, dan sebagian besar memiliki tulang daun sejajar.  
Contoh tanaman monokotil adalah jagung, bambu, tebu, irish, lili, anggrek dan palem. 

Tanaman berbiji (baik dikotil maupun monokotil) terdiri atas bagian-bagian yang saling 
berhubungan yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun 
setiap bagian mendukung keutuhan tanaman sebagai suatu kesatuan.  Bagian-bagian utama 
tanaman berbiji adalah daun, batang, akar, bunga, buah dan biji.  Daun, batang dan akar 
adalah bagian-bagian vegetatif yang berkaitan dengan pertumbuhan, nutrisi dan 
perkembangan suatu tanaman, dan disebut organ – yang masing-masing terdiri atas satu 
atau lebih jaringan seperti epidermis, korteks, xylem dan phloem.  Sedangkan bunga, buah 
dan biji terdiri atas satu atau lebih organ yang berbeda, seperti petal, pistil, antera dan ovul 
(Gambar 1.3). 
 
 
1.3.1  Akar 
 
Pada sebagian besar tanaman tingkat tinggi akar merupakan bagian yang terdapat di dalam 
tanah dan terutama sekali berfungsi sebagai penopang tubuh tanaman dan untuk 
penyerapan air dan mineral.  Dua fungsi lain yang berkaitan dengan akar adalah sebagai 
tempat penyimpanan dan sebagai penghantar.  Banyak akar yang berfungsi sebagai organ 
penyimpanan penting, dan beberapa di antaranya seperti pada wortel, bit gula dan ubi jalar, 
merupakan akar yang diadaptasikan secara spesifik untuk penyimpanan cadangan 
makanan. 
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Gambar 1.3 Penampang membujur bunga tanaman dikotil. 
 
 
1.3.1.1 Organisasi ujung akar 
 
Meristem ujung dari suatu akar sangat mirip dengan meristem ujung pucuk, di mana 
meristem ujung tersebut membentuk tiga daerah meristematik, yaitu protoderm (yang 
berkembang menjadi epidermis), prokambium (yang berkembang menjadi stele), dan 
meristem bawah (yang berkembang menjadi korteks).  Selain itu, meristem ujung akar 
membentuk sel-sel pada posisi depannya yang membentuk tudung akar dan berfungsi 
sebagai pelindung bagi akar begitu akar mendorong masuk ke dalam tanah.  Kutikula pada 
sistem perakaran kurang berkembang. 
 
Sel-sel protoderm memanjang dan membentuk vakuola, dan tidak seberapa jauh dari ujung 
akar, sel-sel tersebut menghasilkan suatu pertumbuhan ke luar yang berkembang menjadi 
rambut akar.  Rambut-rambut akar ini berkembang dengan cepat dan menjalar di sekitar 
partikel-partikel tanah; dindingnya yang sangat tipis menyerap air (dan ion-ion mineral) 
secara bebas.  Zona rambut akar yang juga disebut lapisan piliferous akar, sangat 
meningkatkan permukaan serapan akar – suatu perkiraan bahwa tanaman rye yang tengah 
tumbuh dengan cepat mengembangkan lebih dari 5 km akar-akar baru dan lebih dari 100 
km rambut-rambut akar dalam sehari.  Masa hidup rambut akar sangat pendek.  Pada akar-
akar yang lebih tua, penyerapan air (dan ion mineral) berhenti dan permukaannya 
mengalami pelapisan kutin (kutinisasi). 
 
Akar-akar berasal dari sekelompok sel (pericycle) jauh di bagian dalam akar dan 
berhadapan dengan ujung protoxylem; satu massa sel conical yang kecil diinisasi dan 
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tumbuh pada sudut kanan aksis akar utama, setelah beberapa waktu, pecah menembus 
epidermis.  Anatomi dan organisasinya sama persis dengan akar utama. 
 
 
1.3.1.2 Anatomi akar (Gambar 1.4) 
 
Suatu penampang melintang akar, yang diamati secara mikroskopik, memperlihatkan ciri-
ciri pokok sebagai berikut: 
(1) Epidermis atau lapisan piliferous dengan rambut-rambut akar.  Rambut-rambut akar 

tumbuh pada bagian muda dari akar  sebelum ujung akar, dan pada bagian akar yang 
tua rambut-rambut akar kemungkinan telah mengecil atau bahkan menghilang. 

 

 
 

Gambar 1.4  Kekhasan akar tanaman dikotil. 
 
(2) Korteks, yaitu daerah yang homogen dan lebar yang terdiri atas sel-sel parenkim 

berdinding tipis, yang satu sama lainnya tergabung agak longgar, dengan rongga udara 
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interseluler yang besar; sel-sel korteks seringkali diisi oleh butir-butir pati, terutama 
pada bagian akar yang lebih tua. 

(3) Endodermis.  Merupakan lapisan korteks yang paling dalam dan biasanya merupakan 
lapisan yang berkembang dengan baik, lebarnya hanya satu lapis sel, dan sel-selnya 
dicirikan oleh suatu penebalan yang menyerupai pita pada dinding radial, disebut pita 
Caspari. 

(4) Stele yang terdiri atas: 
 (i) Pericycle: suatu lapisan dengan sel-sel berdinding tipis yang berada tepat di 

sebelah dalam endodermis; akar-akar tumbuh dari pericycle pada lokasi setelah 
protoxylem.  

 (ii) Xylem: terdiri atas sel-sel berdinding tebal, mengalami lignifikasi, dan pada akar 
tanaman dikotil terdiri atas 3, 4, 5 atau 7 kelompok yang tersusun secara radial, 
dan pada akar tanaman monokotil dapat mencapai 30 kelompok.  Elemen-elemen 
xylem yang pertama kali terbentuk (protoxylem) yang berukuran lebih kecil 
terletak menghadap ke bagian luar stele, sedangkan elemen xylem yang terbentuk 
belakangan (metaxylem) terletak menghadap ke bagian tengah akar (diistilahkan 
sebagai kondisi exarch), walaupun tidak selalu menghadap ke bagian tengah yang 
kemungkinan diduduki oleh pith parenkim.  Sebaliknya, di dalam batang 
protoxylem berada di sebelah dalam metaxylem (kondisi endarch). 

(iii) Phloem: terdiri atas banyak kelompok sebagaimana xylem, berada di antara 
kelompok-kelompok protoxylem.  Xylem dan phloem berada pada radius yang 
berselang-seling, namun di dalam batang keduanya berada pada radius yang 
sama. 

 
 

1.3.2  Batang (Gambar 1.5) 
 
Fungsi dari batang tanaman terutama sekali adalah mendukung daun-daun sehingga selalu 
terbuka terhadap cahaya matahari.  Bunga dan buah juga melekat pada batang dan cabang-
cabangnya.  Batang bertindak sebagai penghantar air dan mineral terlarut ke bagian atas 
tanaman, dan mentransportasikan produk-produk fotosintesis dari daun ke bagian lain 
(bawah) tanaman.  Banyak batang yang mengalami modifikasi sebagai tempat 
penyimpanan cadangan makanan, ada pula ayng menjadi organ fotosintesis utama pada 
tanaman, serta ada pula yang berfungsi penting pada perbanyakan tanaman secara vegetatif 
(reproduksi aseksual). 
 
 
1.3.2.1 Organisasi ujung batang (Gambar 1.6) 

Bagian-bagian tanaman yang berada di atas tanah muncul dari sekumpulan sel-sel yang 
tengah aktif membelah secara terus-menerus, dikenal sebagai meristem pucuk, yang 
dijumpai pada bagian ujung setiap batang dan akar.  Jaringan primer daun, batang muda 
dan cabang, pembuluh angkut dan korteks semuanya berdiferensiasi langsung dari sel-sel 
yang berasal dari ujung batang.  Jaringan-jaringan sekunder biasanya berasal dari sel-sel 
yang terdapat pada kambium empulur atau kambium pembuluh angkut.  Adanya sifat 
menahun dari batang-batang berkayu dimungkinkan karena sifat meristematik sel-sel pada 
pucuk batang. 
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Gambar 1.5 Perkembangan jaringan pada batang utama tanaman dikotil. 
 
 
Pada meristem pucuk terdapat dua bagian yang nampak: 
(1) Bagian sebelah luar yang terdiri atas 1 – 4 lapisan di mana pembelahan sel bersifat 

anticlinal, yakni tumbuh ke arah vertikal; hal ini mengakibatkan meningkatnya luas 
permukaan sel dan sedikit peningkatan pada ketebalan sel; bagian ini dinamakan 
tunica. 

(2) Di bawah tunica, sel-sel membelah ke semua arah sehingga meningkatkan volume 
jaringan; bagian ini dinamakan corpus. 

 
Jika sel-sel tunica dan corpus membelah dengan laju yang sama, maka akan dihasilkan 
lapisan permukaan yang lebih besar dan akan terbentuk lipatan-lipatan permukaan.  
Penyesuaian pertama terhadap permukaan lipatan ini adalah pembelahan periclinal (yakni 
parelel terhadap permukaan) pada lapisan ke-dua tunica, kemudian semakin banyak 
pembelahan dan terbentuk massa jaringan yang jelas.  Jaringan ini merupakan primordium 
daun atau inisial; jaringan ini membelah dengan cepat dan membentuk organ kecil 
berwarna hijau.  Sejalan dengan pertumbuhan ujung batang, lipatan-lipatan baru 
berkembang pada seluruh bagian ujung batang tersebut, dan terbentuklah primordia daun 
yang baru.  Proses ini bertanggung jawab atas phyllotaxis pucuk, susunan khas daun-daun 
pada batang yang merupakan ciri individu pada suatu spesies tanaman.  Dengan demikian, 
daun-daun terbentuk secara eksogen (yakni dari jaringan permukaan batang), sebaliknya 
akar-akar lateral tumbuh (dari pericyle) secara endogen.  Tunas-tunas aksilar juga tumbuh 
secara eksogen dan muncul dengan cara yang sama seperti halnya daun-daun; tunas-tunas 
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ini memiliki meristem apikal, daun dan primordia tunas, dan kemudian menjadi dorman 
yang siap untuk tumbuh bila dirangsang, misalnya dengan membuang ujung pucuk utama 
(contohnya pada pemangkasan).  Meristem apikal menumbuhkan tiga bidang meristematik, 
yakni:  (1) protoderm, yang di kemudian hari menumbuhkan epidermis, yaitu lapisan sel 
paling luar pada pucuk, (2) prokambium,yang di kemudian hari menumbuhkan pembuluh-
pembuluh angkut, dan (3) meristem bawah, yang kemudian menumbuhkan korteks dan 
pith.  Sangat kecilnya ukuran meristem apikal menyebabkannya sulit untuk dipotong dan 
dikulturkan; biasanya, yang disebut “kultur meristem” pada kenyataannya adalah “kultur 
ujung pucuk”, di mana eksplan terdiri atas meristem apikal dengan paling sedikit satu atau 
dua primordia daun dengan tunas-tunas aksilar yang menyertainya. 
 

 
 

Gambar 1.6 Potongan membujur ujung pucuk. 
 
 
1.3.2.2 Anatomi batang 
 
Jika dibuat suatu potongan melintang pada batang beberapa sentimeter di bawah ujung 
pucuk dan diamati di bawah mikroskop, maka akan terlihat jaringan-jaringan berikut: 
(1) Epidermis, yaitu satu lapisan sel-sel parenkim paling luar dengan dinding luar yang 

dipenuhi dengan kutin, kadang-kadang memiliki rambut-rambut multiseluler atau 
uniseluler pada jarak tertentu. 

(2) Korteks, yang terdiri atas sel-sel parenkim yang besar, berdinding tipis dengan banyak 
rongga udara antar sel, dan dapat memiliki pita penguat kolenkim sebelah luar. 

(3) Stele, merupakan pusat silendris yang menduduki bagian lain dari batang.  Stele terdiri 
atas: 
 (i) Suatu lapisan cincin pembuluh angkut, yakni jaringan yang menghantarkan air 

dan bahan makanan. 
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 (ii) Pith (atau medulla) yang menduduki pusat batang dan terdiri atas sel-sel 
parenkim berukuran besar dan berdinding tipis. 

(iii) Ray yang menyebar ke luar dari pith, merupakan satu untaian kecil jaringan 
parenkim medullary ray, yang terdapat di antara pembuluh angkut dan 
berhubungan dengan korteks. 

 
Setiap pembuluh angkut terdiri atas xylem dan phloem; dan pada batang tanaman dikotil 
terdapat zona kambial, yaitu suatu daerah meristematik yang terdiri atas 2 – 4 lapis sel-sel 
kecil dan berdinding tipis yang berada di antara xylem dan phloem; kambium (satu lapis sel 
pada zona kambial) membentuk sel-sel baru yang beberapa di antaranya menjadi xylem dan 
beberapa lainnya lagi menjadi phloem setelah dewasa (Gambar 1.7). 
 
 

 
 

Gambar 1.7.  Potongan melintang batang tanaman dikotil. 
 
 
Batang tanaman monokotil berbeda dari tanaman dikotil, di mana pembuluh angkutnya 
tersebar di seluruh batang dan biasanya tidak memiliki kambium.  Hal ini merupakan 
penyebab mengapa tanaman monokotil tidak dapat diperbanyak melalui teknik 
penyambungan (budding ataupun grafting).  Karakteristik penebalan sekunder pada batang 
tanaman dikotil biasanya tidak dijumpai pada batang tanaman monokotil, dan batang 
tanaman monokotil tidak menghasilkan silinder berkayu yang besar sebagaimana pada 
tanaman dikotil (Gambar 1.8) 
 
Tanaman monokotil juga memiliki pembuluh angkut yang lebih banyak namun lebih kecil, 
dibandingkan tanaman dikotil, merupakan pencerminan dari susunan tulang daunnya yang 
sejajar. 
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Gambar 1.8.  Potongan melintang batang tanaman monokotil. 
 
 

1.3.3  Anatomi daun 
 
1.3.3.1 Daun dorsiventral (Gambar 1.9) 
 
Daun-daun pada kebanyakan tanaman dikotil (juga beberapa tanaman monokotil) bersifat 
dorsiventral, artinya daun-daun tersebut memiliki permukaan bagian atas (adaxial) dan 
permukaan sebelah bawah (abaxial) yang secara morfologis berbeda. 
(1) Epidermis atas, tersusun dari satu lapis sel, berbentuk persegi empat hingga menyudut 

ke kanan (rectangular), dinding sebelah luarnya tertutup oleh kutikula, dan tidak 
mengandung kloroplas.  Sejumlah stomata, jika ada, terletak pada epidermis sebelah 
atas. 

(2) Mesofil palisade.  Jaringan ini terdapat tepat di bawah epidermis atas dan terdiri dari 
satu atau lebih lapisan sel rectangular yang agak sempit, berkumpul berdekatan satu 
sama lain dan berdinding tipis serta memiliki sumbu aksis yang panjang dan tegak 
lurus terhadap epidermis.  Setiap sel mengandung kloroplas dalam jumlah besar.  
Terdapat suatu sistem interseluler yang berkembang dengan baik di seluruh bagian 
jaringan. 

(3) Mesofil bunga karang.  Jaringan ini terdiri atas sel-sel berdinding tipis, agak longgar 
dan bentuknya tidak beraturan, serta di antaranya terdapat rongga interseluler.  Rongga 
interseluler ini berhubungan dengan sel-sel palisade yang berukuran kecil.  Di dalam 
sel terdapat kloroplas, namun dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan kloroplas 
yang terdapat di dalam sel-sel palisade. 

(4) Epidermis bawah.  Strukturnya mirip dengan epidermis atas namun berbeda dalam 
jumlah stomatanya.  Setiap pori stomata membuka menjadi rongga interseluler yang 
besar dan disebut ruang atau lobang stomata. 
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(5) Sistem angkut.  Suatu potongan melintang tulang daun dapat mengungkapkan adanya 
massa xylem yang berbentuk bulan sabit besar yang menghadap ke arah pemukaan atas 
pada daun dan juga adanya lintasan phloem yang menghadap ke arah permukaan 
sebelah bawah.  Pada bagian atas dan bawah pita sistem angkut, bersebelahan dengan 
epidermis atas dan bawah, jaringan mesofil digantikan oleh sel-sel kolenkim yang 
meningkatkan kekakuan mekanik daun. 

 
 
 

 
 

Gambar 1.9  Penampang melintang daun tanaman dikotil – Dorsiventral. 
 
 
 
 

 

 
 

Gambar 1.10.  Penampang melintang daun tanaman monokotil – Isobilateral. 
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1.3.3.2 Daun isobilateral (Gambar 1.10) 
 
Suatu daun isobilateral secara morfologis kedua permukaannya sama walaupun masih 
terdapat permukaan abaxial dan adaxial, yang dapat dibedakan satu sama lain pada 
potongan melintangnya oleh letak xylem dan phloem pada pembuluh angkutnya.  Daun-
daun tipe ini biasanya berorientasi sedemikian rupa sehingga cahaya yang mencapai kedua 
permukaan abaxial dan adaxial lebih kurang sama jumlahnya.  Daun-daun kebanyakan 
tanaman monokotil adalah dari tipe daun isobilateral. 
 
Lampiran 26 menyajikan informasi yang berguna mengenai mikroteknik yang digunakan 
di dalam kultur jaringan. 
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BAB 2 
 
 
 
Manfaat Kultur Jaringan Tanaman 
 
Manfaat umum dari penerapanan kultur jaringan tanaman adalah dalam perbanyakan klon 
atau perbanyakan massal dari organisme yang secara genetik indentik satu sama lain. 
 
1. Perbanyakan klon dengan cepat – Dengan kultur jaringan atau kultur sel 

kemungkinan terdapat ribuan sel di dalam satu kultur yang masing-masing mampu 
menghasilkan tanaman lengkap, dan tanaman-tanaman ini secara genetik akan identik 
satu sama lain.  Bahkan dengan mikropropagasi atau kultur organ, sejumlah eksplan 
dari masing-masing pucuk dapat disubkulturkan untuk menghasilkan penggandaan 
lebih lanjut sehingga dalam waktu yang singkat akan dihasilkan individu tanaman 
dalam jumlah besar.  Suatu laju perbanyakan dengan kecepatan yang sedang (moderat) 
sebesar 5 akan menghasilkan kira-kira dua juta plantlet dalam sembilan generasi dalam 
waktu 9 – 12 bulan. 

2. Keseragaman genetik.  Oleh karena prosedur kultur jaringan bersifat vegetatif, maka 
rekombinasi acak dari karakter genetik yang berkaitan dengan perbanyakan seksual 
(menggunakan biji) dapat dihindarkan.  Oleh karenanya, akan dihasilkan tanaman-
tanaman yang identik dengan induknya.  Hal ini penting bila diperlukan keseragaman 
tanaman untuk meyakini dipertahankannya suatu sifat tertentu yang dapat diwariskan.  
Secara tradisional, perbanyakan dengan setek ataupun penyambungan diterapkan 
karena bibit dari berbagai spesies tanaman secara genetik sangat bervariasi.  Namun 
demikian, konsistensi genetik jangan terlalu diyakini di dalam kultur jaringan, karena 
mutasi dapat saja terjadi begitu sel-sel memperbanyak diri, terutama di dalam kondisi 
lingkungan kultur buatan dengan kadar hormon dan hara yang tinggi.  Mutasi genetik 
selama perbanyakan vegetatif ini disebut “keragaman somaklon”. 

3. Kondisi aseptik.  Proses kultur in vitro menghendaki kondisi aseptik.  Pada gilirannya, 
pemeliharaan kultur tanaman di dalam keadaan aseptik dapat menyediakan bahan 
tanaman bebas patogen dalam jumlah besar yang tidak hanya menyediakan stok 
tanaman sehat tetapi juga mendukung peredaran tanaman melalui karantina.  Perlu 
diingat, bahwa kultur tidak dapat dianggap sebagai aksenik.  Organisme patogen dapat 
saja bersemayam di dalam jaringan tanpa memperlihatkan gejala apapun di dalam 
kultur yang sehat, dan hanya muncul pada tahap-tahap lanjut.  Virus terutama sekali 
tidak dapat dieliminasi dengan prosedur desinfestasi biasa.  Namun tanaman-tanaman 
yang telah teruji virus dapat diperoleh melalui kultur jaringan, misalnya melalui kultur 
meristem. 

4. Seleksi tanaman.  Adalah mungkin untuk mendapatkan tanaman atau paling tidak titik 
tumbuh dalam jumlah besar di dalam suatu wadah kultur.  Sebagaimana dikemukakan 
di atas, seringkali terdapat sejumlah keragaman genetik di dalam kultur normal.  Di 
samping itu, dimungkinkan untuk memperlakukan kultur sedemikian rupa sehingga 
dapat meningkatkan laju mutasi.  Untuk tujuan ini dapat diterapkan perlakuan kimiawi 
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(misalnya dengan senyawa-senyawa mutagenik atau hormon) ataupun fisika (misalnya 
dengan radiasi).  Begitu diperoleh populasi yang beragam secara genetik, maka 
terdapat peluang untuk menseleksi genotipe-genotipe superior.  Selain itu, dikarenakan 
lingkungan kultur yang terkendali, maka ada peluang untuk memanipulasi keadaan 
guna menseleksi karakteristik tertentu.  Misalnya, kultur dapat dihadapkan pada suatu 
patogen tanaman atau pada kadar garam yang tinggi sampai hanya beberapa individu 
saja yang bertahan.  Individu-individu yang bertahan kemungkinan memilki tingkat 
toleransi yang lebih tinggi terhadap kondisi yang diberikan tersebut.  Individu tanaman 
ini selanjutnya dapat diperbanyak sebagai stok baru yang diperbaiki mutu genetiknya.  
Namun demikian, perlu diingat bahwa pengujian lapangan masih tetap diperlukan 
tetapi jumlah tanaman yang diuji dapat dikurangi.  Hal ini dikarenakan tanaman yang 
ditumbuhkan pada kondisi alami kemungkinan tidak memperlihatkan tingkat toleransi 
yang sama. 

5. Tanaman stok mikro.  Telah semakin dimaklumi bahwa kualitas dan kondisi tanaman 
atau sumber bahan perbanyakan tanaman dapat memiliki pengaruh yang dramatis 
terhadap keberhasilan perbanyakan tanaman, termasuk melalui kultur jaringan.  Faktor-
faktor seperti nutrisi, suplai air, patogen, cahaya dan suhu dapat saja 
mempengaruhinya.  Pemeliharaan tanaman induk yang ekstensif di bawah kondisi ideal 
pada umumnya tidak praktis namun kondisi seperti itu dapat dengan mudah diciptakan 
untuk kultur in vitro.  Stok tanaman induk dapat dipelihara secara in vitro dan sejumlah 
setek mikro dapat diperoleh untuk kemudian diperakarkan dalam kondisi in vitro 
maupun dalam sistem perbanyakan konvensional. 

6. Lingkungan terkendali.  Bilamana diinginkan untuk memelihara kultur di bawah 
kondisi lingkungan terkendali baik untuk kebutuhan kultur, misalnya sebagai tanaman 
induk sebagaimana dikemukakan di atas, atau barangkali sebagai stok tanaman untuk 
tujuan lain, misalnya untuk menginduksi perakaran pada spesies yang sulit berakar, 
maka kultur in vitro memiliki keunggulan yang nyata.  Kultur in vitro juga sangat 
sesuai untuk tujuan penelitian. 

7. Pelestarian genetik.  Lagi-lagi kebutuhan akan ruangan yang kecil dan mudahnya 
menciptakan keadaan yang sesuai, menjadikan kultur in vitro sebagai suatu cara praktis 
untuk pemeliharaan bahan tanaman dari genotipe-genotipe terpilih.  Hal ini dapat 
diterapkan pada tanaman pertanian ataupun pada spesies langka yang terancam punah.  
Faktor pembatas saat ini adalah dibutuhkannya transfer ke medium segar secara reguler 
untuk pemeliharaan.  Metoda-metoda pemeliharaan minimum, dan penyimpanan 
jangka panjang dewasa ini tengah dikembangkan.  Metoda terbaru adalah penyimpanan 
kriostatik, yakni metoda penyimpanan beku, namun keadaan yang paling baik untuk 
pembekuan dan pencairan tanpa merusak jaringan masih harus diteliti. 

8. Teknik kultur jaringan dapat digunakan untuk mendapatkan hibrid dari spesies tanaman 
yang tidak cocok (incompatible), baik melalui kultur embrio maupun kultur ovul. 

9. Tanaman-tanaman haploid dapat diperoleh melalui kultur antera.  Tanaman-tanaman 
ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan tanaman diploid bilamana 
digunakan mutagenesis sehingga pemunculan mutasi resesif dapat ditingkatkan.  Lebih 
jauh, tanaman doubled-haploid bersifat homozigos sehingga merupakan galur murni. 
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10. Produksi tanaman sepanjang tahun, karena kultur jaringan tanaman tidak tergantung 
pada musim. 

11. Perbanyakan secara vegetatif terhadap spesies tanaman yang sulit diperbanyak dapat 
diperoleh melalui kultur jaringan. 

 
 
Mikropropagasi 
 
Mikropropagasi atau kultur organ bermula dari bagian tanaman yang terorganisasi, 
seringkali berupa satu mata tunas, dan proses kultur untuk memelihara organisasi jaringan 
ini sambil mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya ke arah penggandaan 
dan regenerasi tanaman lengkap (Gambar 2.1).  Pada beberapa tahapannya, hal ini jelas 
berbeda dari kultur yang melibatkan produksi jaringan yang tidak terorganisasi seperti 
halnya kalus. 
 
Proses mikropropagasi melibatkan beberapa dari atau keseluruhan tahapan berikut sejak 
pengambilan eksplan sampai dihasilkannya tanaman baru. 

1. Pemilihan bahan tanaman yang sesuai. 
2. Pembuatan kultur aseptik. 
3. Penggandaan pucuk. 
4. Pemanjangan pucuk. 
5. Pembentukan akar. 
6. Penanaman pada kondisi in vivo. 

 
Pada setiap tahapan perlu diberikan berbagai faktor dan keadaan tertentu guna 
memanipulasi pertumbuhan tanaman ke arah yang diinginkan.  Kebanyakan faktor atau 
keadaan ini adalah faktor-faktor yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman 
alamiah.  Oleh karenanya, pekerjaan kultur jaringan hendaknya didasarkan pada 
pemahaman terhadap fisiologi dan biologi tanaman. 
 
 
2.1  Pemilihan bahan tanaman yang sesuai 
 
2.1.1  Seleksi tanaman induk 
 
2.1.1.1 Genotipe 

Di samping pemilihan terhadap bentuk spesies yang diinginkan, arah kultur jaringan 
terutama pembentukan akar adventif, dapat diwariskan.  Oleh karenanya, apabila 
memungkinkan gunakan bahan tanaman dari berbagai tanaman induk dengan sifat genetik 
yang berbeda. 
 
2.1.1.2 Kondisi tanaman 

Eksplan yang berasal dari tanaman sehat dan kuat memiliki peluang keberhasilan kultur 
yang kebih besar daripada eksplan yang berasal dari tanaman sakit dan lemah (penanganan 
tanaman stok akan dibahas nanti). 
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Gambar 2.1. Ringkasan diagram langkah-langkah mikropropagasi melalui percabangan 

aksilar (axillary branching).  Potongan nodus tunggal diambil dari tanaman 
induk (E) dan, setelah sterilisasi permukaan, ditanamkan pada medium.  Pada 
medium yang mengandung hormon yang sesuai tunas aksilar berkembang 
menjadi satu atau lebih pucuk (A).  Pucuk-pucuk individu dipotong dari 
kultur ini dan dipindahkan ke medium penggandaan pucuk.  Dalam waktu 3 – 
6 minggu masing-masing pucuk mengembangkan beberapa pucuk baru (B).  
Pucuk-pucuk individu dapat dipotong lagi dan siklus penggandaan pucuk 
diulangi tanpa batas (B).  Bila sudah diperoleh jumlah pucuk yang memadai, 
beberapa bahan tetap dipelihara dan beberapa lagi ditransfer ke medium 
perakaran (C).  Setelah diperoleh sistem perakaran yang memuaskan, plantlet 
dipindahkan ke pot dengan medium tanah (campuran tanah) dan diberi 
pengairan yang cukup (D) dan plantlet ini dipelihara di dalam kondisi 
kelembaban tinggi selama 10 – 15 hari pertama (dari Bhojwani, 1980). 

 
 
2.1.1.3 Bagian-bagian tanaman 

Bagian tanaman yang seringkali digunakan adalah tunas atau buku (nodus), namun bahan 
eksplan dapat pula berasal dari bagian lain tergantung pada spesies dan pendekatan yang 
akan diterapkan. 
 
2.1.1.4 Ukuran eksplan 

Semakin kecil ukuran eksplan, akan semakin kecil pula kemungkinan membawa infestasi 
endogen ataupun peluang terjadinya keragaman dikarenakan kimera (bila ada). 
 
2.1.1.5 Kemudahan kultur 

Sejumlah spesies tanaman ataupun kultivar lebih mudah dikulturkan dibandingkan dengan 
spesies ataupun kultivar lainnya; pada umumnya spesies atau kultivar yang mudah 
diperbanyak melalui penyetekan konvensional akan lebih mudah pula dikulturkan. 
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2.1.1.6 Letak pada tanaman 

Ujung pucuk dan pucuk-pucuk pertumbuhan baru merupakan bahan tanaman yang terbaik 
untuk dikulturkan.  Hindarkan penggunaan bahan tanaman yang kontak dengan tanah di 
mana ada kemungkinan infestasi mikroorganisme. 
 
2.1.1.7 Jaringan-jaringan sakit 

Di samping kontaminasi permukaan, jaringan tanaman dapat mengandung organisme 
patogen.  Gunakan hanya jaringan yang sehat.  Ujung pucuk yang tengah aktif tumbuh 
cenderung mengandung sedikit infestasi patogen. 
 
2.1.1.8 Kimera 

Sejumlah tanaman memiliki kecenderungan untuk mengalami mutasi genetik lokal atau 
kimera, misalnya bintik-bintik berwarna pada daun, dan bentuk daun yang berbeda.  
Namun demikian beberapa sifat kimera dapat dipilih sebagai karakteristik yang 
dikehendaki muncul pada tanaman hasil kultur jaringan. 
 
2.1.1.9 Poliploidi 

Jaringan tanaman normal memiliki satu set pasangan jumlah kromosom tertentu di dalam 
sel-selnya.  Beberapa individu sel atau jaringan kemungkinan mengalami penambahan 
(poliploidi) atau pengurangan jumlah kromosom.  Hal ini dapat disebabkan oleh 
abnormalitas alamiah atau oleh perlakuan-perlakuan kimiawi, dan sebagainya.  Serbuk sari 
secara alamiah bersifat haploid, yakni hanya memiliki satu set kromosom.  Perbedaan-
perbedaan di dalam jumlah kromosom ini dapat menjadi keunggulan ataupun menjadi 
sumber masalah, tergantung pada keadaannya. 
 
 
2.1.2 Siklus pertumbuhan tanaman 
 
2.1.2.1 Muda / dewasa 

Istilah muda (juvenile) atau tua (mature) mengacu kepada “umur” jaringan dalam 
pengertian perkembangan, dan berbeda dari umur kronologis.  Jaringan-jaringan dewasa 
dihasilkan setelah sejumlah siklus pertumbuhan tanaman dan oleh sebab itu biasanya 
terdapat agak jauh dari sistem perakarannya, walaupun jaringan-jaringan tersebut berasal 
dari pertumbuhan tunas yang baru mekar.  Sebaliknya jaringan-jaringan muda dihasilkan 
dari bagian muda pada tanaman.  Jaringan ini dapat berasal dari pohon yang sudah sangat 
tua, misalnya tunas (kecambah) yang tumbuh dari tunggul batang.  Jaringan dewasa 
memiliki sifat-sifat fisiologis yang dapat mempengaruhi kebutuhan kulturnya. 
 
2.1.2.2 Vegetatif / generatif 

Tunas-tunas yang tengah berkembang dapat menjadi tunas vegetatif atau tunas generatif 
(tunas bunga) tergantung pada di mana letaknya dan siklus pertumbuhan dari tanaman 
bersangkutan.  Pada kebanyakan teknik kultur jaringan, tunas-tunas vegetatif lebih banyak 
digunakan karena tunas-tunas ini akan menghasilkan pucuk-pucuk baru sehingga semakin 
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memperbesar jumlah titik tumbuh.  Kondisi fisiologis jaringan pucuk tidak selalu sama 
selama periode pembungaan tanaman, dan hal ini dapat pula mempengaruhi respon tunas-
tunas vegetatif yang diambil pada periode tersebut.  Dianjurkan agar tidak mengambil 
bahan tanaman pada periode berbunga, namun penelitian baru-baru ini terhadap beberapa 
spesies asli Australia mengungkapkan bahwa hal demikian tidak selalu benar. 
 
2.1.2.3 Aktif / dorman 

Sebagaimana halnya dengan pembungaan, selama pertumbuhan tanaman tunas-tunas atau 
jaringan-jaringan individual memasuki siklus pertumbuhan aktif dan tidak aktif 
(dormansi), dan kondisi yang berbeda ini akan mempengaruhi respon jaringan terhadap 
kondisi kultur. 
 
 
2.1.3 Kondisi fisiologis 

Tujuan kultur jaringan adalah mengendalikan kondisi lingkungan di mana eksplan yang 
dikulturkan tumbuh guna memanipulasi pertumbuhan eksplan tersebut ke arah yang 
dikehendaki.  Pertumbuhan jaringan ataupun organ manapun, apakah di dalam kultur atau 
sebagai bagian dari tanaman utuh, pada akhirnya ditentukan oleh kondisi fisiologis di 
dalam jaringan itu sendiri.  Respon tanaman terhadap perubahan-perubahan kondisi 
pertumbuhan ditentukan oleh perubahan-perubahan fisiologis di dalam jaringan.  
Selanjutnya kondisi fisiologis di dalam jaringan dapat mempengaruhi responnya terhadap 
perubahan-perubahan kondisi eksternal, yakni pola pertumbuhan yang dihasilkan 
ditentukan oleh kondisi fisiologis bersih sebagai hasil pengaruh dari kondisi internal 
maupun eksternal. 

Dalam prakteknya hal ini berarti bahwa kondisi yang pasti yang diperlukan untuk 
menimbulkan respon pertumbuhan tertentu di dalam kultur akan beragam, tergantung pada 
kondisi fisiologis bahan tanaman.  Kondisi fisiologis suatu tanaman secara alamiah 
beragam seiring dengan perubahan pertumbuhan tanaman dan perubahan-perubahan 
lingkungan maupun musim.  Kita dapat mengendalikan beberapa di antara perubahan-
perubahan ini, baik secara langsung dengan mengendalikan lingkungan, misalnya suhu, 
cahaya, suplai air dan secara lebih langsung dengan memberikan zat pengatur tumbuh 
tanaman. 
 
2.1.3.1 Hormon tanaman (Zat Pengatur Tumbuh) 

Banyak perubahan-perubahan pada kondisi fisiologis jaringan tanaman ditingkatkan oleh 
hormon tanaman.  Senyawa kimia ini terdapat di dalam jaringan pada konsentrasi yang 
sangat rendah dan mengatur pola pertumbuhan serta perkembangan sel.  Defenisi hormon 
adalah: “suatu senyawa yang dihasilkan pada suatu bagian dari tanaman dan bergerak di 
dalam jaringan-jaringan untuk mempengaruhi aktifitas sel pada bagian lain”, misalnya 
sitokinin yang diproduksi di dalam akar memainkan peranan penting pada aktifitas kambial 
di dalam batang.  Dengan cara ini hormon menjadi alat “komunikasi” antar bagian-bagian 
yang berbeda pada tanaman dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang 
terkoordinasi pada keseluruhan tanaman. 

Pada contoh tentang sitokinin, pertumbuhan akar dan pucuk dapat dikoordinasikan karena 
ketika sel-sel ujung akar tengah aktif tumbuh sel-sel tersebut menghasilkan sitokinin yang 
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pada gilirannya nanti merangsang pertumbuhan jaringan kambial pucuk, dan sebaliknya 
suplai sitokinin ke pucuk makin berkurang seiring dengan mundurnya pertumbuhan akar.  
Contoh lain adalah produksi auksin pada ujung pucuk dan penghambatan perkembangan 
tunas-tunas lateral seiring dengan pergerakan auksin ke bagian bawah batang, atau 
produksi asam absisat di dalam daun sejumlah spesies tanaman pada kondisi hari pendek 
dan induksi dormansi sesudahnya di sepanjang pucuk.  Contoh-contoh ini adalah 
penyederhanaan dari gambaran total karena kebanyakan respon tanaman melibatkan 
interaksi hormon dengan faktor-faktor lain.  Dengan demikian, dengan memanipulasi kadar 
dan jenis hormon tanaman di dalam kultur jaringan kita dapat secara langsung mengatur 
pola pertumbuhan dengan cara yang serupa. 

Ketika menelusuri literatur mengenai kultur jaringan tanaman kita akan segera menyadari 
bahwa sulit untuk membuat suatu generalisasi yang dapat diandalkan mengenai respon 
jaringan terhadap hormon tanaman ataupun perlakuan lain yang diberikan.  Namun 
demikian, terdapat sejumlah generalisasi umum seperti: 
• Auksin biasanya meningkatkan inisiasi akar dan pertumbuhan kalus, namun 

menghambat pertumbuhan pucuk dan pertumbuhan tunas lateral. 
• Sitokinin meningkatkan proliferasi pucuk dan pembelahan sel, namun menghambat 

inisiasi akar. 
• Giberelin meningkatkan pemanjangan sel dan dapat mengatasi dormansi. 
Akan tetapi terdapat beberapa pengecualian.  Kenyataannya adalah bahwa begitu banyak 
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi respon.  Puncak dari semuanya adalah 
keadaan fisiologis eksplan ketika diambil dari tanaman induk.  Kita harus mengetahui 
bagaimana status fisiologis tanaman induk dipengaruhi oleh keadaan di mana tanaman ini 
tumbuh sehingga kita dapat mengkompensasikannya ataupun mengendalikannya sesuai 
keinginan (Lihat Bab 6 untuk informasi lebih lanjut mengenai Zat Pengatur Tumbuh). 

 
2.1.3.2 Kadar karbohidrat 

Tanaman dan jaringan melewati periode-periode di mana terjadi peningkatan dan 
penurunan kadar karbohidrat bersih (energi) sehingga berakibat pada perubahan-perubahan 
kandungan karbohidrat di dalam jaringan, yang pada umumnya berkaitan dengan siklus 
pertumbuhan sebagaimana dibahas di atas.  Perubahan-perubahan kandungan karbohidrat 
ini dapat pula mempengaruhi respon pertumbuhan.  Umumnya pucuk-pucuk 
mengakumulasikan karbohidrat antara periode pertumbuhan pucuk atau buah dan 
kemudian mengkonsumsi karbohidrat ini selama periode pertumbuhan berikutnya.  Oleh 
karenanya kandungan karbohidrat yang tinggi akan dijumpai pada awal ataupun akhir 
musim pertumbuhan. 
 
Oleh karena kebanyakan media kultur jaringan mengandung sumber karbohidrat, biasanya 
sukrosa, maka kadar karbohidrat endogen tidak menjadi penting.  Sebaliknya bilamana 
setek diperakarkan secara konvensional, setek tersebut tergantung pada suplai karbohidrat 
internal untuk penyediaan energi sampai terbentuk kembali permukaan daun yang efektif 
untuk fotosintesis.  Hal ini merupakan landasan bagi keyakinan bahwa setek (dan eksplan 
yang dikulturkan) hendaknya tidak diambil pada periode berbunga atau berbuah.  
Sementara cadangan karbohidrat berada dalam keadaan terbesar pada akhir musim 
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tumbuh, tunas-tunas memasuki masa dormansi pada titik ini sehingga dianjurkan untuk 
menggunakan tunas-tunas yang baru tumbuh sebagai bahan eksplan. 
 
Kandungan karbohidrat di dalam tanaman induk atau di dalam bagian tanaman yang akan 
digunakan sebagai eksplan dapat dimanipulasi melalui teknik budidaya seperti cincturing 
atau girdling dan memberikan cahaya ataupun naungan tambahan (dibahas nanti dalam 
bagian penanganan tanaman induk).  Kadar sukrosa yang diberikan pada kultur pucuk 
sebelum pucuk-pucuk dipotong untuk diperakarkan juga penting untuk diperhatikan. 
 
2.1.3.3 Status hara 

Ada dua parameter mengenai status hara, yakni kadar aktual dari unsur-unsur dan 
keseimbangan antara unsur-unsur tersebut.  Di dalam kultur, semua unsur-unsur esensial, 
yang biasanya diberikan pada tanah harus disediakan di dalam medium dengan proporsi 
yang sesuai.  Ketersediaan hara dapat dipengaruhi oleh keseimbangan keseluruhan atau 
oleh pH medium.  Status nutrisi tanaman induk dapat pula mempengaruhinya. 
 
Pada kebanyakan sistem kultur jaringan tersedia ramuan hara makro dan mikro yang sudah 
baku dan perbedaannya terbatas pada perubahan-perubahan konsentrasi keseluruhan.  
Pengamatan terhadap pengaruh perubahan-perubahan tersebut terhadap unsur-unsur 
tunggal dan kombinasinya dengan unsur-unsur lain sangat tidak praktis dan tidak menjadi 
prioritas.  Akan tetapi, sejumlah penelitian telah mengungkapkan adanya respon 
morfogenik terhadap unsur-unsur tertentu, terutama unsur mikro, yang mungkin penting 
sebagai kofaktor di dalam proses-proses metabolisme. 
 
2.1.3.4 Dormansi 

Tanaman tidak terus-menerus tumbuh dengan laju yang sama.  Pertumbuhan berbagai 
bagian tanaman mengalami periode-periode di mana pertumbuhan terjadi sangat sedikit 
atau tidak ada sama sekali, biasanya disebut sebagai dormansi.  Pertumbuhan bagian-
bagian tanaman yang berbeda dapat sinkron satu sama lain atau tidak sama sekali.  
Manifestasi yang paling nyata dari hal ini adalah gugurnya daun-daun dan dormansi pada 
musim dingin pada tanaman-tanaman deciduous (merontokkan daun), namun demikian 
tanaman-tanaman evergreen (tidak merontokkan daun) juga memiliki masa-masa 
dormansi;  akan tetapi pada tanaman evergreen, di samping tidak kehilangan seluruh daun-
daunnya, pada waktu yang bersamaan sejumlah pucuk mengalami dormansi sedangkan 
pucuk lainnya tetap tumbuh. 
 
Dormansi dapat terjadi pada pusat-pusat pertumbuhan spesifik pada tanaman, meliputi 
batang, akar dan daun-daun serta tunas-tunas.  Tiga tipe atau status dormansi dapat 
dikelompokkan berdasarkan asal-usul penghambatan pertumbuhan sebagai berikut: 
• Dormansi yang disebabkan oleh kondisi lingkungan, misalnya suhu ekstrim (disebut 

dormansi lingkungan). 
• Penghambatan pertumbuhan yang diakibatkan oleh bagian-bagian lain pada tanaman, 

misalnya titik tumbuh terminal yang tengah aktif tumbuh dapat menghambat 
pertumbuhan tunas-tunas lateral di bawahnya (dominansi pucuk) atau sehelai daun 
dapat menghambat pertumbuhan tunas pada ketiaknya (penghambatan korelatif). 
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• Masa istirahat, yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang timbul pada masa-masa 
awal pertumbuhan yang berakibat pada perubahan-perubahan di dalam jaringan yang 
selanjutnya menghambat pertumbuhan, misalnya dormansi tunas pada musim dingin 
dikarenakan keadaan-keadaan yang terjadi selama periode pertumbuhan sebelumnya 
pada musim panas. 

 
Oleh karena di dalam kultur jaringan tujuan yang hendak dicapai adalah merangsang 
pertumbuhan dan perkembangan tunas dengan cepat, maka kita perlu mengatasi terjadinya 
dormansi.  Dormansi lingkungan dapat dihindarkan secara sederhana dengan memberikan 
kondisi lingkungan terkendali yang menguntungkan pertumbuhan tanaman.  
Penghambatan korelatif terhadap suatu mata tunas dapat diatasi dengan membuang titik 
tumbuh terminal dan membuang daun-daun.  Pemberian sitokinin dapat mengatasi 
dominansi pucuk dan penggandaan pucuk.  Akan tetapi, masa istirahat yang disebabkan 
oleh faktor-faktor yang berada di dalam jaringan itu sendiri tidak dapat dihilangkan dengan 
perlakuan-perlakuan langsung. 
 
2.1.3.5 Cahaya 

Selain sebagai sumber energi untuk fotosintesis cahaya dapat memberikan berbagai 
pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.  Sebaliknya, apabila suatu tanaman atau jaringan 
tertentu tidak diberi cahaya, maka proses fisiologisnya akan terpengaruhi.  Pada intensitas 
cahaya rendah atau dalam keadaan gelap, kadar karbohidrat mengalami penurunan.  
Perubahan-perubahan dalam intensitas cahaya, lama penyinaran, ataupun kualitas cahaya 
(warna atau panjang gelombang) dapat mempengaruhi kadar hormon endogen atau 
komponen fisiologis lainnya.  Pengaruh tersebut dapat terjadi pada tanaman induk maupun 
di dalam kultur pada berbagai tahapan. 
 
2.1.3.6 Cekaman air 

Selain layu permanen maupun layu sementara yang terjadi ketika tanaman berada dalam 
keadaan tercekam, cekaman air dapat pula menginduksi terjadinya perubahan-perubahan 
fisiologis.  Pada gilirannya hal ini dapat mempengaruhi respon fisiologis lain sebagaimana 
dikemukakan di atas.  Diketahui bahwa akibat cekaman air dapat terjadi akumulasi asam 
absisat di dalam sejumlah jaringan, terutama jaringan daun.  Suatu periode cekaman air 
sub-letal dapat meningkatkan inisiasi pembungaan.  Kelayuan dan kerusakan jaringan yang 
diakibatkan oleh cekaman air merupakan masalah utama pada kultur jaringan, terutama 
selama persiapan eksplan awal, namun masih sedikit sekali penelitian terhadap 
pengaruhnya yang lain. 
 
 
2.2  Penciptaan kultur aseptik 
 
2.2.1  Disinfestasi 
 
2.2.1.1 Macam-macam infestasi 

Eksplan dan kultur dapat mengalami infestasi oleh berbagai mikroorganisme termasuk 
jamur, bakteri, serangga ataupun virus.  Organisme tersebut pada umumnya terdapat pada 
permukaan dan di dalam jaringan tanaman.  Kebanyakan bukan merupakan patogen, 



 
Teknik Kultur Jaringan Tanaman 
 

  
 

26 

artinya organisme tersebut tidak menyebabkan penyakit apapun pada tanaman inang pada 
kondisi normal.  Kondisi yang kering dan dengan adanya organisme pesaing dapat menjadi 
pengendali bagi mikroorganisme tersebut.  Akan tetapi, kondisi in vitro yang mendukung 
pertumbuhan tanaman, yakni dengan adanya unsur hara dan sukrosa dalam jumlah besar, 
kelembaban yang tinggi dan suhu yang hangat, dapat menjadi pendorong bagi 
pertumbuhan mikroorganisme yang seringkali memperbanyak diri dan tumbuh dengan 
cepat, sehingga dapat membunuh eksplan yang dikulturkan. 
 
2.2.1.2 Infestasi permukaan 

Infestasi dapat terjadi pada permukaan eksplan, di antara sel-sel atau di dalam sel-sel 
tanaman.  Infestasi permukaan dapat diatasi dengan pencucian dan perlakuan kimiawi 
(lihat Bab 4 untuk informasi lebih rinci).  Pembatas utamanya adalah bagaimana 
memberikan perlakuan yang dapat memusnahkan mikroorganisme tanpa merusak jaringan 
eksplan.  Apabila permukaan eksplan ditumbuhi oleh rambut-rambut atau sisik, maka 
penetrasi bahan-bahan kimia harus harus benar-benar diperhatikan karena disinfestasi yang 
memadai menghendaki adanya kontak antara bahan kimia dengan mikroorganisme.  Hal 
ini biasanya dapat dicapai dengan penambahan deterjen, pengocokan atau dengan 
memberikan tekanan rendah untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang 
dapat menjadi tempat bagi bersemayamnya mikroorganisme. 
 
Pemberian pra-perlakuan atau penangan tanaman induk dapat sangat mengurangi infestasi 
mikroorganisme sehingga mengurangi kepekatan bahan kimia yang diberikan, yang pada 
gilirannya dapat mengurangi kerusakan jaringan.  Seringkali bagian tanaman disterilkan 
secara menyeluruh kemudian bagian yang rusak atau diperkirakan terinfestasi dipotong 
sehingga diperoleh eksplan yang utuh dan bersih. 
 
2.2.1.3 Sumber infestasi 

Eksplan awal merupakan sumber utama infestasi, namun infestasi dapat pula terjadi pada 
berbagai tahapan proses kultur.  Pertama-tama medium dan semua wadah dan peralatan 
disterilkan.  Setelah itu seluruh rangkaian pekerjaan dilakukan di dalam kondisi kebersihan 
yang ketat, walaupun tidak perlu di dalam suatu laboratorium yang steril.  Udara 
merupakan sumber utama spora dan bahan infestasi lainnya, demikian pula halnya dengan 
tubuh dan pakaian kita. 
 
2.2.1.4 Infestasi endogen 

Organisme yang hidup di dalam jaringan tanaman lebih sulit diatasi.  Hal ini dapat 
dikendalikan, dalam beberapa hal, dengan menggunakan pestisida dan fungisida sistemik 
yang diberikan pada tanaman induk sebelum pengambilan eksplan atau diberikan langsung 
pada kultur.  Eliminasi virus memerlukan perlakuan yang lebih khusus (dibahas nanti). 
 
Adakalanya dijumpai infestasi yang terjadi setelah beberapa generasi pada kultur yang 
nyata-nyata steril.  Hal ini disebabkan oleh agen infestasi yang telah bertahan di dalam 
jaringan sampai kondisi yang menguntungkan untuk pertumbuhannya (infestasi laten).  
Infestasi dapat terjadi selama proses subkultur atau dapat pula masuk melalui tutup wadah 
kultur. 
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Filosofi dasarnya adalah bahwa segala sesuatu yang belum disterilkan secara spesifik 
adalah sumber infestasi dan demikian pula halnya dengan semua langkah kerja yang 
dilakukan.  Begitu kultur mengalami infestasi, upaya yang dilakukan untuk 
menyelamatkannya jarang sekali berhasil, namun ada sejumlah perlakuan untuk kasus-
kasus yang serius (dibahas pada Bab 4). 
 
 
2.2.2  Eliminasi virus 

Virus biasanya bersemayam di dalam sel-sel jaringan dan ditransfer ke sel-sel baru selama 
proses pembelahan sel, sehingga virus-virus tersebut ditularkan ke progeni selama 
pembiakan vegetatif.  Virus-virus tersebut mungkin saja tidak memperlihatkan gejala-
gejala apapun selama tanaman tumbuh di dalam kultur, namun gejala-gejala tersebut 
muncul kemudian setelah tanaman berada di lapangan. 
 
Pendekatan utama dalam eliminasi virus adalah penggunaan terapi panas.  Pada kondisi 
pertumbuhan normal suatu partikel virus dapat ditransfer ke jaringan-jaringan baru seiring 
dengan pertumbuhan ujung pucuk.  Jika tanaman dapat ditumbuhkan pada suhu tinggi, 
maka laju penggandaan virus dapat diperlambat sehingga ujung pucuk dapat tumbuh 
mendahului infestasi.  Ujung pucuk tersebut kemudian dapat diambil dan ditumbuhkan 
dalam keadaan bebas virus.  Biasanya diperlukan pengujian terhadap pertumbuhan 
selanjutnya untuk melihat apakah tanaman yang diregenerasikan benar-benar sudah 
terbebas dari virus (Gambar 2.2). 
 
Perlakuan panas dapat diberikan pada tanaman utuh yang tumbuh normal, namun suhu 
yang diperlukan (misalnya 30oC selama 7 hari) seringkali dapat mematikan tanaman.  
Pucuk-pucuk in vitro lebih tahan terhadap perlakuan ini. 
 
 
2.2.3 Media inisiasi 
 
Penggunaan medium nutrisi yang dilengkapi dengan sukrosa namun tanpa hormon untuk 
eksplan awal merupakan tindakan yang umum dilakukan.  Hal ini dapat menghindarkan 
pemborosan medium di mana ada sebagian kultur yang terpaksa dibuang akibat infestasi 
atau akibat kematian eksplan selama persiapan.  Kebanyakan infestasi jamur atau bakteri 
akan terlihat dalam waktu dua minggu. 
 
Dalam beberapa hal, pestisida dapat digunakan di dalam medium inisiasi atau tidak 
memasukkan sukrosa di dalam medium guna memungkinkan eksplan tumbuh dari bahan 
tanaman yang mengalami infestasi.  Pertumbuhan baru selanjutnya dapat dipotong untuk 
disubkulturkan.  Akan sulit menghindari transfer infestasi, terutama jika sporulasi telah 
mulai berlangsung.  Akan tetapi, begitu dikulturkan pada medium yang mengandung 
sukrosa, infestasi residual akan berlangsung.  Harus diberikan penanganan yang hati-hati 
guna menghindarkan kontaminasi terhadap ruang kultur. 
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Gambr 2.2. Ringkasan secara diagramatik produksi tanaman bebas virus melalui kultur 

ujung pucuk (dari Bhojwani dan Razdan 1983). 
 
 
2.2.4 Eksudat 

Bentuk lain dari kontaminasi selain yang disebabkan oleh mikroorganisme adalah yang 
disebabkan oleh eksudasi yang dikeluarkan dari dalam eksplan.  Ketika jaringan tanaman 
mengalami perlukaan, baik disebabkan oleh pemotongan maupun disebabkan oleh 
perlakuan kimiawi seperti larutan klorin, maka terjadi reaksi fisiologis di dalam sel-sel di 
sekitar luka.  Sebagian dari proses ini adalah produksi senyawa-senyawa biokimia baik 
sebagai produk-produk penguraian maupun sebagai sintesis akibat mekanisme pertahanan 
diri.  Dapat saja terjadi pencucian sederhana dari senyawa-senyawa yang terdapat di dalam 
jaringan.  Senyawa-senyawa ini ada yang berpengaruh merusak pertumbuhan kultur dan 
ada pula yang tidak. 

Pencucian bahan eksplan secara menyeluruh sebelum dikulturkan dan menghindari 
desikasi dapat meminimalkan reaksi luka, namun sejumlah spesies masih mengeluarkan 
eksudat.  Adakalanya diperlukan transfer eksplan ke medium segar sesering mungkin pada 
minggu-minggu pertama kultur untuk menghilangkan eksudat.  Dalam kasus lain, dapat 
digunakan aditif kimiawi di dalam medium untuk mengatasi atau menyerap eksudat.  
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Bahan-bahan penyerap yang dapat digunakan misalnya arang aktif (lihat Lampiran 6 untuk 
informasi lebih lanjut) dan polyvinylpyrrolidone (PVP).  Senyawa-senyawa antioksidasi 
seperti asam askorbat, asam sitrat atau cysteine dapat mengurangi atau menghindarkan 
produksi sejumlah eksudat, terutama senyawa-senyawa fenol. 

 
Perendaman eksplan di dalam air steril dengan suhu 50oC selama 5 – 15 menit telah 
berhasil mengatasi eksudat fenol pada sejumlah tanaman asli Australia. 
 
Produksi eksudat berwarna gelap pada tanaman Eucalyptus dapat dikurangi dengan 
menempatkan kultur di dalam kondisi gelap selama beberapa hari. 
 
Senyawa kimia lain yang tidak nampak namun dapat memiliki pengaruh yang nyata adalah 
gas etilen yang diproduksi di dalam jaringan tanaman secara alami dan memainkan 
peranan hormonal penting pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman normal.  
Senyawa ini acapkali diproduksi sebagai akibat stres, misalnya perlukaan atau desikasi 
jaringan.  Etilen dapat terakumulasi di dalam wadah kultur dan mempengaruhi eksplan.  
Gejala-gejalanya meiputi senesen dan nekrosis pada daun. 
 
 
2.2.5 Kondisi kultur 
 
2.2.5.1 Macam substrat 

Kebanyakan prosedur mikropropagasi dilakukan pada medium setengah padat di mana 
agar, atau lebih mutakhir “Gelrite”, digunakan sebagai komponen penyusun medium.  
Bahan pemadat ini memberikan dukungan fisik bagi eksplan dan meningkatkan aerasi 
medium. 

Gelrite adalah produk sintetik yang keunggulannya adalah membentuk medium padat yang 
lebih bening dibandingkan dengan agar (ekstak dari alga).  Hal ini memungkinkan 
pengamatan terhadap infestasi atau perkembangan akar menjadi lebih mudah.  Gelrite 
memiliki sedikit perbedaan fisik dan sifat-sifat kimia yang memerlukan perubahan-
perubahan kecil dalam prosedur persiapan media. 

Medium cair biasanya digunakan pada kultur kalus dan kultur sel di mana jaringan harus 
ditenggelamkan di dalam medium untuk menghindarkan desikasi.  Diperlukan 
penggojogan medium untuk menciptakan aerasi dan distribusi larutan hara secara merata.  
Penggojogan yang lebih keras adakalanya diperlukan untuk memisahkan sel-sel atau 
gumpalan-gumpalan kalus.  Eksplan dapat pula dikulturkan pada medium cair 
menggunakan jembatan kertas saring atau menggunakan Sorba Rods1

 
 

. 

Macam substrat yang digunakan dapat mempengaruhi bentuk pertumbuhan dan 
perkembangan yang didapatkan, misalnya morfologi akar. 

                                                 
1 Sumbat Sorba Rods terdiri atas kertas selulosa yang dilipat kecil dan dibungkus dengan kertas selulosa 

berpori, seperti pada filter rokok.  Untuk mensterilkan Sorba Rods, masukkan beberapa Sorba Rods ke 
dalam kantong kertas dan sterilkan dengan otoklaf selama 15 menit pada suhu 121oC tan tekanan 103 kPa. 
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2.2.5.2 Kemasaman medium 

Kemasaman medium umumnya ditetapkan pada pH 5,5 pada waktu persiapan.  
Kemasaman media dapat mempengaruhi kelarutan hara, penyerapan hara oleh eksplan dan 
pembekuan agar, atau dapat pula memiliki pengaruh morfogenik.  Satu faktor yang 
biasanya terabaikan adalah perubahan pH medium setelah beberapa waktu dan selama 
proses sterilisasi dengan otoklaf (Williams et al., 1990). 

Dapat pula terjadi interaksi antara pH dan faktor-faktor lain di dalam medium.  Hasil 
penelitian kami telah membuktikan bahwa pH berpengaruh nyata pada respon eksplan 
terhadap hormon yang diberikan, terutama sekali pada pembentukan agar (Williams et al., 
1985). 
 
2.2.5.3 Lingkungan 

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kultur adalah cahaya dan suhu, sedangkan 
tingkat kelembaban tidak berpengaruh nyata karena kultur berada di dalam lingkungan 
yang tertutup.  Kebanyakan kultur dipelihara pada suhu kamar, yakni 20 – 25oC.  Cahaya 
biasanya diperoleh dari lampu fuoresecent, baik cahaya putih plus bola incandescent 
maupun tabung Gro-Lux, yang menghasilkan iradiasi kira-kira 30 – 50 µEm-2 s-1 pada 
kultur.  Tingkat iradiasi yang relatif rendah ini cukup memadai untuk respon morfologis 
normal namun tidak mencukupi untuk fotosintesis yang tidak terlalu penting karena pada 
medium dilengkapi dengan sukrosa.  Fotoperiodesitas atau lama penyinaran biasanya 12 – 
16 jam, kadang-kadang 24 jam. 

Area yang diberi banyak naungan di rumah kaca atau di depan jendela pada suatu ruangan 
cukup memadai untuk pekerjaan rutin skala kecil. 

 
2.2.6 Pengamatan dan transfer2

2.3  Penggandaan 

 

Persentase kultur awal yang mengalami infestasi biasanya cukup tinggi terutama apabila 
eksplan yang digunakan berasal dari tanaman yang tumbuh di lapangan.  Eksplan lainnya 
kemungkinan mengalami kerusakan akibat penanganan selama persiapan dan proses 
desinfestasi.  Eksplan yang hidup selanjutnya dapat dipindahkan ke medium kultur yang 
lebih kompleks.  Jika timbulnya senyawa-senyawa eksudat merupakan masalah, dapat 
dilakukan beberapa kali transfer pada medium dasar yang segar selama periode awal ini. 

Sejumlah kultur tunas kemungkinan menghasilkan pertumbuhan pemanjangan pucuk 
selama tahap awal ini dan pucuk-pucuk dapat dipisah-pisahkan ketika ditransfer ke 
medium baru. 
 
 

Begitu kultur aseptik diperoleh, tujuan selanjutnya adalah menginduksi penggandaan 
pucuk.  Pada beberapa spesies, eksplan kemungkinan membentuk akar selama tahap awal 
pada medium sederhana, yakni eksplan tersebut tumbuh sebagai setek mikro.  Hal ini 
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kurang menguntungkan karena tujuan mikropropagasi adalah menghasilkan tanaman 
dalam jumlah banyak, bukan satu tanaman dari satu eksplan.  Spesies lainnya 
menghasilkan pucuk-pucuk majemuk tanpa perlakuan tambahan.  Dalam hal demikian, 
kebutuhan akan media penggandaan pucuk yang lebih kompleks akan tergantung pada 
tingkat penggandaan yang dikehendaki. 
 
 
2.3.1  Macam penggandaan 

Penggandaan pucuk dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu: 
• Ujung pucuk atau tunas yang telah ada memanjang dan menghasilkan nodus-nodus dan 

ruas-ruas baru yang kemudian dapat dipisah-pisahkan (Gambar 2.3). 
• Tunas-tunas lateral yang terdapat pada eksplan memproduksi pucuk-pucuk yang mana 

pucuk-pucuk itu sendiri memiliki pula tunas-tunas lateral.  Seringkali tunas-tunas lateral 
ini hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, namun kebanyakan ketiak daun memiliki 
banyak primordia tunas (Gambar 2.3). 

• Perkembangan pucuk adventif.  Pada sejumlah spesies, organ-organ tanaman seperti 
akar, pucuk atau umbi dapat diinduksi pembentukannya pada jaringan yang biasanya 
tidak membentuk organ-organ tersebut.  Organogenesis adventif demikian jauh lebih 
potensial daripada induksi tunas aksilar untuk perbanyakan klon tanaman secara massal.  
Misalnya, sehelai daun dapat menghasilkan ribuan tunas atau pucuk yang masing-
masing identik dengan eksplan. 

• Embriogenesis somatik.  Potensi terbesar penggandaan klonal adalah melalui 
embriogenesis somatik, di mana secara teknis, satu isolasi sel tunggal pertama-tama 
dapat membentuk embrio, kemudian tanaman lengkap.  Embriogenesis somatik dapat 
terjadi pada kultur suspensi atau kadang-kadang pada kalus.  Induksi embriogenesis 
memerlukan adanya auksin, seringkali 2,4-D diikuti oleh pengurangan kadar auksin 
tersebut.  Induksi pembentukan embrio juga memerlukan sumber nitrogen reduksi. 

 
 
2.3.2  Faktor-faktor pengendali 

Tunas-tunas yang terdapat pada tanaman dapat saja tidak tumbuh sekalipun berada di 
dalam kondisi pertumbuhan normal karena dihambat (dalam keadaan dorman) oleh daun di 
atasnya atau oleh dominansi apikal (penghambatan dari ujung pucuk atau tunas terminal).  
Pemangkasan terhadap pucuk (pinching) pada saat persiapan eksplan dapat mengatasi 
dominansi apikal namun seringkali diperlukan perlakuan hormon.  Produksi pucuk-pucuk 
majemuk pada media yang kaya akan sitokinin seringkali merupakan akibat dari 
terbebasnya tunas-tunas dari dominansi apikal ini. 

Adanya masa istirahat dapat pula menghalangi pertumbuhan tunas yang terdapat pada 
eksplan.  Masalah ini tidak akan timbul bilamana eksplan diambil dari pucuk-pucuk yang 
tengah tumbuh pada tanaman induk.  Perlakuan suhu rendah (chilling), pemberian 
giberelin atau etilen atau penempatan kultur pada fotoperiodesitas yang panjang dapat 
mengatasi dormansi akibat masa istirahat ini.  Penelitian pada tanaman apel telah 
memperlihatkan bahwa perlukaan (pemotongan) pucuk di atas mata tunas dapat 
memecahkan dormansi karena masa istirahat ini, sehingga proses pemotongan pucuk 
menjadi ruas-ruas dapat mengatasi tipe dormansi demikian. 



 
Teknik Kultur Jaringan Tanaman 
 

  
 

32 

 

 
 
Gambar 2.3. Penyajian secara skematis metoda tunas aksilar pada perbanyakan tanaman 

secara vegetatif.  Baris sebelah atas: penerapan pada tanaman-tanaman 
roset.  Baris sebelah bawah: penerapan pada tanaman yang mengalami 
pemanjangan (dari Pierik, 1987). 

 

Produksi pucuk-pucuk majemuk dari mata tunas yang telah ada merupakan metoda yang 
paling sederhana dan paling aman karena tidak melibatkan diferensiasi dari jaringan lain 
yang mengandung resiko timbulnya mutasi somatik sebagaimana dibahas sebelumnya. 

Kultur yang mengalami penggandaan dapat dipisah-pisahkan secara berulang kali untuk 
mendapatkan pucuk-pucuk dalam jumlah besar, diistilahkan sebagai bulking-ip.  Kadang-
kadang timbul penyimpangan fisiologis atau morfologis yang dinamakan hiperhidrasi 
(vitrifikasi) bila kultur dipisah-pisahkan selama beberapa siklus.  Hal ini dapat berakibat 
pada hilangnya vigor dan meningkatnya mutasi somatik.  Oleh karena itu dianjurkan untuk 
memelihara kultur tanaman induk yang sering disubkulturkan dan potongan-potongan dari 
induk ini diambil untuk siklus produksi massal.  Kultur untuk tujuan produksi pucuk 
tersebut dibuang pada interval waktu tertentu dan selanjutnya dibuat lagi kultur produksi 
yang baru dari stok tanaman induk.  Di samping itu, semakin banyak siklus sub-kultur 
dapat berakibat pada meningkatnya kemampuan membentuk akar, dibahas pada Sub-bab 5. 
 
 
2.3.3 Laju penggandaan 

Jumlah tanaman yang dihasilkan dari setiap eksplan tidak selalu sama tergantung pada 
kondisi kultur dan spesies tanaman yang dikulturkan.  Pada tanaman stroberi, sebanyak 1,5 
x 107 tanaman dapat dihasilkan dalam satu tahun dari satu eksplan.  Tabel 2.1 menyajikan 
perkiraan jumlah tanaman yang dapat dihasilkan dari satu eksplan dalam waktu satu tahun 
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berdasarkan laju penggandaan yang berbeda, dan perhitungan per bulan.  Walaupun 
gambaran pada Tabel 2.1 mengindikasikan potensi yang dimiliki oleh teknik ini untuk 
memproduksi tanaman dalam jumlah besar, namun perlu diingat bahwa hal ini hanyalah 
merupakan gambaran teoritis dan kecil kemungkinannya untuk dicapai secara nyata. 

 

Tabel 2.1 Laju penggandaan secara teoritis berdasarkan waktu sub-kultur ke medium baru 
sebulan sekali. 

 
Laju penggandaan per bulan Jumlah tanaman per tahun (x 1.000) 

2,0 4 
3,0 531 
3,5 3.379 
4,0 16.777 
4,5 68.953 
5,0 244.140 

 
 
2.4  Pemanjangan pucuk 
Setelah penggandaan pucuk diperoleh, perlu diciptakan suatu kondisi untuk pemanjangan 
pucuk guna mendapatkan pucuk-pucuk yang cukup panjang agar mudah ditangani.  
Seringkali pemindahan kultur ke medium tanpa hormon setelah tahap penggandaan pucuk 
sudah cukup memadai untuk meningkatkan pemanjangan pucuk.  Pemberian GA dapat 
menginduksi pemanjangan pucuk. 
 
 
2.5  Pembentukan akar 
Setelah sekumpulan pucuk dihasilkan, tahap inisiasi akar dapat dilakukan secara in vitro 
atau pucuk-pucuk dipotong dan diperlakukan sebagai setek mikro di bawah kondisi non-
steril.  Pada tahap ini kultur dipotong menjadi pucuk-pucuk individu.  Sejumlah pucuk 
dapat disiklus ulang untuk penggandaan lebih lanjut. 

Untuk produksi praktis bagi spesies yang mudah berakar, pengakaran setek mikro di luar 
kultur lebih ekonomis.  Hal ini dapat menghindarkan persiapan medium tambahan serta 
kebutuhan akan perkerjaan aseptik.  Apabila spesies tanaman lebih sulit berakar, 
diperlukan kerja ekstra untuk kultur in vitro ini. 

Apabila setek mikro diperakarkan di luar kultur, harus diperhatikan agar dapat diciptakan 
kondisi yang sesuai.  Diperlukan kelembaban tinggi untuk menghindarkan desikasi pada 
pucuk-pucuk yang masih lunak.  Setek mikro dapat diperlakukan dengan hormon 
perangsang akar (dengan bubuk auksin atau dengan metoda perendaman) sepertihalnya 
setek konvensional. 

Keuntungan lain dari pengakaran setek mikro di luar kultur adalah pada bentuk akar yang 
diperoleh.  Akar-akar yang berkembang pada medium agar atau medium cair seringkali 
memiliki morfologi yang beradaptasi dengan air atau lebih beradaptasi untuk penyerapan 
hara dari substrat agar atau air dibandingkan dari tanah.  Akar-akar ini dapat tidak 
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berfungsi di dalam tanah sehingga harus diganti dengan akar lain yang mampu berfungsi di 
dalam tanah supaya plantlet dapat hidup.  Pembentukan akar pada setek mikro langsung di 
tanah dapat berjalan dengan cepat. 

Pada beberapa spesies, akar-akar adventif terbentuk dengan cepat walaupun selama tahap 
penggandaan pucuk-pucuk, sedangkan pada spesies lainnya membentuk akar hanya apabila 
ditransfer ke medium bebas sitokinin.  Namun demikian, kebanyakan spesies menghendaki 
kondisi tertentu yang biasanya melibatkan auksin di dalam medium.  Ada keadaan yang 
spesifik dalam hal respon terhadap jenis, kadar dan kombinasi auksin pada kondisi kultur 
lainnya. 

Sitokinin biasanya menghambat pembentukan akar (namun ada beberapa pengecualian), 
dan karenanya tidak digunakan pada media perakaran.  Dapat saja terjadi pengaruh 
lanjutan dari perlakuan sitokinin selama tahap penggandaan pucuk sebelumnya, sehingga 
diperlukan adanya periode di mana eksplan dikulturkan pada medium bebas hormon. 

Sepertihalnya tahapan kultur yang lain, sering terdapat interaksi antara faktor-faktor seperti 
pH, cahaya, hara (terutama kalsium) dan perlakuan hormon.  Selain penyapihan dari 
perlakuan sitokinin, tindakan prekondisi pucuk-pucuk sebelum pemotongan dan transfer 
pada medium pengakaran dapat meningkatkan pembentukan akar.  Prekondisi dapat 
berupa perlakuan etiolasi atau pemberian suhu rendah.  Bahkan apabila setek mikro akan 
dipanen dan diperlakukan secara konvensional, praperlakuan kultur pucuk dapat 
meningkatkan pembentukan akar di kemudian hari. 

Di samping dapat meningkatkan inisiasi akar, auksin dapat pula menghambat pertumbuhan 
selanjutnya dari akar-akar tersebut, sehingga perlakuan hormon yang diberikan untuk 
sementara waktu dapat memberikan pengaruh yang efektif.  Kemungkinan tidak terlihat 
tanda-tanda pembentukan akar pada medium inisiasi namun akar-akar tersebut muncul 
pada saat eksplan ditransfer ke medium bebas auksin. 

Pembentukan akar pada tanaman-tanaman berkayu biasanya lebih sulit daripada tanaman-
tanaman berbatang lunak.  Pada tanaman berkayu, kultur yang diperoleh dari bibit (fase 
juvenil) lebih cepat berakar.  Hal sama dapat pula diperoleh bilamana kultur tersebut telah 
melewati sejumlah siklus penggandaan atau pemisahan-pemisahan.  Hal ini disebabkan 
oleh terjadinya rejuvenasi bahan pucuk.  Ciri-ciri juvenil lainnya dapat pula dilihat, 
misalnya bentuk daun yang berbeda.  Dasar fisiologis dari fenomena ini masih belum 
diketahui. 
 
 
2.6  Penyapihan atau aklimatisasi 
Apakah pucuk-pucuk dipanen sebagai setek mikro ataupun sebagai tanaman yang sudah 
berakar, pemindahan tanaman tersebut ke tanah dihadapkan pada perubahan-perubahan 
lingkungan dan cenderung mengalami stres kecuali bila ditangani secara hati-hati.  Tahap 
ini seringkali merupakan tahap kritis dari keseluruhan siklus kultur jaringan di mana dapat 
terjadi tingkat kematian yang tinggi. 

Lingkungan in vitro termasuk kelembaban yang tinggi, bebas dari patogen, suplai hara 
yang optimal, intensitas cahaya yang rendah, dan suplai sukrosa plus substrat cair atau 
padat.  Tanaman-tanaman yang diregenerasikan selanjutnya diadaptasikan pada kondisi ini.  
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Ketika dihadapkan pada lingkungan luar, tanaman-tanaman kecil harus beradaptasi dan hal 
ini umumnya terjadi lebih sebagai pertumbuhan baru daripada sebagai modifikasi dari 
organ-organ yang sudah ada.  Jika masa transisi ini diberikan terlalu mendadak, maka 
pertumbuhan tanaman akan tertekan/merana. 

Daun-daun yang dihasilkan di bawah kondisi kelembaban tinggi/potensi transpirasi rendah, 
cenderung memiliki lapisan kutikula yang lebih tipis dan jaringan mesofil yang lebih 
terbuka.  Di bawah intensitas cahaya yang lebih rendah daun-daun tersebut memiliki 
kandungan klorofil yang juga rendah.  Juga diperkirakan bahwa proses fotosintesis 
dihambat oleh hadirnya sukrosa di dalam medium.  Sebagaimana dibahas di atas, akar-akar 
juga beradaptasi dengan lingkungannya.  Penempatan plantlet pada kondisi normal secara 
bertahap akan mendorong adaptasi morfologis dan fisiologis yang cepat, yaitu dikenal 
sebagai hardening-off.  Pengaruh yang bertahap ini dapat diperoleh dengan memodifikasi 
kondisi kultur sebelum dipindahkan atau dengan hati-hati mengendalikan lingkungan 
untuk beberapa waktu setelah dipindahkan ke lapangan. 

Kelembaban relatif in vitro dapat dikurangi baik dengan melonggarkan tutup wadah atau 
dengan meningkatkan konsentrasi agar.  Suatu penurunan kadar sukrosa dan peningkatan 
intensitas cahaya selama beberapa minggu sebelum pemindahan dapat mengaktifkan 
sintesis klorofil dan aktifitas fotosintesis.  Perubahan-perubahan yang serupa dapat pula 
terjadi di dalam sistem perakaran.  Selain itu, morfologi akar dapat dipengaruhi oleh tipe 
hormon yang diberikan atau oleh pH medium. 

Kondisi yang diperlukan untuk adaptasi tanaman ketika dikeluarkan dari dalam wadah 
kultur sama seperti yang dibutuhkan untuk setek batang lunak.  Tanaman tersebut pertama-
tama harus diberi kelembaban tinggi dan intensitas cahaya rendah dengan pengurangan 
kelembaban dan peningkatan cahaya secara progresif selama periode beberapa minggu 
berikutnya.  Medium di mana tanaman tersebut dipindahkan tetap harus lembab namun 
memiliki drainase yang baik.  Tanah dan lingkungan sekitarnya tidak harus steril namun 
diperlukan sanitasi terutama pada keadaan yang sangat lembab.  Untuk skala kecil, cukup 
menggunakan sebuah kotak dengan tutup transparan yang dapat digeser secara bertahap.  
Letakkan kotak tersebut di bawah naungan terlebih dahulu, dan kemudian secara perlahan-
lahan pindahkan ke keadaan cahaya normal yang cocok untuk spesies tanaman tersebut 
(lihat Lampiran 18 untuk informasi lebih lanjut). 
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BAB 3 
 
 
 
Tipe-tipe Kultur 
 
Teknik-teknik kultur jaringan selain mikropropagasi pada umumnya memerlukan peralatan 
operasional yang jauh lebih canggih, namun memberikan manfaat yang juga jauh lebih 
besar pada masa mendatang seiring dengan perbaikan-perbaikan terhadap tekniknya dan 
teratasinya berbagai permasalahan yang dihadapi.  Beberapa di antaranya telah menjadi 
alat ilmiah yang sangat bermanfaat untuk eliminasi penyakit dan perbaikan tanaman, 
termasuk “rekayasa genetik”. 
 
 
3.1  Kultur meristem 
 
Istilah ini seringkali digunakan secara bebas terhadap potongan ujung pucuk yang sangat 
kecil yang diambil dari tunas terminal atau lateral.  Pada dasarnya teknik ini menggunakan 
kubah apikal yang mikroskopik yang hanya terdiri atas primordia daun terkecil, biasanya 
berdiameter kurang dari 2 mm. 
 
Keuntungan penggunaan meristem pucuk adalah bahwa meristem-meristem tersebut sangat 
mungkin bebas dari patogen internal (misalnya untuk eradikasi virus) dan kecil 
kemungkinan timbulnya keragaman kimera di dalam kultur.  Namun kelemahan utamanya 
adalah meristem-meristem tersebut sangat peka terhadap kerusakan dan menghendaki 
pemotongan yang sangat hati-hati di bawah mikroskop.  Kebutuhan akan lingkungan kultur 
sama seperti halnya pada eksplan yang lebih besar, namun tingkat kematian kultur pada 
tahap awal nampaknya cukup tinggi. 
 
 
3.2  Kultur kalus 
 
Untuk tujuan mikropropagasi biasanya pembentukan kalus selalu dihindari karena dapat 
menimbulkan keragaman dan, terutama sekali pada zona perakaran, dapat menyebabkan 
diskontinyuitas jaringan akar dengan sistem vaskular utama.  Kadang-kadang eksplan 
membentuk kalus, bukan pertumbuhan pucuk-pucuk baru, terutama sekali bila diberikan 
hormon dengan kadar yang tinggi.  Pada kasus lain kalus kemungkinan diinduksi secara 
sengaja dikarenakan potensinya dalam memproduksi plantlet-planlet baru secara massal.  
Faktor pembatasnya adalah sulitnya menginduksi pucuk-pucuk baru, terutama pada spesies 
tanaman berkayu, serta tingginya peristiwa mutasi somatik. 
 
Kebanyakan penelitian awal mengenai kultur jaringan melibatkan kultur kalus pada 
tanaman tembakau, wortel, petunia, dan lain-lain, yang semuanya adalah tanaman 
berbatang lunak.  Pada tanaman-tanaman ini, pendekatan umum adalah memanipulasi 
keseimbangan sitokinin dan auksin yang diberikan guna mengatur pola pertumbuhan untuk 
memproduksi pucuk atau akar.  Hal ini menuntun ke arah perkembangan media yang 
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biasanya digunakan, namun penggandaan dari meristem-meristem pucuk yang sudah ada 
pada eksplan merupakan cara yang banyak dipakai dewasa ini. 
 
Penggunaan kultur kalus yang paling potensial adalah di mana sel-sel kalus dapat dipisah-
pisahkan dan diinduksi untuk berdiferensiasi menjadi embrio somatik.  Secara morfologis, 
embrio somatik ini mirip dengan embrio yang terdapat di dalam biji; namun berbeda 
dengan embrio biji, embrio somatik secara genetik identik dengan tanaman induk, 
dikarenakan tidak terjadinya segregasi seksual dari bahan-bahan genetik.  Oleh karena di 
dalam satu mililiter kalus terdapat ribuan sel yang masing-masing mampu membentuk 
embrio, maka laju penggandaan dengan kultur kalus akan sangat tinggi. 
 
Kultur kalus dapat diandalkan untuk produksi plantlet secara otomatis karena dapat 
dilakukan di dalam medium cair dan embrio-embrio berkembang sebagai individu-individu 
yang terpidah yang menjadikan penanganannya lebih sederhana.  Suatu pendekatan yang 
sangat menarik adalah pembuatan benih artifisial (somatik) dengan membungkus embrio-
embrio menggunakan pembungkus protektif.  Benih artifisial ini selanjutnya dapat 
diperlakukan sebagaimana benih biasa.  Jadi, kita dapat menciptakan benih-benih klonal 
dari tanaman terpilih pada skala yang sesuai untuk tanaman agronomi (Gambar 3.1). 
 
 

 
 
Gambar 3.1. Sajian embriogenesis in vitro secara diagramatik pada kultur suspensi 

wortel liar (dari Wetherell, 1978). 
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3.3  Suspensi sel 
 
Suspensi sel terutama sekali merupakan produk dari kultur kalus, yakni kalus yang 
biasanya dikatakan sebagai massa sel yang tidak terdiferensiasi, begitu dipisah-pisahkan di 
dalam kultur cair menjadi suspensi sel. 
 
Kultur suspensi sel dapat dimanfaatkan untuk memproduksi suatu substansi secara 
langsung dari sel-sel tanpa meregenerasikan tanaman baru yang utuh.  Substansi tersebut 
dapat merupakan massa sel atau merupakan ekstrak kimiawi.  Kultur demikian mirip 
dengan kultur mikroorganisme.  Sel-sel yang dikulturkan dapat direkayasa genetiknya 
untuk meningkatkan sintesis substansi tertentu (Gambar 3.2). 
 
 
 

 
 
 
Gambar 3.2. Perkembangan tanaman tembakau dari sel tunggal.  Kalus ditumbuhkan dari 

potongan kecil jaringan pith (A).  Dengan mentransfer jaringan tersebut ke 
medium cair dan menggojok wadahnya (B) kalus tersebut terpisah-pisah 
menjadi sel-sel tunggal.  Sebuah sel (C) secara mekanis dikeluarkan dari 
wadah dan ditempatkan pada setetes medium kultur di dalam ruang mikro 
(D).  Suatu jaringan kecil (E) yang diperoleh dari sel melalui pembelahan 
berulang-ulang selanjutnya dipindahkan ke medium setengah padat di mana 
jaringan tersebut tumbuh menjadi kalus yang besar (F), dan akhirnya 
mendiferensiasikan tanaman (G, H).  Ketika dipindahkan ke tanah (I, J) 
tanaman-tanaman ini tumbuh dewasa, berbunga, dan menghasilkan biji (dari 
penelitian Vasil dan Hildebrandt, 1965). 
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3.4  Kultur protoplas 
 
Kultur protoplas merupakan langkah berikutnya dari kultur suspensi, di mana dinding dari 
sel-sel yang tersuspensi dibuang dengan menggunakan enzim pencerna selulosa sehingga 
menghasilkan isolasi protoplas, yakni sel-sel yang terbungkus oleh suatu membran semi 
permeabel.  Dengan dibuangnya dinding sel memungkinkan dilakukannya penyisipan atau 
memasukkan benda-benda asing, termasuk bahan genetika dasar DNA dan RNA ke dalam 
sel, atau melakukan fusi sel-sel dari spesies yang berbeda. 
 
Sementara secara teknis mungkin saja memanipulasi komposisi genetik sel-sel, namun 
penerapan teknik ini menghadapi faktor penghalang berupa serba terbatasnya pengetahuan 
kita mengenai kode genetik berbagai spesies tanaman.  Kita perlu mengetahui sekuen DNA 
dan genom mana yang mengatur sifat-sifat yang ingin dikendalikan.  Hal ini menjadi lebih 
rumit dengan adanya berbagai gen dalam berbagai aspek pertumbuhan tanaman.  Namun 
demikian, rekayasa karakteristik gen sederhana mungkin saja dilakukan. 
 
Barangkali pemanfaatan kultur protoplas yang paling cepat adalah dalam fusi keseluruhan 
protoplas tanaman yang inkompatibel.  Hal ini akan memungkinkan pengkombinasian 
pembawa-pembawa sifat dari spesies yang sangat beragam.  Suatu topik yang menarik 
adalah mengintroduksikan pembawa sifat pengikatan nitrogen dari tanaman legum ke 
dalam tanaman serealia (Gambar 3.3) 
 
 
3.5  Kultur antera dan serbuk sari 
 
Produksi kalus dan embrio somatik dari kultur serbuk sari dan antera telah dibuktikan pada 
sejumlah spesies tanaman.  Hal yang paling menarik di sini adalah produksi embrio-embrio 
haploid, yakni embrio yang hanya memiliki satu set kromosom normal.  Embrio-embrio 
haploid ini muncul dari jaringan gametofit di dalam antera.  Bila jumlah kromosom 
selanjutnya digandakan, misalnya dengan perlakuan kolkisin, maka tanaman-tanaman yang 
diregenerasikan akan memiliki pasangan koromosom yang identik, artinya tanaman-
tanaman tersebut memiliki sifat homozigot dan karenanya akan sama dengan induk (true to 
type). 
 
 
3.6  Kultur embrio muda 
 
Pengkulturan embrio-embrio muda yang diekstrak dari biji memiliki dua penerapan utama.  
Dalam beberapa hal, inkompatibilitas antar spesies atau kultivar tanaman yang terjadi 
setelah pembentukan embrio mengakibatkan gugurnya embrio (embrio abortion).  Embrio-
embrio tersebut dapat diekstrak pada saat masih muda sebelum terjadinya keguguran, dan 
ditanam di dalam kultur.  Hal yang lain adalah bilamana tidak diperoleh biji-biji matang 
dari suatu spesies tanaman yang kemungkinan disebabkan kegagalan biji untuk 
berkembang dan menghilang ketika buah matang, atau biji-biji yang tengah berkembang 
diserang oleh serangga sebelum mencapai kedewasaannya.  Kultur embrio relatif 
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sederhana, di mana embrio merupakan miniatur dari tanaman lengkap dan karenanya tidak 
diperlukan diferensiasi pucuk atau akar secara de novo. 
 

 
 
Gambar 3.3. Ilustrasi secara skematik isolasi, fusi, dan pengkulturan protoplas daun, 

diikuti oleh pembentukan kalus dan regenerasi tanaman (dari Bajaj, 1974). 
 
 
3.7  Kultur spora suflir 
 
Kultur spora tanaman suflir secara in vitro bukanlah benar-benar suatu kultur jaringan, 
tetapi lebih merupakan penanaman spora di dalam kondisi lingkungan yang terkendali dan 
steril.  Kultur in vitro ini memberikan kondisi pertumbuhan yang ideal namun pola 
pertumbuhannya sama seperti di dalam kondisi alami.  Kultur ini berbeda dari kultur yang 
diperoleh dari bagian-bagian lain yang berbeda pada tanaman suflir dengan menggunakan 
teknik lain sebagaimana telah dibahas (lihat Lampiran 22 untuk informasi lebih lanjut). 
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BAB 4 
 
 
 
Fasilitas dan Teknik untuk Kultur Jaringan Tanaman 
 
 
4.1  Fasilitas 
 
Guna memenuhi kebutuhan operasional teknik kultur jaringan tanaman, suatu laboratorium 
hendaknya memiliki luas ruangan yang memadai untuk mendukung beberapa kegiatan.  
Laboratorium tersebut hendaknya memiliki: 
(1) Fasilitas untuk persiapan media, sterilisasi, penyimpanan bahan-bahan kimia, dan 

persiapan tanaman untuk teknik aseptik. 
(2) Ruang transfer atau kotak pindah (laminar air flow cabinet, LAFC) untuk pekerjaan 

manipulasi aseptik terhadap bahan-bahan tanaman. 
(3) Ruangan dengan lingkungan terkendali atau ruang kultur untuk pemeliharaan tanaman 

di bawah kondisi lingkungan terkendali. 
(4) Fasilitas mikroskop untuk pengamatan dan evaluasi kultur, akan lebih baik bila 

dilengkapi dengan peralatan fotomikrografi untuk merekam kemajuan kultur. 
 
Pengaturan ruang yang ideal hendaknya dengan membuat sekat-sekat untuk ruang 
persiapan media, prosedur aseptik, inkubasi kultur, dan pelaksanaan pekerjaan kemajuan 
kultur. 
 
Jika merencanakan suatu laboratorium kultur jaringan tanaman, maka fasilitas-fasilitas 
komponennya hendaknya disusun seperti halnya suatu alur produksi.  Area yang dirancang 
sebagai tempat pencucian dan penyimpanan peralatan gelas hendaknya berhubungan 
dengan fasilitas untuk sterilisasi oven dan fasilitas persiapan media.  Bahan-bahan 
selanjutnya dipindahkan dari otoklaf ke fasilitas transfer aseptik.  Setelah pekerjaan 
aseptik, kultur dapat dipindahkan ke ruang kultur atau ke kotak tumbuh.  Idealnya, kotak 
tumbuh berada dekat dengan fasilitas mikroskop. 
 
 
4.2  Prosedur pencucian 
 
Seluruh kultur yang akan dibuang, juga yang terkontaminasi, harus diotoklaf terlebih 
dahulu untuk mencairkan agar dan membunuh setiap mikroorganisme yang ada.  Wadah 
kultur kemudian dikosongkan, dibilas dan direndam di dalam deterjen selama semalam.  
Peralatan gelas dapat digosok dengan sikat dan dibilas tiga kali dengan air mengalir diikuti 
oleh pembilasan tiga kali dengan air suling. 
 
Semua wadah kultur yang baru dan juga semua peralatan gelas lainnya yang masih baru 
dan akan digunakan di dalam laboratorium hendaknya dicuci secara menyeluruh sebelum 
digunakan.  Peralatan gelas hendaknya disimpan di tempat yang bersih setelah 
dikeringkan. 



 
Teknik Kultur Jaringan Tanaman 
 

  
 

42 

4.3  Persiapan media 
 
Untuk persiapan media diperlukan timbangan analitik yang diperuntukkan bagi 
penimbangan zat pengatur tumbuh dan vitamin dalam jumlah kecil.  Juga diperlukan 
timbangan tipe top-loading untuk menimbang bahan pemadat medium dan karbohidrat.  
Bahan-bahan kimia penyusun media hendaknya disimpan di dekat timbangan sehingga 
mempermudah pekerjaan.  Selain itu juga diperlukan adanya sebuah lemari pendingin 
untuk menyimpan larutan stok dan bahan-bahan kimia yang mudah mengalami degradasi 
pada suhu kamar.  Alat kombinasi hot plate dengan magnetic stirrer sangat menghemat 
waktu dalam melarutkan bahan-bahan kimia selama proses persiapan media.  Sebuah pH 
meter juga diperlukan untuk menentukan pH media.  Di dalam ruang persiapan media ini 
hendaknya tersedia air suling, baik yang berasal dari penyulingan tunggal maupun 
penyulingan ganda.  Media hendaknya disterilkan menggunakan otoklaf atau penanak 
bertekanan (pressure cooker).  Tergantung pada volume medium dan ukuran wadah, waktu 
sterilisasi dengan otoklaf bervariasi antara 15 hingga 40 menit pada suhu 121oC dan 
tekanan 103 K Pascal (lihat Tabel 4.1: disarikan dari Biondi dan Thorpe, 1981)3

Volume media di dalam wadah (mL) 

. 
 
Tabel 4.1 Waktu minimum yang diperlukan untuk mensterilkan media pada berbagai 

volume dengan otoklaf pada suhu 121oC dan tekanan 103 KPa. 
 

Waktu sterilisasi minimum (menit) 
20 – 50 15 

75 20 
250 – 500 25 

1.000 30 
1.500 35 
2.000 40 

 
Penting untuk diperhatikan bahwa aktifitas beberapa zat pengatur tumbuh, vitamin dan 
senyawa antibiotik tertentu dipengaruhi oleh panas, dan karenanya perlu disterilkan dengan 
penyaringan.  Sterilisasi filter atau filtrasi membran adalah suatu metoda sterilisasi bahan 
dengan cara melewatkan larutan (sebaiknya dilarutkan di dalam air steril di dalam LAFC) 
pada suatu membran berukuran pori 0,45 µm atau 0,22 µm yang telah diotoklaf terlebih 
dahulu atau diberi perlakuan pra-sterilisasi, di bawah tekanan udara rendah, masuk ke 
dalam wadah steril.  Jumlah yang diperlukan dari larutan steril ini selanjutnya dibagi-bagi 
ke dalam medium kultur yang sudah diotoklaf dan didinginkan pada suhu 40oC di dalam 
air hangat (hot water batch). 
 
LAFC pada umumnya disterilkan dengan alkohol (70% v/v).  Meskipun alkohol masam 
(70% v/v, pH 2,0) lebih efektif sebagai disinfektan, namun jarang digunakan karena sifat 
korosifnya terhadap permukaan logam.  Semua peralatan dapat direndam di dalam larutan 
etanol 70 – 80% dan dibakar menggunakan lampu spiritus.  Guna menjaga keamanan, 
                                                 
3  Di laboratorium kami sterilisasi media menggunakan otoklaf dilakukan secara rutin, tanpa melihat 

volumenya, hanya 15 menit pada suhu 121oC dan tekanan 103 kPa.  Prosedur ini nampaknya cukup 
memadai untuk eradikasi secara menyeluruh terhadap semua mikroorganisme yang kemungkinan terdapat 
di dalam wadah ataupun di dalam media pada saat diotoklaf. 
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sangat dianjurkan untuk meletakkan gelas piala yang berisi alkohol di dalam suatu wadah 
logam dengan dasar yang tebal.  Hal ini dapat menghentikan kecelakaan akibat terjatuhnya 
wadah alkohol karena tersenggol yang dapat menimbulkan kobaran api di dalam LAFC.  
Hindari pembakaran yang terlalu lama terhadap peralatan setelah alkoholnya menguap.  
Sebagai tuntunan umum, kami membuang sisa-sisa alkohol yang terdapat di dalam gelas 
piala setelah pengkulturan atau menggunakannya untuk mengelap permukaan bidang kerja. 
 
 
4.4 Disinfestasi bahan tanaman 
 
Masalah terbesar yang dihadapi oleh pakar kultur jaringan adalah kontaminasi mikroba 
terhadap kultur (baik oleh bakteri maupun oleh cendawan).  Ada dua cara yang dapat 
ditempuh untuk mengurangi kontaminasi kultur, yaitu secara fisik dan secara kimiawi. 
 
4.4.1 Metoda fisik 

Metoda fisik untuk mengatasi masalah kontaminasi mikroba adalah bertujuan untuk 
mengurangi jumlah populasi mikroba.  Metoda ini meliputi: 

1. Perlakuan tanaman stok dengan kondisi kering selama 3 - 4 minggu sebelum pekerjaan 
kultur jaringan dimulai.  Tanaman ini diberi air dan pupuk yang cukup serta diberi 
perlakuan pestisida dan fungisida jika diperlukan.  Hindarkan pemberian air dari bagian 
atas tanaman.  Tabel 4.2 memperlihatkan populasi mikroorganisme pada bunga tomat 
yang dipelihara pada berbagai kondisi yang berbeda. 

 
Tabel 4.2 Rata-rata jumlah mikroorganisme per bunga tomat (de Fossard, 1976). 

 
Asal bunga Tanpa 

disinfestasi 
Dengan 

disinfestasi*) 
%-tase kontaminasi di dalam 

kultur setelah disinfestasi 
Lapangan 1.300.000 92.000 100 
Rumah kaca 85.250 1.600 60 
Phytotron 90 43 30 

*) Disinfestasi tanaman dengan kapur klorin 5% (w/v) selama 20 menit. 
 
2. Pada awal pekerjaan, tanaman dibersihkan secara menyeluruh dan bagian-bagian yang 

tidak akan dikulturkan dibuang.  Pembersihan dapat meliputi pencucian, penyikatan, 
dan bahkan dipotong untuk membuang semua partikel tanah dan daun-daun yang mati.  
Pembersihan juga meliputi pemotongan sebagian besar daun karena, dalam beberapa 
hal, daun-daun bukan merupakan bagian dari kultur. 

3. Bahan tanaman selanjutnya dicuci dengan air mengalir selama 20 menit sampai 
beberapa jam, tergantung pada asal-usul bahan tanaman.  Hal ini dapat merupakan 
pencucian jutaan mikroba di bawah keran air. 

 
4.4.2 Metoda kimiawi 

Metoda ini dapat dilakukan dengan menggunakan larutan natrium hipoklorit (NaOCl).  
Kebanyakan laboratorium menggunakan pemutih yang banyak dipakai di rumah tangga, 
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seperti White King.  Produk komersial ini mengandung 4% klorin tersedia.  Sebanyak 25 
mL White King di dalam 100 mL air menghasilkan konsentrasi klorin tersedia sebesar 1%.  
Oleh karena terjadi disosiasi menyeluruh, hipoklorit memiliki aktifitas yang relatif rendah 
pada pH di atas 8,0, dan jauh lebih aktif bila pH larutan ditetapkan kira-kira 6,0 (Behagel, 
1971).  Untuk meningkatkan laju keberhasilan penggunaan klorin, dapat ditempuh 
langkah-langkah berikut: 

1. Tambahkan deterjen ke dalam larutan klorin, misalnya beberapa tetes Tween 20 atau 
Triton. 

2. Berikan tekanan rendah selama perlakuan klorin.  Hal ini dapat dilakukan 
menggunakan desikator vakum yang dihubungkan ke pompa air atau pompa jenis lain. 

3. Kocok larutan klorin baik secara manual maupun menggunakan penggojok (shaker) 
selama waktu disinfestasi. 

 
Ketiga teknik di atas akan meningkatkan kontak antara bahan tanaman dengan larutan 
klorin.  Lamanya perlakuan dengan larutan klorin bervariasi menurut jenis dan kepekaan 
bahan tanaman. 
 
 
4.4.3 Kontaminan endogen – penggunaan antibiotik 
 
Walaupun larutan klorin dapat memusnahkan mikroorganisme eksternal, namun tidak 
berpengaruh apa-apa terhadap mikroorganisme internal atau endogen di dalam jaringan 
tanaman.  Beberapa laboratorium menggunakan antibiotik untuk mengatasi kontaminan 
endogen ini.  Senyawa antibiotik telah digunakan secara rutin dalam kultur jaringan hewan, 
tetapi penggunaannya dalam kultur jaringan tanaman belum memperlihatkan keberhasilan.  
Belum ada antibiotik yang diketahui efektif terhadap seluruh mikroorganisme yang 
mungkin menyebabkan kontaminasi.  Antibiotik dan produk-produk degradasinya 
dimetabolis oleh jaringan tanaman dengan akibat yang tidak dapat diprediksi.  Dalam 
pandangan kami, penggunaan antibiotik hendaknya sedapat mungkin dihindari. 
 
Pengembangan sistem mikropropagasi dengan menggunakan antibiotik di dalam medium 
merupakan tindakan yang berbahaya, dikarenakan alasan berikut ini: 

1. Tanaman yang diregenerasikan kemungkinan terkontaminasi secara endogen. 
2. Dengan menggunakan antibiotik tertentu dapat terbentuk strain mutan yang tidak lagi 

dapat dikendalikan oleh produk spesifik ini. 
3. Suatu kontaminan non-patogenik dapat menjadi patogenik baik melalui mutasi maupun 

secara fisik.  Sebenarnya, bakteri non-patogenik yang tidak mendapatkan persaingan 
dengan bakteri lain dapat dengan mudah diatasi. 

4. Kamuflase masalah-masalah in vitro dapat menjadi penyebab bagi timbulnya kesulitan-
kesulitan besar di dalam kultur di kemudian hari (misalnya pada penyakit layu atau 
bercak bakteri). 

5. Kontaminasi bakteri dapat menimbulkan kesulitan pada tahap akhir proses 
mikropropagasi, misalnya kesulitan membentuk akar pada pucuk-pucuk yang 
terkontaminasi. 
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4.5  Pemulihan kultur yang terkontaminasi 
 
Setiap kultur yang terinfestasi dapat diselamatkan dengan menggunakan metoda sederhana 
berikut ini: 

1. Buka wadah yang berisi kultur yang mengalami infestasi dan isi dengan larutan 
natrium hipoklorit 0,5 – 1% w/v sampai batas bibirnya. 

2. Biarkan selama 10 – 50 menit tergantung pada tingkat keparahan infestasi atau 
kepekaan bahan tanaman. 

3. Keluarkan kultur dari larutan klorin, potong bagian bawahnya dan buang sisa-sisa 
daun. 

4. Pindahkan ke medium kultur yang baru. 
 
Dapat pula eksplan tersebut dibilas dengan air steril atau melewatkannya pada serangkaian 
larutan natrium hipoklorit encer, misalnya 1% → 0,5% → 0,25% → 0,01% dan ditanam 
tanpa dibilas terlebih dahulu dengan air steril.  Hal ini berarti bahwa potongan tanaman 
yang akhirnya ditanamkan pada medium steril membawa sejumlah klorin.  Cara demikian 
terutama sekali bermanfaat pada kultur yang terinfestasi berat.  Perlu diingat bahwa hanya 
tanaman yang tidak peka terhadap klorin yang dapat diperlakukan dengan cara ini. 
 
Dengan metode pemulihan kultur yang terinfestasi demikian, sebagian besar daun 
kemungkinan mengalami pelunturan warna (bleached).  Kultur ini akan segera pulih dan 
tumbuh dengan baik.  Kami telah mendapatkan tingkat keberhasilan pemulihan sebesar 
50% pada Melaleuca alternifolia yang terinfestasi berat. 
 
 
 
4.6  Sterilisasi peralatan gelas dan alat-alat lainnya 
 
Wadah kultur memiliki potensi kontaminasi yang kecil karena selalu diotoklaf bersamaan 
dengan medium.  Peralatan gelas lainnya dan juga wadah kultur dapat disterilkan dengan 
beberapa metode, misalnya dengan iradiasi UV, penggunaan cairan disinfestan atau lebih 
mudah dengan menggunakan otoklaf atau menggunakan panas kering pada suhu 180oC 
selama paling sedikit 3 jam.  Peralatan plastik seperti polypropylene atau polycarbonate 
hendaknya disterilkan di dalam otoklaf karena tidak tahan pada suhu 180oC.  Wadah-
wadah plastik dapat digunakan kembali beberapa kali karena tahan diotoklaf, walaupun 
pada akhirnya menjadi berkerut juga. 
 
Untuk sterilisasi panas kering, peralatan seperti skalpel, pinset dan gunting, cawan Petri, 
gelas piala, dan lain-lain, pertama-tama dibungkus sebelum disterilkan untuk menghindari 
kontaminasi selama proses pendinginan. 
 
Kotak-kotak kertas tissue juga dapat diotoklaf dengan terlebih dahulu membuang tutup 
plastik dari sekitar mulut kotak, kemudian kotak tersebut dibungkus dengan kertas 
berwarna coklat atau dengan aluminium foil sebelum diotoklaf.  Setiap kertas yang 
diotoklaf dengan cara demikian hendaknya dibiarkan mengering di dalam oven pada suhu 
60 – 70oC atau di dalam LAFC sebelum digunakan. 
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Semua bahan-bahan yang sudah sisterilkan hendaknya tetap dibungkus dan disimpan di 
dalam lemari yang bersih.  Bahan-bahan tersebut akan tetap steril sepanjang agen 
kontaminan tidak dapat masuk. 
 
 
4.7  Teknik steril – manipulasi bahan tanaman 
 
Sumber utama kontaminasi adalah spora cendawan yang membentuk bagian alam dari 
atmosfir.  Hendaknya diasumsikan bahwa agen kontaminan berada di mana-mana, 
misalnya pakaian, kulit, rambut dan juga nafas operator, jaringan tanaman, peralatan, 
bagian luar wadah kultur, serta permukaan bidang kerja. 
 
Udara steril di dalam LAFC memungkinkan kita secara bebas membuka tabung-tabung 
kultur dan melakukan transfer steril. 
 
Peralatan dapat disterilkan dengan merendamnya di dalam alkohol 70 – 80% diikuti 
dengan pembakaran menggunakan sebuah lampu Bunsen atau lampu spiritus.  Ada sebuah 
lampu Bunsen khusus yang hemat gas dan mengurangi bahaya kebakaran, yaitu Touch-o-
matic.  Api kecil yang terus-menerus menyala akan mengeluarkan api yang lebih besar bila 
dipicu dengan cara meletakkan tangan pada sebuah piringan sewaktu membakar peralatan. 
 
Penggunaan pemutih merupakan alternatif lain untuk mensterilkan peralatan yang biasanya 
disterilkan dengan alkohol.  Larutan klorin encer (0,1 – 0,25 klorin tersedia) dapat 
digunakan untuk tujuan ini.  Peralatan yang disterilkan hendaknya terbuat dari baja tahan 
karat (stainless) atau jika tidak peralatan tersebut akan berkarat dengan cepat akibat klorin 
yang digunakan.  Bila menggunakan klorin, lindungi tangan Anda dengan memakai sarung 
tangan karet.  Pilihan lain adalah alat sterilisasi listrik yang disebut Bacti-Cinerator II 
Sterilizer (Gambar 4.1).  Peralatan kultur dapat disterilkan dengan cepat (5 – 15 detik pada 
suhu 900oC karena peralatan tersebut dimasukkan ke dalam tabung silinder panas.  Metoda 
yang lain adalah menggunakan sterilizer bola panas (hot bead). 
 
 

 
 

Gambar 4.1.  Alat sterilisasi Bacti-Cinerator II. 
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Berikut ini adalah hal-hal penting yang perlu diingat sewaktu bekerja di depan LAFC: 
1. Hindari setiap gangguan pada LAFC, karena hal ini akan merubah pola aliran udara 

sehingga dapat mengundang kontaminasi, yakni dengan tidak meletakkan apapun 
antara bidang kerja dengan sumber aliran udara. 

2. Bekerja dengan jarak sebatas siku, mundur sepraktis mungkin dari LAFC. 
3. Tangan kanan hendaknya tetap bekerja di sebelah kanan dan tangan kiri bekerja di 

sebelah kiri daerah transfer.  Hindarkan tangan yang bersilang (berseliweran). 
 
Ringkasnya, langkah-langkah berikut ini hendaknya dilakukan ketika melakukan pekerjaan 
kultur jaringan: 

1. Semprot atau lap bagian dalam LAFC dengan etil alkohol atau isopropil alkohol 70% 
sebelum dihidupkan (sebaiknya gunakan alkohol 70%.  Alkohol 95% atau alkohol 
absolut dapat menambat bakteri atau spora jamur tanpa membunuhnya). 

2. Hidupkan kabinet.  Jika menggunakan lampu UV (lihat Lampiran 6 untuk informasi 
lebih lanjut) pastikan lampu ini dimatikan sebelum bahan tanaman dimasukkan ke 
dalam kabinet. 

3. Semprot semua wadah atau bahan-bahan dengan etanol 70% sebelum dimasukkan ke 
dalam LAFC. 

4. Cuci tangan dan lengan Anda dengan sabun dan air, lalu usap dengan etanol 70% 
sebelum melakukan manipulasi terhadap tanaman.  Penting untuk dicatat bahwa etanol 
tidak memiliki efek residu; karenanya dianjurkan untuk menggunakan Hexifoam4

4.8  Lingkungan ruang kultur 
 

 
sebagai gantinya. 

5. Jika menggunakan nyala api, bekerjalah dengan ekstra hati-hati. 
6. Atur bidang kerja Anda di dalam LAFC sehingga lalu-lalang tangan yang berseliweran 

dapat dihindari. 
7. Bila menggunakan Bacti-Cinerator, panaskan selama 10 menit untuk mendapatkan 

pijar api berwarna merah.  Sterilkan peralatan sebagai berikut: skalpel kecil selama 6 
detik, pinset kecil selama 8 detik, skalpel panjang selama 8 detik, dan pinset besar 
selama 10 detik.  Pastikan incinerator telah kembali berpijar merah sebelum 
mensterilkan peralatan berikutnya.  Jangan memanaskan peralatan terlalu berlebihan.  
Lakukan sterilisasi sesering mungkin. 

8. Biarkan peralatan mendingin pada rak-rak steril. 
9. Jika bahan tanaman jatuh pada permukaan LAFC, anggaplah telah terkontaminasi, dan 

buanglah. 
10. Setelah menyelesaikan pekerjaan transfer, matikan LAFC, semprot atau lap dengan 

etanol 70%, dan tutup pintu depannya. 
 
 

Sangat penting diperhatikan agar ruang kultur atau ruang tumbuh hendaknya sebersih 
mungkin.  Penggunaan saringan udara HEPA dan mempertahankan tekanan udara positif 

                                                 
4  Hexifoam adalah suatu disinfektan kulit.  Bahan aktifnya adalah 0,5% v/v Chlorohexidine Acetate dan 

60% v/v etanol.  Efek residu Hexifoam adalah 2 jam.  Hexifoam dapat dibeli dari Soltec Research Pty. 
Ltd., 8 Macro Court, Rowville Victoria 3178, telpon 61 03 763 0022. 
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di dalam ruang kultur akan menghindarkan timbulnya berbagai masalah.  Dalam 
merancang ruang kultur, hendaknya hindari jalan masuk langsung dari daerah yang kotor.  
Sebaiknya masuk ke dalam ruang kultur setelah melewati suatu ruangan kecil yang 
bertindak sebagai ruang penyangga.  Ruangan penyangga ini sebaiknya dilengkapi dengan 
penutup lantai berlobang atau dengan karpet lengket untuk membersihkan pembawa-
pembawa mikroorganisme seperti partikel-partikel tanah, debu, dan lain-lain dari kaki 
operator.  Dalam beberapa hal, kipas angin dapat dimanfaatkan untuk menciptakan tekanan 
positif yang kuat pada ruang masuk dan diaktifkan dengan pembukaan pintu sebelah luar.  
Meningkatnya lalu-lintas manusia yang keluar-masuk ruang kultur akan meningkatkan 
resiko kontaminasi terutama kontaminasi yang berasal dari rayap.  Di sejumlah ruang 
kultur, pengunjung harus mengenakan alas sepatu sebelum masuk. 
 
Pakaian para staf laboratorium hendaknya selalu bersih.  Kebutuhan akan peralatan 
tambahan seperti penutup kepala, masker wajah dan sarung tangan akan ditentukan oleh 
kondisi lingkungan di mana pekerjaan dilakukan.  Lingkungan yang hangat, lembab dan 
berdebu memiliki resiko kontaminasi yang lebih tinggi daripada lingkungan yang dingin 
dengan kelembaban rendah dan sedikit mengandung debu.  Banyak laboratorium 
menggunakan penyejuk udara (AC) untuk mengatur suhu serta lingkungan di dalam ruang 
kultur.  Sistem penyejuk udara yang dipakai hendaknya dipilih yang hanya menimbulkan 
pergerakan udara sekecil mungkin karena transfer mikroorganisme melalui aliran udara 
merupakan salah satu sumber kontaminan yang penting. 
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BAB 5 
 
 
 
Media Kultur Jaringan 
 
Salah satu kendala yang dihadapi dalam kultur jaringan tanaman adalah bahwa kebutuhan 
nutrisi untuk pertumbuhan yang optimum sangat berbeda antar spesies, sehingga tidak ada 
satu medium pun yang dapat dianjurkan untuk digunakan secara universal. 
 
 
5.1  Komposisi media  kultur jaringan 
 
5.1.1 Senyawa-senyawa anorganik 

Terdapat 12 unsur hara esensial untuk pertumbuhan tanaman dan sejumlah unsur hara lain 
yang dilaporkan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada kultur in vitro.  Untuk 
pertumbuhan yang normal di dalam kultur jaringan, unsur-unsur esensial ini harus 
disertakan di dalam medium.  Suatu perbandingan yang terdiri atas 4 media yang disajikan 
pada Lampiran 2 memperlihatkan bahwa unsur-unsur esensial ini digunakan pada setiap 
medium namun pada tingkat konsentrasi yang berbeda, demikian pula bentuk dari unsur 
yang diberikan tersebut. 
 
 
5.1.2 Senyawa-senyawa organik 

Tanaman yang tumbuh pada kondisi normal merupakan individu ototrop sejati dan mampu 
mensintesis seluruh kebutuhan organiknya.  Walaupun tanaman yang ditumbuhkan secara 
in vitro juga mampu mensintesis senyawa-senyawa ini, diyakini bahwa tanaman tersebut 
memproduksinya dalam jumlah yang tidak mencukupi, misalnya sejumlah vitamin untuk 
pertumbuhan yang sehat, sehingga satu atau beberapa macam vitamin harus ditambahkan 
ke dalam medium.  Di antaranya adalah tiamin yang merupakan vitamin penting, niasin, 
piridoksin dan myo-inositol juga seringkali ditambahkan. 

Selain senyawa-senyawa organik ini, senyawa-senyawa kompleks juga sering digunakan di 
dalam medium kultur, termasuk ekstrak ragi, hidrolisat kasein, air kelapa, jus jeruk, daging 
buah nenas, dan banyak lagi yang lainnya.  Penambahan satu atau lebih senyawa-senyawa 
kompleks ini menghasilkan medium yang tidak terdifinisi (undifined medium).  Dengan 
penelitian yang memadai, mungkin saja dapat menggantikan senyawa-senyawa kompleks 
dengan suatu senyawa tunggal, barangkali sebagai suatu vitamin atau asam amino 
tambahan. 
 
 
5.1.3 Sumber karbon 
Tanaman di dalam kultur jaringan tumbuh secara heterotrop dan karenanya tidak dapat 
mensintesis sumber karbon sendiri dalam jumlah yang cukup, sehingga perlu dimasukkan 
suatu sumber karbon (biasanya sukrosa) ke dalam medium.  Sumber karbon ini 
menyediakan energi untuk pertumbuhan tanaman serta menyediakan bahan untuk 
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memproduksi molekul-molekul yang lebih besar yang diperlukan untuk pertumbuhan 
tanaman. 
 
Biasanya sukrosa dengan konsentrasi 1 – 5% digunakan sebagai sumber karbon, namun 
sumber-sumber karbon lainnya telah pula digunakan termasuk glukosa, maltosa, galaktosa 
dan laktosa.  Bila sukrosa diotoklaf, maka terjadi hidrolisis yang menghasilkan glukosa dan 
fruktosa yang dapat digunakan secara lebih efisien oleh tanaman di dalam kultur. 
 
Sejumlah tanaman atau jaringan dikulturkan di dalam medium cair yang statis atau dapat 
pula diagitasi pada suatu meja penggojok.  Kebanyakan jaringan dikulturkan pada medium 
yang dipadatkan dengan agar atau pengganti agar, misalnya Gelrite atau Phytagel.  
Konsentrasi agar yang digunakan berkisar antara 0,7 hingga 1,0%.  Pada konsentrasi tinggi 
agar menjadi sangat keras, hanya tersedia sedikit air, dan sebagai akibatnya sedikit sekali 
difusi unsur hara ke dalam tanaman.  Agar berkualitas tinggi seperti agar Difco Bitek 
harganya mahal tetapi mengandung sedikit bahan kontaminan yang dapat menghambat 
pertumbuhan tanaman.  Pengganti agar lain seperti gelatin kadang-kadang digunakan pada 
laboratorium komersial. 
 
Pemadat sintetik diketahui dapat menyebabkan hiperhidrasi (vitrifikasi) yang merupakan 
masalah fisiologis yang timbul selama kultur jaringan berbagai spesies tanaman.  Untuk 
mengatasi masalah ini suatu produk baru yang dikenal dengan nama Agargel telah 
diproduksi oleh Sigma.  Produk ini merupakan campuran agar dengan pemadat sintetik dan 
menawarkan sifat-sifat terbaik dari kedua produk tersebut serta juga mengurangi masalah 
vitrifikasi.  Produk demikian dapat dibuat di laboratorium dengan mencampur 1 g Gelrite 
(Phytagel) dengan 4 g agar sebagai bahan pemadat untuk 1 L medium. 
 
 
5.1.4 Kemasaman medium 
 
Kemasaman medium biasanya ditetapkan pada kisaran pH 5,6 hingga 5,8, tetapi tanaman 
yang berbeda menghendaki pH yang berbeda pula untuk pertumbuhannya yang optimum.  
Jika pH di atas 6,0, medium dapat menjadi terlalu keras dan jika pH kurang dari 5,2 
biasanya timbul masalah dalam pemadatan medium. 
 
 
5.1.5 Zat pengatur tumbuh 
 
Di dalam sebagian besar media ditambahkan satu atau lebih zat pengatur tumbuh.  Zat 
pengatur tumbuh akan dibahas lebih rinci pada Bab 6. 
 
 
5.1.6 Air 
 
Biasanya air suling digunakan di dalam kultur jaringan, bahkan banyak laboratorium 
menggunakan air suling ganda (double distilled).  Penggunaan kolom pertukaran ion telah 
mendapatkan banyak kritikan (Dodds dan Roberts, 1985) karena adanya pelepasan 
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berbagai kontaminan organik selama prosesnya.  Namun demikian, banyak kolom 
pertukaran ion ini telah menyediakan air tanpa menimbulkan masalah di berbagai 
laboratorium dan digunakan secara luas di Eropah.  Sejumlah laboratorium, dengan 
pertimbangan ekonomi, menggunakan air hujan yang tidak diberi perlakuan apapun, 
namun hal ini menyebabkan kurang terkendalinya kandungan senyawa-senyawa organik 
dan anorganik di dalam medium kultur. 
 
 
5.2  Seleksi media 
 
Oleh karena kebanyakan spesies tanaman menghendaki medium yang berbeda, pemilihan 
atas medium yang paling sesuai menghadapi masalah-masalah tertentu.  Langkah pertama 
yang paling baik untuk memulai pemilihan medium adalah dengan menerapkan metoda-
metoda yang telah dipublikasikan: tulisan de Fossard (1978) serta George dan Sherrington 
(1984) adalah titik awal yang sangat baik. 
 
Jika tidak tersedia informasi yang memadai, biasanya teknik kultur jaringan dimulai 
dengan penggunaan medium MS (Murashige dan Skoog, 1962).  Di samping mengandung 
konsentrasi garam yang relatif tinggi dibandingkan dengan media lainnya, medium ini juga 
mengandung nitrat yang tinggi, dan telah digunakan pada kultur jaringan berbagai tanaman 
dikotil.  Untuk inisiasi kalus, ke dalam medium ditambahkan 2,4-D dengan konsentrasi 1 
hingga 5 mgL-1.  Untuk penggandaan pucuk, ditambahkan sitokinin, seperti BAP, bersama-
sama dengan auksin, seperti IAA konsentrasi rendah.  Untuk inisiasi akar, ditambahkan 
IBA dengan konsentrasi 1 – 2 mgL-1.  Faktor-faktor yang paling sulit ditentukan di dalam 
media kultur jaringan adalah zat pengatur tumbuh, dan kemungkinan perlu dikembangkan 
suatu penelitian untuk menentukan konsentrasi terbaik dari zat pengatur tumbuh ini.  
Untuk hal ini terdapat dua metode pendekatan. 
 
Pendekatan pertama adalah dengan menerima asumsi bahwa medium MS adalah yang 
sesuai, lalu meneliti suatu kisaran (katakanlah empat tingkat konsentrasi) dari dua macam 
zat pengatur tumbuh yang berbeda.  Perhatikan Tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1. Suatu pendekatan eksperimental yang diterapkan untuk memilih konsentrasi 

zat pengatur tumbuh BAP dan NAA yang paling baik sebagai bahan aditif pada 
medium MS yang dilengkapi dengan 2% sukrosa dan 0,8% agar.  Dimodifikasi 
dari Bhojwani dan Razdan (1983). 

 
Konsentrasi NAA Konsentrasi BAP (mgL-1) 

(mgL-1) 0,0 0,5 2,5 5,0 
0,0 1 2 3 4 
0,5 5 6 7 8 
2,5 9 10 11 12 
5,0 13 14 15 16 

 
Pendekatan ke-dua adalah dengan menerapkan metoda Broad Spectrum dari de Fossard 
(1976) di mana empat kategori yang berbeda: hara mineral, senyawa organik, auksin dan 
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sitokinin masing-masing diuji pada tiga tingkat konsentrasi.  Ini merupakan suatu 
percobaan yang sangat besar yang memerlukan 81 perlakuan yang berbeda dan sangat 
memakan waktu, namun merupakan suatu pendekatan yang dapat diterapkan pada 
sejumlah tanaman yang sangat sulit dikulturkan (dibahas nanti). 
 
Seorang peneliti dapat mengikuti beberapa prosedur sederhana untuk meningkatkan 
peluang keberhasilan dalam memulai teknik kultur jaringan.  Pertama, jika tidak dijumpai 
suatu formula untuk digunakan pada kultur jaringan, atau formula yang dibuat tidak 
efektif, maka cobakan berberapa media standar (baik cair maupun padat) yang dimulai 
dengan menggunakan media yang telah memperlihatkan hasil yang memuaskan pada 
tanaman yang memiliki hubungan kekerabatan (famili atau genus yang sama).  Suatu 
pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah dengan mengkulturkan tanaman berbatang 
lunak pada medium MS½ tanpa hormon, sedangkan tanaman-tanaman berkayu dapat 
dicobakan pada medium Woody Plant Medium (WPM) tanpa hormon. 
 
 
5.3  Persiapan media 
 
Medium yang paling banyak penggunaannya dalam kultur jaringan tanaman adalah 
medium Murashige dan Skoog (MS) (1962).  Cara yang paling mudah untuk 
mempersiapkan medium MS adalah dengan menggunakan media yang sudah jadi, 
misalnya dari Sigma Chemical Company.  Langkah-langkah berikut ini diterapkan untuk 
mempersiapkan 1 L medium MS, baik dari siapan jadi (a) maupun dari larutan stok (b). 
 
(a) Persiapan medium MS dari siapan jadi 

i. Larutkan isi kemasan untuk mempersiapan 1 L medium dengan mengaduknya di 

dalam 600 mL air suling: bilas bungkus tersebut dengan air suling dan air bilasannya 

dimasukkan ke dalam wadah yang sama. 

ii. Tambahkan sitokinin dan/atau auksin jika diperlukan.  (Lebih mudah membuat 
larutan stok yang mengandung 100 mg zat pengatur tumbuh di dalam 100 mL air 
suling.  Stok ini kemudian dapat disimpan di dalam lemari pendingin).  Satu 
mililiter larutan stok zat pengatur tumbuh ditambahkan pada 1 L medium akan 
menghasilkan konsentrasi 1 mgL-1 zat pengatur tumbuh tersebut. 

iii. Timbang dan tambahkan suplemen lainnya. 
iv. Tambahkan sukrosa, biasanya 30 g L-1. 
v. Jadikan volume larutan 1 L. 
vi. Tambahkan agar (atau bahan pemadat lain), biasanya 6 – 20 g L-1 dan panaskan 

sambil diaduk sampai benar-benar terlarut. 
vii. • Bagi-bagi ke dalam wadah kultur yang telah disiapkan, sterilkan menggunakan 

otoklaf, lalu dinginkan, 
  ATAU 

 • Sterilkan semuanya dengan otoklaf, lalu dinginkan sampai suhunya 50oC, 
kemudian bagi-bagikan ke dalam wadah kultur yang steril. 
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(b) Persiapan medium MS dari Larutan Stok yang disiapkan dari bahan-bahan 
kimia yang ada di laboratorium. 

 
Persiapan medium MS (dan media lainnya) dari bahan-bahan kimia dasar membutuhkan 
waktu dan agak rumit, namun menawarkan keuntungkan berupa keleluasaaan untuk 
menganekaragamkan komponen-komponen penyusun medium.  Cara ini juga lebih murah 
daripada menggunakan campuran yang sudah jadi. 
 
(i) Persiapan Larutan Stok 
Persiapan media MS dengan cara ini berdasarkan atas empat stok larutan pekat yang 
disiapkan dan disimpan di dalam lemari pendingin. 
 

• Larutan Stok 1

Bahan-bahan berikut ini dilarutkan di dalam 1 L air suling: 
NH4NO3  16,5 g 
KNO3  19,0 g 
CaCl2.2H2O 4,4 g 
MgSO4.7H2O 3,7 g 
KH2PO4  1,7 g 
 

 Unsur hara makro (kepekatan 10x) (cukup untuk membuat 10 L 
media MS). 

• Larutan Stok 2

Bahan-bahan berikut ini dilarutkan di dalam 1 L air suling: 
MnSO4.H2O 2.230 mg 
ZnSO4.4H2O 860 mg 
H3BO3  620 mg 
Na2MoO4.2H2O 25 mg 
CuSO4.5H2O 2,5 mg 
CoCl2.6H2O 2,5 mg 

 

 Unsur hara mikro (kepekatan 100x) (cukup untuk membuat 100 mL 
media MS). 

• Larutan Stok 3

Bahan-bahan berikut ini dilarutkan di dalam 1 L air suling: 
Glisin 20 mg 
Asam nikotinat 5 mg 
Piridoksin-HCl 5 mg 
Tiamin-HCl 1 mg 
Myo-inositol 1.000 mg 
 

 Vitamin (kepekatan 100x) (cukup untuk membuat 100 mL media 
MS). 

• Larutan Stok 4

Bahan-bahan berikut ini dilarutkan di dalam 1 L air suling: 
FeSO4.7H2O 278 mg 
Na2EDTA.2H2O 373 mg 
 

 FeEDTA  (kepekatan 100x) (cukup untuk membuat 10 mL media 
MS). 
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(ii) Persiapan 1 L medium MS dari Larutan Stok 
1. Ke dalam 600 mL air suling, dengan pengadukan, masukkan:  

(a) 10 mL Larutan Stok 1 (hara makro) 
(b) 10 mL Larutan Stok 2 (hara mikro) 
(c) 10 mL Larutan Stok 3 (vitamin) 
(d) 10 mL Larutan Stok 4 (Fe-EDTA) 

2. Tambahkan sitokinin dan/atau auksin sesuai kebutuhan. 
3. Tambahkan sukrosa (biasanya 30 mgL-1). 
4. Tambahkan air suling hingga volumenya 1 L. 
5. Tetapkan pH 5,8. 
6. Tambahkan agar (biasanya 6 – 10 gL-1), lalu larutkan. 
7. Bagi-bagi ke dalam wadah kultur yang telah disiapkan, dan sterilkan di dalam 

otoklaf. 
 
 
(c) Persiapan media - metoda de Fossard 
 
Sebanyak empat kategori konstituen di dalam metode Broad Spectrum dari de Fossard 
diuji, sebagai berikut: 
1. Mineral : sama seperti unsur-unsur pada medium MS. 
2. Auksin : digunakan 6 kombinasi auksin, yakni IAA, IBA, NAA plus 3 auksin 

oksigenasi: p-CPA (para-chlorophenoxy acetic acid), NOA (2, Naphthoxy 
acetic acid) dan 2,4-D. 

3. Sitokinin : BAP dan kinetin 
4. Bahan-bahan organik (faktor tumbuh + asam-asam amino + sukrosa). 
 Selain yang telah termasuk di dalam medium MS, bahan-bahan organik berikut ini juga 

digunakan di alam media de Fossard: 
- Biotin - Kolin klorida 
- D-Ca-pantothenate - Glisin 
- Riboflavin - L-cystein HCl 
- Asam askorbat 

 
Masing-masing konstituen di atas diuji pada empat taraf, yaitu: 
 Z = nol M = sedang 
 L = rendah H = tinggi 
 
Mineral L X5 M X2 H 
  →  → 
 
Auksin L X10 M X10 H 
  →  → 
 
Sitokinin L X10 M X10 H 
  →  → 
 
Bahan organik L X5 M X2 H 
  →  → 
 
Sukrosa L X10 M X2 H 
  →  → 
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Dengan demikian terdapat 12 kelompok Larutan Stok sebagaimana disajikan pada Tabel 
5.2 berikut ini. 
 
Tabel 5.2. Tingkat konsentrasi dan kode Larutan Stok pada metode Broad Spectrum. 
 
Kelompok Konsentrasi 
Larutan Stok L M H 
Mineral 1 2 3 
Auksin 4 5 6 
Sitokinin 7 8 9 
Bahan organik 10 11 12 

 
 
(d) Metoda alternatif 
 
Kami telah menyederhanakan metoda persiapan media de Fossard menjadi 3 kelompok 
berikut ini: 

Kelompok I : Larutan Stok hara makro + besi (kepekatan 10x) 
Kelompok II : Larutan Stok hara mikro (kepekatan 100x) 
Kelompok III : Larutan Stok bahan-bahan organik (kepekatan 100x) 

Kelompok Larutan Stok di atas disiapkan sebagai berikut: 
 
(i) Kelompok I 
Larutan Stok hara makro + besi (kepekatan 10x) 
 
Larutkan bahan-bahan berikut ini di dalam 700 mL air suling, lalu tambahkan lagi air 
suling hingga volume akhirnya 1 L. 

 
NH4NO3  16,0100 g 
KNO3  20,2220 g 
MgSO4.7H2O 7,3950 g 
NaH2PO4.2H2O 3,1202 g 
CaCl2.2H2O 4,4106 g 
FeNaEDTA 0,3671 g 
 

Untuk mempersiapkan media dengan taraf H, M atau L, tambahkan berturut-turut 100, 50 
atau 10 mL Larutan Stok Kelompok I ini ke dalam 1 L air suling. 
 
(ii) Kelompok II 
Larutan Stok hara mikro (kepekatan 100x) 
 
Larutkan bahan-bahan berikut ini pertama-tama di dalam 400 mL air suling, lalu 
tambahkan lagi air suling hingga volume akhirnya 500 mL. 

 
H3BO3  0,46380 g 
MnSO4.H2O  0,84510 g 
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ZnSO4.4H2O 0,57510 g 
KI 0,04150 g 
CuSO4.5H2O 0,00125 g 
Na2MoO4.2H2O 0,01250 g 
CoCl2.6H2O 0,00125 g 
 

Untuk mempersiapkan media dengan taraf H, M atau L, tambahkan Larutan Stok 
Kelompok II berturut-turut 10, 5 atau 1 mL ini ke dalam 1 L air suling. 

 
(iii) Kelompok III 
Larutan Stok bahan-bahan organik (kepekatan 100x) 
 
Larutkan bahan-bahan berikut ini pertama-tama di dalam 400 mL air suling.  Untuk 
melarutkan riboflavin, campuran perlu dipanaskan.  Bila sudah dingin, jadikan volume 500 
mL dengan menambahkan air suling. 

 
Inositol 5,4050 g 
L-cystein HCl 0,9460 g 
Asam nikotinat 0,2460 g 
Piridoksin HCl 0,0620 g 
Tiamin HCl 0,6745 g 
Biotin 0,0122 g 
D-Ca-Pantothenate 0,1192 g 
Riboflavin 0,1882 g 
Asam askorbat 0,0880 g 
Kolin klorida 0,0697 g 
Glisin 0,1877 g 
 

Untuk mempersiapkan media dengan taraf H, M atau L, berturut-turut tambahkan Larutan 
Stok Kelompok III 10, 5 atau 1 mL ini ke dalam 1 L air suling. 

 
(iv) Contoh: persiapan 1 L MZZM 
 
1. Ke dalam 500 mL air suling, sambil diaduk, masukkan: 

(a) 50 mL Larutan Stok Kelompok I 
(b) 5 mL Larutan Stok Kelompok II 
(c) 5 mL Larutan Stok Kelompok III 

2. Tambahkan sukrosa sebanyak 20,539 g yang ekivalen dengan 60 mM∗

                                                 
∗ de Fossard: Sukrosa rendah = 2,054 gL-1 = 6 mM 
 Sukrosa sedang = 20,539 gL-1 = 60 mM 
 Sukrosa tinggi = 41,077 gL-1 = 120 mM 

 
3. Tambahkan air suling hingga volumenya 1 L. 
4. Tetapkan pH 5,5. 
5. Tambahkan agar, BiTek, 8 gL-1, lalu larutkan. 
6. Bagi-bagi ke dalam wadah kultur yang sudah disiapkan, lalu sterilkan dengan otoklaf. 
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(e) Catatan tambahan 
 
1. De Fossard menyatakan bahan-bahan penyusun media dalam satuan mole.  

Keuntungan penggunaan satuan ini adalah molekul-molekul dan ion-ion berinteraksi 
sebagai unsur; jadi, penggunaan satuan mole sebagai ganti berat memberikan dasar 
yang lebih sah bagi pembandingan suatu formula dengan yang lainnya. 

2. Stok bahan-bahan anorganik lebih stabil daripada bahan-bahan organik.  Sebagai 
ketentuan umum, simpan seluruh larutan stok di dalam lemari pendingin.  Bahan-bahan 
anorganik dapat disimpan pada suhu kamar, namun menghadapi resiko timbulnya 
kontaminan sebagai akibat tingginya suhu (keadaan hangat).  Jika larutan-larutan 
garam membentuk presipitasi (endapan) pada suhu kamar, maka hal yang sama juga 
akan terjadi pada penyimpanan suhu rendah karena kelarutan sebagian besar senyawa 
akan berkurang seiring dengan menurunnya suhu.  Apabila terjadi hal demikian, maka 
senyawa tersebut dapat ditempatkan pada suhu kamar atau dipanaskan secara perlahan-
lahan.  Jangan memanaskan terlalu berlebihan karena terjadinya evaporasi akan 
merubah konsentrasi garam-garam.  Juga sebagai petunjuk umum, simpan auksin dan 
sitokinin selama 1 bulan, sedangkan stok lainnya dapat disimpan selama 3 bulan.  Jika 
timbul sedimen atau kontaminan, maka stok tersebut harus dibuang. 

3. Larutan Stok hendaknya dipersiapkan sedemikian rupa sehingga tidak membentuk 
endapan.  Tidak ada satu pun senyawa kimia yang mengalami presipitasi dapat 
dimanfaatkan oleh tanaman.  Guna menghindari pembentukan endapan pada saat 
membuat larutan, salah satu strategi berikut ini dapat ditempuh: 
a. Kombinasikan hanya senyawa-senyawa yang tidak membentuk endapan pada 

konsentrasi tinggi. 
b. Buat Larutan Stok dengan konsentrasi cukup lemah sehingga tidak terbentuk 

endapan. 
4. Beberapa  butir penting (point of interest): 

Iodium : suatu unsur yang tidak esensial bagi pertumbuhan tanaman tingkat 
tinggi, kemungkinan terlibat dalam transpor auksin. 

Mangan : diketahui berperan sebagai kofaktor dalam mengoksidasi IAA. 
Seng : diketahui dapat menghalangi oksidasi auksin.  Unsur ini 

nampaknya diperlukan untuk sintesis triptofan, suatu prekursor 
auksin yang mempengaruhi kadar auksin. 

Inositol : salah satu vitamin B kompleks, dikenal sebagai “alkohol gula” 
dalam bentuk fosfatnya.  Senyawa ini merupakan bagian dari dari 
berbagai membran terutama sekali pada kloroplas.  

Tiamin : vitamin B1 – berfungsi sebagai koenzim dalam siklus asam 
organik pada respirasi (siklus Kreb). 

Asam nikotinat : (niasin) merupakan suatu konstituen koenzim yang aktif dalam 
reaksi-reaksi energi cahaya. 

Piridoksin : vitamin B6, juga bertindak sebagai koenzim dalam lintasan 
metabolisme (reaksi-reaksi kimia metabolisme). 

Asam pantotenat : termasuk ke dalam kelompok vitamin B, aktif sebagai koenzim 
dalam metabolisme lemak. 
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Kolin : adalah suatu alkaloid di dalam vitamin B kompleks. 
Riboflavin : vitamin B2 – berfungsi sebagai koenzim – merupakan pigmen 

penyerap cahaya biru yang memiliki kemampuan mengurangi 
sensitifitas auksin IAA terhadap oksidasi cahaya. 

Biotin : (vitamin H) aktif sebagai koenzim dalam metabolisme lemak. 
L-Cystein : Kedua asam amino ini digunakan di dalam media de Fossard. 
Glisin : Keduanya merupakan asam-asam amino yang membentuk blokade 

protein dan asam-asam nukleat. 
Agar : tingkat ketidakmurniannya bervariasi tergantung pada asal-usul 

alga dan metoda pembuatannya.  Misalnya kandungan klorida di 
dalam alga yang berasal dari Spanyol sebesar 3,1%, sedangkan 
alga yang berasal dari Jepang dan Portugis mengandung klorida 
dalam jumlah yang jauh lebih rendah. 

Asam askorbat : suatu antioksidan yang digunakan dalam menghambat pencoklatan 
jaringan. 

 
Tabel 5.3. Ringkasan peranan bahan-bahan anorganik di dalam tanaman (dari Raven et al., 

1986). 
 
 
Unsur 

Bentuk 
utama yang 

diserap 

Kadar di dalam 
tanaman sehat (% 

berat kering) 

 
Peranan penting 

Unsur makro 

Karbon CO2 ~ 44% Penyusun senyawa-senyawa organik 

Oksigen H2O atau O2 ~ 44% Penyusun senyawa-senyawa organik 

Hidrogen H2O ~ 6,0% Penyusun senyawa-senyawa organik 

Nitrogen NO3
- atau 

NH4
+ 

1 – 4% Asam amino, protein, nukleotida, 
asam nukleat, klorofil dan koenzim 

Kalium K+ 0,5 – 6,0% Enzim, asam amino, dan sintesis 
protein.  Aktifator berbagai enzim.  
Membuka dan menutupnya stomata. 

Kalsium Ca2
+ 0,2 – 3,5% Kalsium dinding sel.  Kofaktor enzim.  

Permeabilitas sel.  Komponen 
calmodulin, suatu pengatur membran 
dan aktifitas enzim. 

Fosfor H2PO4
- atau 

HPO4
2- 

0,1 – 0,8% Pembentukan senyawa fosfat “kaya 
energi” (ATP dan ADP).  Asam 
nukleat.  Fosforilasi gula.  Beberapa 
koenzim penting pada fosfolipida.  
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Tabel 5.3. Lanjutan. 
 
 
Unsur 

Bentuk 
utama yang 

diserap 

Kadar di dalam 
tanaman sehat (% 

berat kering) 

 
Peranan penting 

Magnesium Mg2+ 0,1 – 0,8% Bagian dari molekul klorofil.  
Aktifator berbagai enzim. 

Belerang SO4
2- 0,05 – 1,0% Sejumlah asam amino dan protein.  

Koenzim A. 

    

Unsur makro 

Besi Fe2+ atau 
Fe3+ 

25 – 300 ppm Sintesis klorofil, sitokrom, dan 
nitrogenase. 

Klor Cl- 100 – 10.000 ppm Osmosis dan keseimbangan ion; 
kemungkinan penting di dalam reaksi-
reaksi fotosintesis yang menghasilkan 
oksigen. 

Tembaga Cu2+ 4 – 30 ppm Aktifator enzim-enzim tertentu 

Mangan Mn2+ 15 – 800 ppm Aktifator enzim-enzim tertentu 

Seng Zn2+ 15 – 100 ppm Aktifator enzim-enzim tertentu 

Molibdat MoO4
2- 0,1 – 5,0 ppm Fiksasi nitrogen.  Reduksi nitrat. 

Boron BO3- atau 
B4O7

2- 
5 – 75 ppm Mempengaruhi penggunaan Ca2+.  

Fungsinya belum diketahui. 

    

Unsur-unsur esensial bagi sejumlah tanaman atau organisme terentu 

Kobal Co2+ Sangat sedikit Dibutuhkan oleh mikroorganisme 
penambat nitrogen. 

Natrium Na+ Sangat sedikit Keseimbangan osmotik dan ion, 
kemungkinan tidak penting bagi 
banyak tanaman.  Dibutuhkan oleh 
spesies tanaman daerah gurun dan 
kadar garam tinggi.  Kemungkinan 
dibutuhkan oleh seluruh tanaman C4. 
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BAB 6 
 
 
Zat Pengatur Tumbuh dalam Kultur Jaringan 
 
Hormon adalah senyawa organik yang disintesis di dalam jaringan tanaman.  Senyawa ini 
diperlukan dalam konsentrasi yang sangat rendah untuk mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman.  Banyak molekul-molekul organik sintetik diketahui memiliki 
aktifitas biologis yang mirip dengan hormon.  Senyawa-senyawa sintetik tersebut dan juga 
senyawa-senyawa yang disintesis secara alami keduanya dikelompokkan dan dikenal 
sebagai zat pengatur tumbuh. 
 
Kultur jaringan adalah manipulasi pertumbuhan tanaman di bawah kondisi yang sangat 
terkendali, dan sitokinin serta auksin merupakan dua zat pengatur tumbuh utama untuk 
tujuan manipulasi ini.  Sebagian besar tanaman memproduksi sejumlah auksin dan 
sitokinin (endogen).  Di dalam kultur jaringan, zat pengatur tumbuh (eksogen) tambahan 
diberikan untuk mendapatkan pengaruh pertumbuhan.  Sebagai tuntunan umum, baik 
auksin maupun sitokinin keduanya ditambahkan ke dalam kultur untuk mendapatkan 
respon pertumbuhan yang diinginkan. 
 
 
Beberapa aspek praktis penggunaan zat pengatur tumbuh 
 
Zat pengatur tumbuh yang akan digunakan di dalam media disimpan dalam gelap di dalam 
lemari pendingin sebagai Larutan Stok.  Sejumlah kecil (katakanlah 50 mL) larutan pekat 
yang mengandung 1 mgmL-1 zat pengatur tumbuh dapat disimpan selama beberapa waktu 
dengan cara ini.  Stabilitas zat pengatur tumbuh bervariasi; kinetin dan IAA tidak stabil 
dalam kondisi terang (cahaya) sehingga biasanya disimpan di dalam botol berwarna gelap.  
Juga, IAA kehilangan aktifitasnya di dalam larutan sehingga Larutan Stok IAA hendaknya 
tidak disimpan untuk jangka waktu yang lama. 
 
De Fossard (1976) memberikan rincian yang sangat bermanfaat mengenai persiapan 
Larutan Stok.  Pada umumnya, auksin harus dilarutkan di dalam sedikit alkohol 95% 
sebelum volume yang dikehendaki dicapai dengan penambahan air.  Sitokinin dilarutkan di 
dalam sedikit HCl 1N dan kemudian ditambahkan air untuk mencapai volume akhir.  
Sigma Plant Tissue Culture Catalogue menyediakan rincian yang jelas mengenai persiapan 
media.  Katalog ini merekomendasikan agar sitokinin dan auksin yang digunakan dalam 
mikropropagasi terlebih dahulu dilarutkan di dalam HCl 1N.  Lampiran 11 menyajikan 
informasi rinci mengenai berbagai zat pengatur tumbuh yang digunakan dalam kultur 
jaringan tanaman. 
 
 
6.1  Auksin 
 
Kelompok zat pengatur tumbuh ini terdiri atas IAA alamiah dan auksin sintetik IBA, NAA 
dan 2,4-D (lihat Gambar 6.1 untuk rumus bangun senyawa-senyawa ini).  Auksin 
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ditambahkan ke dalam medium kultur dengan kisaran konsentrasi 0,01 – 10,0 mgL-1.  
Auksin sintetik relatif lebih aktif dibandingkan IAA dan memiliki nilai tambah bahwa 
senyawa ini tidak dirusak oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam tanaman. 
 

 
 
Gambar 6.1. Beberapa zat pengatur tumbuh tanaman yang sering digunakan dalam kultur 

jaringan. 
 
Auksin memiliki berbagai peranan yang bereda dalam pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman.  Senyawa ini merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel, pembelahan sel, 
terutama sekali pada pembentukan kalus dan pembentukan akar adventif.  Auksin juga 
menghambat perkembangan tunas aksilar dan pembentukan embrio somatik dari kultur 
kalus. 
 
 
6.2  Sitokinin 
  
Kelompok zat pengatur tumbuh ini terdiri atas sitokinin alamiah 2iP dan zeatin dan 
sitokinin sintetik BAP dan kinetin (lihat Gambar 6.1).  Sitokinin sintetik memiliki aktifitas 
biologis yang tinggi dan harganya pun lebih murah sehingga banyak digunakan dalam 
kultur jaringan.  Sitokinin menyebabkan jaringan mengembang, menginduksi 
perkembangan tunas aksilar dan tunas adventif dan meningkatkan pembelahan sel.  
Peranan sitokinin dalam menginduksi perkembangan tunas aksilar dengan mengurangi 
dominansi apikal sangat penting dalam kultur jaringan.  Sitokinin bersifat stabil terhadap 
pemanasan dan karenanya dapat ditambahkan pada medium sebelum diotoklaf. 
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6.3  Asam giberelat 
Kelompok zat pengatur tumbuh ini terdiri atas kira-kira 60 macam senyawa di mana GA3 
(lihat Gambar 6.1) merupakan yang paling banyak dijumpai di dalam tanaman.  Asam 
giberelat tidak begitu sering digunakan dalam kultur jaringan.  Senyawa ini tidak tahan 
panas dan tidak dapat diotoklaf, dan karenanya harus ditambahkan ke dalam medium 
setelah diotoklaf dengan menggunakan filter millipore (sterilisasi filter).  Peranan umum 
asam giberelat adalah meningkatkan perkecambahan biji dan menginduksi pemanjangan 
ruas.  Senyawa ini digunakan di dalam media  kultur untuk meningkatkan pemanjangan 
pucuk-pucuk yang sangat kecil dan merangsang pembentukan embrio dari kalus. 
 
 
6.4  Asam absisat 
Asam absisat (ABA) (lihat Gambar 6.1) dijumpai tersebar luas di dalam jaringan tanaman 
dan diperkirakan berfungsi sebagai suatu zat penghambat tumbuh.  Senyawa ini jarang 
digunakan dalam kultur jaringan namun memiliki aplikasi yang spesifik, seperti 
merangsang perkembangan embrioid dari kalus (George dan Sherrington, 1984).  Peranan 
ABA yang demikian kemungkinan berkaitan dengan kemampuannya memodifikasi sintesis 
sitokinin dan sebagai senyawa antagonis terhadap giberelin. 
 
 
6.5  Etilen 
Etilen adalah gas dengan struktur yang sederhana (lihat Gambar 6.1).  Senyawa ini 
diproduksi oleh tanaman dan di dalam wadah kultur yang tertutup akumulasi etilen 
diyakini dapat menghambat pertumbuhan (George dan Sherrington, 1984).  Etilen juga 
dikeluarkan oleh sejumlah wadah plastik, dan proses pembakaran juga menghasilkan 
etilen.   Senyawa ini nampaknya berinteraksi dengan zat pengatur tumbuh lainnya dan 
menyebabkan terjadinya senesen pada jaringan tanaman.  Etilen diproduksi oleh tanaman 
sebagai responnya terhadap kelebihan air (waterlogging), yaitu suatu kondisi yang analog 
dengan kultur in vitro.  Pada konsentrasi tinggi etilen diketahui menginduksi terjadinya 
vitrifikasi. 
 
 
6.6  Senyawa-senyawa lain 
 
6.6.1  Adenin 

Adenin seringkali ditambahkan pada media kultur jaringan dan telah memperlihatkan 
pengaruh yang menguntungkan pada produksi pucuk.  Meskipun cara kerja adenin belum 
diketahui, senyawa ini diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
jaringan dengan meningkatkan sintesis sitokinin alamiah di mana adenin bertindak sebagai 
prekursor. 
 
6.6.2  Arang aktif 

Arang aktif digunakan pada kisaran konsentrasi 0,2 hingga 3,0% di dalam media kultur.  
Arang aktif memiliki kemampuan menjerap senyawa-senyawa dari dalam medium 
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sehingga mengakibatkan senyawa tersebut tidak tersedia bagi jaringan.  Telah diketahui 
bahwa arang aktif akan menjerap zat pengatur tumbuh dari medium (George dan 
Sherrington, 1984) dan juga senyawa-senyawa lain seperti polyphenol yang dapat 
meracuni pertumbuhan sel.  Hal ini menunjukkan bahwa peranan sebagai pengatur tumbuh 
dari arang aktif lebih berkaitan dengan sifat-sifat penjerapannya dibandingkan dengan 
pengaruh langsung.  Arang aktif seringkali digunakan pada media induksi akar di mana 
peranannya diperkirakan berkenaan dengan berkurangnya cahaya yang pada akhirnya 
meningkatkan pertumbuhan akar serta penjerapan zat pengatur tumbuh (lihat Lampiran 9 
untuk keterangan lebih rinci). 
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BAB 7 
 

 

Aspek-aspek komersial mikropropagasi 
 
7.1  Pendahuluan 
 
Mikropropagasi sebagai suatu teknik memiliki banyak manfaat komersial karena 
kemampuannya dalam memproduksi tanaman baru dalam jumlah besar dan dalam waktu 
yang cepat serta kemampuannya menghasilkan stok tanaman bebas penyakit.  Kini teknik 
mikropropagasi telah berkembang dengan baik dan tersedia cukup banyak literatur 
mengenai kultur jaringan yang memuat berbagai informasi rinci tentang kultur berbagai 
spesies tanaman.  Di Australia dewasa ini terdapat banyak sekali usaha yang 
memanfaatkan cara kerja kultur jaringan yang telah terbukti berhasil diterapkan pada 
berbagai spesies tanaman.  Kebanyakan dari usaha tersebut hanya berskala kecil dan 
memberikan manfaat yang juga tidak begitu besar.  Potensi komersial kultur jaringan tidak 
akan nyata kecuali profit-margin-nya dibenahi.  Bab ini akan membahas beberapa 
penyebab rendahnya keuntungan dan besarnya kegagalan operasi kultur jaringan secara 
komersial.   
 
 
7.2  Beberapa alasan rendahnya keuntungan kultur jaringan tanaman 
 
Sesungguhnya terdapat banyak sekali alasan yang dapat dikemukakan, namun beberapa 
yang menonjol di antaranya adalah:  

(a) kurangnya pengetahuan. 
(b) fasilitas yang kurang memadai. 
(c) lemahnya keterampilan usaha dan manajemen. 
(d) rendahnya mutu produk yang dihasilkan. 
(e) kurangnya keterampilan pemasaran. 
(f) tingginya biaya mikropropagasi komersial. 

 
 
7.2.1  Kurangnya pengetahuan 
 
Banyak operator memasuki dunia mikropropagasi komersial dengan bekal pengetahuan 
mengenai kultur jaringan yang kurang memadai.  Agar berhasil, sang operator perlu 
memiliki pemahaman dasar mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman, bagaimana respon tanaman terhadap suatu faktor di dalam kultur, 
dan bagaimana memodifikasi pertumbuhan tanaman.  Adanya pengetahuan dasar yang 
memadai akan memungkinkan sang operator melakukan modifikasi prosedur untuk 
mempertahankan laju produksi tanaman yang tinggi.  Di Australia terdapat sejumlah 
pelatihan kultur jaringan yang komprehensif yang membekali para peserta dengan latar 
belakang pengetahuan yang memadai, dan para peserta diwajibkan membayar mulai dari 
AU $ 400,- hingga AUD $ 700,-.  Kursus yang ditawarkan dengan lama hanya satu hari 
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dan biaya hanya AUD $ 50,- dapat saja memberikan bekal pengetahuan yang memadai 
bagi para penggemar (hobbyst) namun masih kurang mamadai bila untuk menjalankan 
suatu bisnis mikropropagasi. 
 
 
7.2.2  Fasilitas yang kurang memadai 
 
Meskipun mikropropagasi bagi para hobbyst dapat dikerjakan di atas meja dapur dan 
menggunakan penanak bertekanan (pressure cooker) untuk mensterilkan media dan alat-
alat (Lampiran 15 menyajikan contoh yang sangat sederhana), namun pendekatan 
demikian tidaklah mencukupi untuk suatu kegiatan yang berskala komersial.  Lampiran 1 
menyajikan daftar alat-alat yang diperlukan oleh suatu laboratorium yang digunakan untuk 
tujuan mikropropagasi.  Tergantung pada besarnya ruangan yang tersedia, biaya yang 
diperlukan untuk mendirikan suatu laboratorium kultur jaringan akan lebih dari AUD $ 
50.000,-.  Namun demikian, dapat diupayakan penghematan yang cukup berarti dengan 
cara membeli alat-alat bekas pakai yang masih layak digunakan. 
 
 
7.2.3  Lemahnya keterampilan usaha dan manajemen 
 
Walaupun teknik mikropropagasi relatif sederhana, namun keberhasilannya sangat 
tergantung pada ketersediaan fasilitas yang memadai yang mendukung produksi tanaman 
dalam jumlah besar guna memenuhi permintaan dalam jumlah besar dan mendadak.  
Diperlukan dana yang cukup untuk pemeliharaan fasilitas.  Pengelolaan fasilitas dan staf 
laboratorium perlu ditingkatkan sampai pada tingkat produksi yang dikehendaki. 
 
 
7.2.4  Rendahnya mutu produk yang dihasilkan 

Untuk berhasil dalam persaingan pasar, tanaman yang dihasilkan harus bermutu tinggi dan 
bersifat sama dengan induknya (true to type).  Mutu yang tinggi dapat diperoleh dengan 
memperhatikan hal-hal yang rinci, seperti prosedur pemotongan, frekuensi subkultur, 
kesesuaian media, dan pengendalian lingkungan di dalam area pertumbuhan tanaman.  
Banyak laboratorium yang kurang memperhatikan potensi bahaya timbulnya mutasi 
genetik di dalam kultur jaringan.  Walaupun hal ini tidak menjadi masalah bagi beberapa 
jenis tanaman hias daun yang dijual setelah tipe daunnya berkembang, namun merupakan 
masalah yang sangat serius pada tanaman lain seperti pisang dan kelapa sawit di mana 
mutan-mutan non-produktif kemungkinan tidak terdeteksi secara dini di dalam kultur.  
Tanaman-tanaman yang tidak produktif ini hanya dapat diketahui di lapangan setelah 
beberapa tahun kemudian.  Sebagai akibatnya adalah kerugian finansial bagi para 
pengusaha perkebunan dan potensi timbulnya tuntutan hukum terhadap laboratorium 
tersebut.  Operator yang tidak bertanggung jawab akan menghasilkan produk yang 
diragukan dan aspek yang lebih serius lagi dari kegiatan mereka adalah hilangnya 
kepercayaan dari industri besar, seperti industri pisang, terhadap produk yang dihasilkan 
dari kultur jaringan.  Sesungguhnya industri seperti ini menikmati manfaat yang begitu 
banyak dari teknik kultur jaringan, antara lain dengan penggunaan tanaman dari 
varietas/klon unggul berproduksi tinggi yang bebas penyakit. 
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7.2.5  Kurangnya keterampilan pemasaran 
 
Suatu laboratorium kultur jaringan tanaman yang didirikan dengan tujuan untuk memasok 
jenis-jenis tanaman tertentu secara spesifik ke suatu pembibitan menghadapi sejumlah 
permasalahan dalam pemasaran produknya.  Laboratorium yang didirikan untuk 
menghasilkan galur-galur tanaman umum ataupun spesifik untuk dijual menghadapi pasar 
yang sangat kompetitif.  Pada tingkat bisnis demikian, hanya laboratorium yang memiliki 
efisiensi tinggi (mampu menghasilkan tanaman bermutu dengan biaya rendah dan memiliki 
pakar pemasaran) yang akan bertahan. 
 
 
7.2.6  Tingginya biaya mikropropagasi komersial 
 
Pembatas yang serius dalam rangka perluasan aplikasi teknik kultur jaringan komersial 
pada tanaman-tanaman baru seperti spesies tanaman kehutanan dan sayuran adalah 
tingginya biaya produksi per propagula.  Pada tahun 1977, Anderson et al. membuat 
gambaran biaya produksi brokoli melalui teknik mikropropagasi hingga tahap siap untuk 
ditanam di lapangan (transplanting).  Data ini dari Amerika Serikat dan didasarkan atas 
produksi 11.000 tanaman per minggu.  Data ini disajikan pada Tabel 7.1 dan biaya tersebut 
dikelompokkan menjadi dua bagian.  Pada komponen mikropropagasi, gaji dan upah 
dihitung sebesar 8,8 sen per eksplan atau 57% dari biaya keseluruhan. 
 
Tabel 7.1 Biaya produksi brokoli menggunakan teknik mikropropagasi hingga tahap 

pemindahan ke lapangan.  Gambaran berdasarkan produksi 11.000 tanaman per 
minggu (diambil dari Anderson et al., 1977). 

 
Macam produksi Biaya per unit (sen) Persen dari total (%) 

1. Tahap produksi kultur jaringan   
A Gaji dan upah 8,8 57,2 
B Media 0,6 3,8 
C Wadah kultur 0,2 1,3 
D Peralatan laboratorium 1,3 9,2 
E Biaya tak terduga 11,6 3,8 

Total biaya kultur jaringan 11,6 75,5 

2. Tahap produksi di rumah kaca   
A Gaji dan upah 1,3 8,3 
B Pot dan media tanah 0,3 1,9 
C Sewa rak 2,2 14,3 

Total biaya rumah kaca 3,8 24,5 
Total biaya keseluruhan 15,4 100,0 
 
Walaupun data di atas dipublikasikan pada tahun 1977, namun masih memberikan 
informasi yang bermanfaat.  Biaya media masih mendekati 0,6 sen per eksplan, sedangkan 
biaya wadah kultur sebesar 2,0 sen per eksplan jika menggunakan botol yang tersedia di 
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pasaran.  Dengan biaya upah yang meningkat, maka biaya produksi per tanaman sekarang 
mendekati 18,0 sen. 
 
Perhitungan ekonomis kultur jaringan yang sangat komprehensif disusun oleh de Fossard 
(1976).  Perhitung tersebut ditulis secara spesifik untuk perdagangan di Australia sehingga 
dapat dianggap mewakili bagi mereka yang secara serius menekuni kultur jaringan 
tanaman di negeri ini. 
 
Levin dan Vasil (1989) telah memperhitungkan cara bagaimana biaya mikropropagasi 
dapat ditekan pada masa mendatang, melalui penekanan biaya pada aspek-aspek berikut: 

(a) Penghematan biaya pada tahap penggandaan. 
(b) Penghematan biaya pada tahap pertumbuhan. 
(c) Penghematan biaya pada tahap rumah kaca. 
(d) Penghematan biaya pada tahap pemindahan propagula ke lapangan. 

 
Penghematan biaya ini dapat dicapai melalui manipulasi yang lebih efisien terhadap 
tanaman di dalam kultur serta penggunaan alat-alat yang dapat menghemat tenaga kerja.  
Kedua pakar ini menyimpulkan bahwa ada kemungkinan munculnya berbagai otomatisasi 
pada tahap penggandaan beberapa tahun ke depan pada sejumlah spesies tanaman 
termasuk pada produksi umbi mikro kentang, umbi lili, beberapa tanaman hias dan 
tanaman sayuran.  Keberhasilan komersial dan otomatisasi perbanyakan akan 
menyebabkan adopsi yang cepat mengenai teknik yang diterapkan pada spesies yang 
sesuai di mana ratusan juta propagula dibutuhkan setiap tahunnya. 
 
 
7.3  Masa depan mikropropagasi komersial dengan teknologi canggih 
 
Komentar yang dikemukakan di atas barangkali dapat mengecilkan hati para pendatang 
baru di dunia industri kultur jaringan.  Tentunya dibutuhkan pengenalan terhadap berbagai 
potensi yang dapat menjebak mereka yang memasuki dunia kultur jaringan komersial 
dengan persiapan yang terbatas.  Namun demikian, di luar berbagai kesulitan yang telah 
dikemukakan masih terdapat sejumlah laboratorium kultur jaringan komersial yang 
merupakan bisnis yang berhasil.  Tidak diragukan lagi, sejumlah sejumlah pendatang baru 
di dunia industri kultur jaringan akan menjadi orang yang berhasil.  Satu pertanyaan 
muncul: di mana sebenarnya peluang itu berada?  Suatu peluang terbuka bagi para 
pengelola pembibitan yang telah memiliki pasar bagi produknya untuk membangun suatu 
laboratorium kecil guna memenuhi kebutuhan sendiri akan beberapa spesies tanaman.  
Seseorang dapat melihat peluang bagi laboratorium kultur jaringan spesialis yang 
memproduksi satu atau sangat sedikit spesies untuk industri khusus, seperti perdagangan 
bunga potong.  Ada peluang yang tidak diragukan lagi untuk memasarkan tipe-tipe 
tanaman tertentu di pasaran Amerika dan terutama sekali di Eropah, namun hal ini 
dihadapkan pada masalah pemasaran.  Demikian pula dengan tingginya biaya tenaga kerja 
yang merupakan hal umum bagi sejumlah besar produk Australia dan yang menjadikan 
kompetisi di pasar internasional begitu ketat. 
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LAMPIRAN 1 
 

Alat-alat dan Perlengkapan 
 
 
 
Berikut ini adalah daftar alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk pekerjaan kultur 
jaringan.  Barang-barang yang ada di dalam daftar ini sesuai untuk digunakan pada 
laboratorium komersial berukuran kecil. 
 
 
1. Peralatan pecah-belah untuk persiapan media 
 

• Gelas piala (100-mL, 250-mL, 1.000-mL, 5.000-mL). 
• Gelas ukur (500-mL, 1.000-mL, 2.000-mL). 
• Labu takar (25-mL, 50-mL, 100-mL, 1.000-mL). 
• Pipet graduate (1-mL, 2-mL, 5-mL, 10-mL). 
• Pipet Pasteur. 
• Wadah kultur (tabung reaksi, botol dengan tutup berulir dalam berbagai ukuran, 

cawan petri, dan lain-lain ) dengan tutup yang sesuai. 
 
 
2. Peralatan laboratorium lainnya 
 

• Oven pengering. 
• Keranjang kawat, untuk mengotoklaf media di dalam botol vial kecil dan untuk 

mengeringkan peralatan laboratorium. 
• Alat destilasi atau demineralisasi air, untuk mendapatkan air bermutu tinggi. 
• Wadah plastik (10-L dan 20-L), untuk menyimpan air bermutu tinggi. 
• Timbangan, untuk menimbang bahan dalam jumlah kecil. 
• Timbangan, untuk menimbang bahan dalam jumlah besar. 
• Hot plate – magnetic stirrer, untuk melarutkan bahan-bahan kimia. 
• Botol plastik berbagai ukuran, untuk menyimpan larutan pada suhu rendah. 
• pH meter, untuk menentukan pH media dan larutan. 

 
 
3. Peralatan utama 
 

• Kotak pindah (laminar air flow cabinet). 
• AC, untuk memelihara suhu ruangan kultur. 
• Mikroskop stereo binokuler, untuk mengamati kultur. 
• Lemari pendingin, untuk menyimpan larutan stok dan bahan-bahan kimia. 
• Otoklaf, untuk sterilisasi. 
• Rak kultur yang dilengkapi dengan lampu fluoresecent, untuk ruang kultur. 

 
 



 
Teknik Kultur Jaringan Tanaman 
 

  
 

70 

4. Peralatan kecil yang hanya digunakan di area bersih 
 

• Membran saringan, untuk sterilisasi filter terhadap larutan. 
• Syringe hipodermik, untuk sterilisasi filter terhadap larutan. 
• Kereta dorong dengan rak, untuk mengangkut kultur, media dan peralatan. 
• Lampu spiritus atau lampu bunsen, untuk membakar peralatan. 
• Alat semprot, untuk menyemprotkan alkohol di dalam kotak pindah. 
• Penopang, untuk tempat meletakkan alat-alat steril selama pekerjaan aseptik. 
• Pinset besar dengan ujung tumpul, untuk inokulasi dan subkultur. 
• Jarum kecil, untuk pemotongan. 
• Skalpel, untuk memotong bahan tanaman. 
• Gunting. 
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LAMPIRAN 2 
 

Media yang Umum Digunakan 
Semua satuan dinyatakan dalam mg L-1 

 
Bahan-bahan MS5 B5 6 WPM 7 WH 8 SH 9 

(NH4)NO3 1.650 - 400 - - 
(NH4)2SO4 - 134 - - - 
(NH4)H2PO4 - - - - 300 
KNO3 1.900 2.500 - 80 2.500 
Ca(NO3)2.4H2O - - 556 208,4 - 
CaCl2.2H2O 440 150 96 - 200 
MgSO4.7H2O 370 250 370 360 400 
Na2SO4 - - - 200 - 
KH2PO4 170 - 170 - - 
NaH2PO4.H2O - 130,5 - 16,5 - 
KCl - - - 65 - 
K2SO4 - - 990 - - 
FeSO4.7H2O 27,8 27,8 27,8 2,5 15 
Na2EDTA 37,26 37,3 33,6 - 20 
MnSO4.4H2O 22,3 - - - - 
MnSO4.H2O - 10 22,3 3,8 10 
ZnSO4.7H2O 8,6 2,0 8,6 3,0 1,0 
H3BO3 6,2 3,0 6,2 - 5,0 
KI 0,83 0,75 - 0,75 1,0 
NaMoO3 - - - 0,001 - 
Na2MoO4.2H2O 0,25 0,25 0,25 - 0,1 
CuSO4.5H2O 0,025 0,025 0,25 0,001 0,2 
CoCl2.6H2O 0,025 0,025 - - 0,1 
Myo-inositol 100 100 100 - 1.000 
Asam nikotinat 0,5 1,0 0,5 0,5 5,0 
Piridoksin-HCl 0,5 1,0 0,5 0,1 0,5 
Tiamin-HCl 0,1 10,0 1,0 0,1 5,0 
Glisin 2,0 - 2,0 3,0 - 
Sukrosa 30.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 30.000,0 

                                                 
5 Murashige, T. dan F. Skoog (1962). 
6 Gamborg, O.L., Miller, R.A. dan K. Ojima (1968). 
7 McCowan, B. dan G.B. Lloyd (1982). 
8 White, P.R. (1954). 
9 Schenk, R.V. dan Hildebrandt, A.C. (1972). 
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LAMPIRAN 3 
 

Perbandingan Formulasi Media Murashige dan Skoog (MS) terhadap Media 
de Fossard 

 

Bahan-bahan BM MS 
(mgL-1) 

de Fossard 
(mgL-1) 

MS 
(mM) 

de Fossard 
(mM) 

(NH4)NO3 80,04 1.650 1.601 20,6 20,0 
(NH4)2SO4 132,1 - - - - 
(NH4)H2PO4 115 - - - - 
KNO3 101,1 1.900 2.022,2 18,8 20,0 
Ca(NO3)2.4H2O 236,2 - - - - 
CaCl2.2H2O 147 440 441,06 3,0 3,0 
MgSO4.7H2O 246,5 370 739,5 1,5 3,0 
Na2SO4 142 - - - - 
KH2PO4 136,1 170 - 1,2 - 
NaH2PO4.H2O 156 - 312,02 - 2,6 
KCl 74,55 - - - - 
K2SO4 174,3 - - - - 

FeNaEDTA 367,1 - 36,71 - 0,1000 
FeSO4.7H2O 278 27,8 - 0,1000 - 
Na2EDTA 336,2 37,26 - 0,1108 - 
MnSO4.4H2O 223 22,3 16,902 0,1000 0,0758 
MnSO4.H2O 169 - - - - 
ZnSO4.7H2O 287,5 8,6 11,502 0,0299 0,0400 
H3BO3 61,83 6,2 9,276 0,1003 0,1500 
KI 166 0,83 0,83 0,0050 0,0050 
NaMoO3 166,9 - - - - 
Na2MoO4.2H2O 241,9 0,25 0,25 0,0010 0,0010 
CuSO4.5H2O 249,7 0,025 0,025 0,0001 0,0001 
CoCl2.6H2O 237,9 0,025 0,02 0,0001 0,0001 

Myo-inositol 180,2 100,0 108,1 0,5549 0,5999 
Asam nikotinat 123,1 0,5 4,92 0,0041 0,0400 
Piridoksin-HCl 205,6 0,5 1,24 0,0024 0,0060 
Tiamin-HCl 337,3 0,1 13,49 0,0003 0,0400 
Glisin 75,07 2,0 3,75 0,0266 0,0500 
L-cystein-HCl 157,6 - 18,92 - 0,1201 
Biotin 244,3 - 0,24 - 0,0010 
d-Ca-pantotenat 238,3 - 2,38 - 0,0100 
Riboflavin 376,4 - 3,76 - 0,0100 
Asam askorbat 176,1 - 1,76 - 0,0100 
Kolin klorida 139,6 - 1,39 - 0,0100 
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LAMPIRAN 4 
 

Konsentrasi Beberapa Mineral yang Terdapat di dalam Sejumlah Bahan 
Pemadat Agar (µg g-1) 

 

Unsur Merck Bacto Phyto TC BiTek Gelrite 

Na 1.200 7.194 1.244 596 10.949 6.800 

S 5.900 - - - 7.120 220 

K 2.000 317 86 24 885 28.000 

Ca 110 1.997 2.097 2.542 90 4.900 

P 1.300 42 331 51 1.005 2.100 

Mg 62 1.002 635 478 110 1.530 

Fe 31 8,3 226 25 26 280 

Al 7,7 6,2 75 16 - 185 

B 23 109 57 80 34 1,4 

Mn 0,6 0,3 46 2,2 0,5 5,3 

Zn 1,5 - - - 2,2 19 

Cu 0,3 0,8 0,8 0,8 0,1 2,9 

Catatan: Analisis multielemen terhadap Gelrite dan ketidakmurnian berbagai macam 
agar dilakukan menggunakan emisi spektrometri Inductively Coupled Plasma 
(ICP). 
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LAMPIRAN 5 
 

Persiapan Larutan Stok Bahan Kimia 
(dari de Fossard, 1976) 

 
 
Satuan ukuran yang digunakan dalam persiapan media kultur jaringan adalah:  liter, 
mililiter, mikroliter, miligram, mikrogram, mole, milimole, mikromole, serta molar, 
milimolar dan mikromolar. 
 
 

Tabel 1 
Satuan-satuan pengukuran 

 
1 L (= liter) = 1.000 mL (= mili-liter) 
 = 1.000.000 µL (= mikro-liter) 
 
1 g (= gram) = 1.000 mg (= mili-gram) 
 = 1.000.000 µg (= mikro-gram) 
 
1 mole atau mol (= berat gram-molekul) = 1.000 mmol (= mili-mole) 
 = 1.000.000 µmol (= mikro-mole) 
 
1 M (= molar) = 1 mol di dalam 1 L air 
 = 1.000 mmol di dalam 1 L air 
 = 1.000.000 µmol di dalam 1 L air 
 
1 mM (= mili-molar) = 1 mmol di dalam 1 L air 
 = 1.000 µmol di dalam 1 L air 
 
1 µM (= mikro-molar) = 1µmol di dalam 1 L air 
 
 

Tabel 2 
Bagian per sejuta dan persentase 

p.p.m. (= bagian per sejuta) = bagian (setiap satuan) suatu senyawa di dalam 1.000.000 
bagian (satuan yang sama) senyawa lain. 

 
Contoh: (1) 5.000 ppm IBA (di dalam tepung talek) 
  = 5.000 mg IBA + 995.000 mg tepung talek = 1.000.000 mg. 
 
 (2) 10 ppm IBA (di dalam medium) 
  = 10 mg IBA + 990.000 mg H2O (= 990 mM H2O) 
 

Untuk praktisnya, 10 mg IBA dimasukkan ke dalam suatu wadah dan H2O 
ditambahkan hingga mencapai tanda tera 1 L (= 10 ppm IBA). 
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Persentase (%), dinyatakan sebagai berikut: 
1. % (v/v) = bagian (dalam mL) suatu senyawa di dalam 100 bagian (mL) senyawa 

lain. 
 Misalnya : 0,1% (v/v) Tween-20 = 1 mL Tween-20 ditambah H2O hingga volume 

totalnya 1.000 mL. 
2. % (w/v) = bagian (dalam g) suatu senyawa di dalam 100 bagian (mL) senyawa 

lain. 
 Misalnya : 0,001% (w/v) IBA (= 10 ppm IBA) = 0,01 g IBA ditambah H2O hingga 

volume totalnya 1.000 mL. 
 
Tabel 2 menjelaskan satuan-satuan bagian per sejuta dan persentase sebagaimana 
digunakan dalam berbagai praktek kultur jaringan. 
 
 

Tabel 3 
Mole (mol) = berat gram molekul 

 
Sukrosa digunakan sebagai contoh untuk menentukan suatu nilai mol, milimol, dan 
mikromol.  
 
Contoh perhitungan: 
Sukrosa, C12H22O11 
1 mol C12H22O11 = (12 x 12,011) + (22 x 1,008) + (11 x 16,000) 
 = (144,132) + (22,176) + (176,000) 
 = 342,308 g 
 
∴ 1 mol C12H22O11 = 342,308 g C12H22O11 
 1 mmol C12H22O11 = 342,308 mg C12H22O11 
 1 µmol C12H22O11 = 342,308 µg C12H22O11 
 
1 mol C12H22O11 = 6,023 x 1023 molekul C12H22O11 
1 mmol C12H22O11 = 6,023 x 1020 molekul C12H22O11 
1 µmol C12H22O11 = 6,023 x 1017 molekul C12H22O11 
 
 

Tabel 4 
Ion 

 
Ion yang sebagian dikemukakan di dalam contoh pada bagian ini adalah dari tiga senyawa 
yang dicampur menjadi satu. 
Misalnya:  100 mL 10 mM NH4NO3  
 + 100 mL 10 mM KNO3  
 + 100 mL Ca(NO3)2  
 = 300 mL larutan yang terdiri atas: 1 mmol NH4

+ 
   1 mmol K+ 
   1 mmol Ca2

+ 
   4 mmol NO3

- 
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Penjelasan: 
(1) 100 mL 10 mM NH4NO3 mengandung 10 mmol NH4NO3  
 ∴ 100 mL 10 mM NH4NO3 mengandung 1 mmol NH4NO3  
  NH4NO3 → NH4

+ + NO3
- 

 ∴ 1 mmol NH4NO3 → 1 mmol NH4
+ + 1 mmol NO3

- 
 
(2) 100 mL 10 mM KNO3 mengandung 10 mmol KNO3  
 ∴ 100 mL 10 mM NH4NO3 mengandung 1 mmol NH4NO3  
  KNO3 → K+ + NO3

- 
 ∴ 1 mmol KNO3 → 1 mmol K+ + 1 mmol NO3

- 
 
(3) 100 mL 10 mM Ca(NO3)2 mengandung 10 mmol Ca(NO3)2 
 ∴ 100 mL 10 mM Ca(NO3)2 mengandung 1 mmol Ca(NO3)2  
  Ca(NO3)2 → Ca2+ + 2NO3

- 
 ∴ 1 mmol Ca(NO3)2 → 1 mmol Ca2+ + 2 mmol NO3

- 
 
(4) Dengan demikian: 1 + 2 + 3 = 1 mmol NH4

- + 1 mmol NO3
- 

   1 mmol K+ + 1 mmol NO3
- 

   1 mmol Ca2+ + 2 mmol NO3
- 

 
Latihan: 
 
1. Suatu medium kultur yang telah dipublikasikan dinyatakan mengandung sukrosa 

dengan konsentrasi 60 mM.  Berapa gram sukrosa yang Anda perlukan untuk membuat 
satu liter medium tersebut?  Berat molekul sukrosa = 342,30. 

 
2. Jika digunakan 4,104 g L-1 sukrosa, berapa molaritas sukrosa di dalam medium 

tersebut? 
 
3. Suatu medium kultur yang telah dipublikasikan yang akan Anda buat mengandung 10 

mg ZnSO4, namun Anda hanya memiliki ZnSO4.7H2O.  Apa yang harus Anda 
lakukan?  Berat molekul ZnSO4 = 161,446.  Berat molekul ZnSO4.7H2O =287,558. 

 
4. Berapa banyak senyawa-senyawa berikut ini harus ditambahkan ke dalam satu liter 

medium yang mangandung MnSO4 dengan konsentrasi 50 µM? 
 a. MnSO4 (berat molekul 151) 
 b. MnSO4.H2O (berat molekul 169) 
 c. MnSO4.4H2O (berat molekul 223) 
 d. MnSO4.6H2O (berat molekul 259) 
 e. MnSO4.7H2O (berat molekul 277) 
 
5. Anda memiliki suatu larutan stok yang mengandung 1.000 µM BAP.  Anda bermaksud 

membuat masing-masing satu liter dari 3 media yang berbeda yang mengandung 2, 5 
dan 10 µM BAP.  Berapa volume (mL) dari larutan stok yang harus Anda gunakan 
untuk masing-masing medium? 
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LAMPIRAN 6 
 

Penggunaan Lampu UV 
 
 
 
Iradiasi UV menimbulkan resiko yang serius terhadap kesehatan.  Jangan sekali-kali 
melihat langsung dengan mata telanjang ke lampu UV yang tengah menyala.  Cahaya UV 
dapat membakar mata (actinic keratitis) dan menimbulkan rasa yang sangat perih, 
walaupun biasanya tidak berlangsung lama.  Suatu pembatas kaca yang ditempatkan di 
antara mata dengan lampu UV dapat memberikan perlindungan menyeluruh.  Juga, iradiasi 
UV dapat menimbulkan iritasi pada kulit yang terbuka.  Jadi, jangan memasukkan tangan 
ke dalam kotak pindah ketika lampu dalam keadaan menyala.  Masalah lain adalah 
terbentuknya ozon (O3) sebagai akibat reaksi fotokimia dengan oksigen atmosfer.  Gas 
yang eksplosif ini merupakan zat pengoksidasi yang ampuh, dan apabila terdapat dalam 
konsentrasi yang tinggi dapat menimbulkan iritasi yang parah terhadap saluran pernafasan 
dan mata.  Lampu UV hendaknya jangan dibiarkan menyala untuk jangka waktu yang lama 
dengan kotak pindah dalam keadaan tertutup. 
 
Jangan menggunakan hipoklorit atau bahan klorida anorganik lainnya di bawah kondisi 
iradiasi UV.  Sebagai akibatnya adalah terjadinya pelepasan gas klor bebas yang dapat 
berakibat serius bagi kesehatan. 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 7 
 

Konsistensi Agar 
 
 
 
Jika konsistensi agar terlalu lembek, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai 
berikut: 
1. Tekanan di dalam otoklaf terlalu tinggi. 
2. Suhu di dalam otoklaf terlalu tinggi. 
3. Waktu sterilisasi dengan otoklaf terlalu lama. 
4. Kurangnya kontrol terhadap klep tekanan: dalam hal ini tekanan berada dalam keadaan 

tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama daripada yang diperlukan. 
5. Kemasaman medium terlalu tinggi, di mana pH medium yang kurang dari 4 akan 

mengakibatkan medium terlalu lembek. 
6. Macam gula yang digunakan, misalnya fruktosa dapat menyebabkan medium lebih 

lembek. 
7. Kombinasi dari semua atau beberapa faktor-faktor tersebut di atas. 
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LAMPIRAN 8 
 

Bahan Pemadat 
 
 
 
Dinding sel sebagian besar alga mengandung komponen bagian dalam yang keras yang 
tersusun atas mikrofibril, yang mungkin saja berupa selulosa atau polisakarida lainnya, dan 
suatu matriks perekat, biasanya berupa polimer sulfat dari galaktosa seperti agar atau 
carrageenan. 
 
Agar diekstrak dari dinding sel sejumlah genera alga merah, sedangkan carrageenan 
(Gelcarin, GP812, Xarma Pty. Ltd., Australia) diekstrak dari dinding sel alga merah yang 
dibudidayakan, Eucheuma. 
 
Gelrite (gellan gum, Kelco, San Diego, USA) diproduksi dari bateri Pseudomonas elodea. 
 
 
 
 

LAMPIRAN 9 
 

Arang Aktif 
 
 
 
Karbon aktif atau karbon dekolorisasi menjadi tidak efektif seiring dengan bertambahnya 
waktu dan dalam rangka mendapatkan bahan aktif yang seragam, perlu dilakukan reaktifasi 
sebagai berikut: 
 
Untuk 20 g arang dapat direaktifkan menggunakan 250 – 300 mL HCl 2N (perlakukan 
asam ini dengan hati-hati). Di dalam gelas piala 500 – 600-mL dan panaskan hingga 
mendidih sambil terus diaduk. 
 
Pemanasan ini hendaknya dilakukan di dalam kotak gas (fume hood) selama 3 – 4 jam. 
 
Dinginkan hingga mencapai suhu kamar dan cuci dengan air suling untuk membebaskan 
Cl- menggunakan corong Buchner.  Air suling hangat (50 – 60oC) dapat membebaskan Cl- 
dengan mudah.  Dibutuhkan air sebanyak 10 – 20 L untuk mencuci.  Bila menggunakan 
arang aktif nominal yang telah direaktifkan sebelumnya, terlebih dahulu panaskan pada 
suhu 110oC selama satu jam atau lebih.  Pemanasan ini dapat melepaskan oksigen yang 
menduduki bidang yang tersedia untuk penjerapan. 
 
Arang tersebut selanjutnya dapat disimpan di dalam desikator dan dipakai bilamana 
diperlukan. 



 
Teknik Kultur Jaringan Tanaman 

 

 
 

 
 

79 

LAMPIRAN 10 
 

Potensi Air In Vitro 
 
 
Potensi air di dalam wadah kultur dibagi menjadi dua komponen yang terpisah, yaitu 
potensi osmotik dan potensi matriks. 
 
Potensi osmotik ditujukan pada keberadaan bahan-bahan terlarut di dalam air, di mana 
peningkatan konsentrasi karbohidrat akan menyebabkan potensi osmotik menjadi semakin 
negatif. 
 
Potensi matriks ditujukan pada keberadaan bahan-bahan tidak larut di dalam medium, di 
mana peningkatan konsentrasi agar menyebabkan potensi matriks menjadi semakin negatif. 
 
Peningkatan konsentrasi agar di dalam medium kultur dapat menurunkan ketersediaan air 
bagi bahan tanaman dan mengurangi kelembaban relatif.  Akan tetapi peningkatan 
konsentrasi gula tidak berpengaruh terhadap kelembaban relatif di dalam wadah kultur. 
 
 
 

LAMPIRAN 11 
 

Zat Pengatur Tumbuh In Vitro 
 
Auksin 
Berikut ini adalah jenis-jenis auksin, sitokinin dan zat pengatur tumbuh lainnya yang 
digunakan di dalam kultur jaringan. 

p-CHLOROPHENOXYACETIC ACID (4-CPA; CPA) 
- dapat diotoklaf. 
- konsentrasi efektif 5,0 – 50,0 µM. 

2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID (2,4-D) 
- dapat diotoklaf. 
- konsentrasi efektif 0,05 – 25,0 µM. 

INDOLE-3-ACETIC ACID (IAA) 
- hilangnya sebagian aktifitas dapat terjadi selama sterilisasi menggunakan otoklaf, 

dikompensasi dengan meningkatkan konsentrasinya, untuk eksperimen yang 
penting hendaknya senyawa ini disterilisasi menggunakan filter. 

- Peka terhadap cahaya. 
- konsentrasi efektif 5,0 - 15,0 µM. 

INDOLE-3-ACETYL-L-ALANINE (IAA-L-Alanine) 
- disterilkan hanya menggunakan filter. 
- konsentrasi efektif 0,05 – 25,0 µM 



 
Teknik Kultur Jaringan Tanaman 
 

  
 

80 

INDOLE-3-ACETYL-L-ASPARTIC ACID (IAA-L-Aspartic acid) 
- disterilkan hanya menggunakan filter. 
- konsentrasi efektif 0,05 – 25,0 µM. 

INDOLE-3-ACETYLGLYCINE (IAA-Glycine) 
- disterilkan hanya menggunakan filter. 
- konsentrasi efektif 0,05 – 25,0 µM. 

INDOLE-3-ACETYL-L-PHENYLALANINE (IAA-L-Phenylalanine) 
- disterilkan hanya menggunakan filter. 
- konsentrasi efektif 0,05 – 25,0 µM. 

INDOLE-3-BUTYRIC ACID = 4-[3-INDOLYL]BUTYRIC ACID (IBA) 
- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya, namun 

dapat dikompensasikan dengan meningkatkan konsentrasinya. 
- konsentrasi efektif 0,5 – 50,0 µM. 

1-NAPHTHALENEACETIC ACID (NAA) 
- dapat disterilkan dengan otoklaf. 
- konsentrasi efektif 0,5 – 50,0 µM. 

b-NAPHTHOXYACETIC ACID (NOA) 
- dapat disterilkan dengan otoklaf. 
- konsentrasi efektif 0,5 – 50,0 µM. 

 
Auksin dapat dilarutkan dengan beberapa tetes alkohol pekat.  Tambahkan air suling 
hingga volume yang dikehendaki. 
 
 
Sitokinin 

ADENINE 
- dapat disterilkan dengan otoklaf. 
- konsentrasi efektif 250 – 1.250 µM. 

ADENINE HEMISULPHATE 
- dapat disterilkan dengan otoklaf. 
- konsentrasi efektif 250 – 1.250 µM. 

6-BENZYLAMINOPURINE = N6-BENZYLADENINE (BAP atau BA) 
- dapat disterilkan dengan otoklaf. 
- konsentrasi efektif 0,5 – 25 µM. 

6-BENZYLAMINOPURINE RIBOSIDE = N6-BENZYLADENOSINE 
- dapat disterilkan dengan otoklaf. 
- konsentrasi efektif 0,5 – 25 µM. 

N-BENZYL-9-(2-TETRAHYDROPYRANYL)ADENINE =  
6-BENZYLAMINO-9-[2-TETRAHYDROPYRANYL]9H PURINE (BPA) 

- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya. 
- konsentrasi efektif 0,05 – 150 µM. 
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6-(γ,γ DIMETHYLALLYLAMINO)-PURINE = N6-[2-ISOPENTENYL]ADENINE (2iP) 
- dapat disterilkan dengan filtrasi. 
- konsentrasi efektif 5,0 – 150 µM. 

6-(γ,γ DIMETHYLALLYLAMINO)-PURINE RIBOSIDE = 
N6-(γ,γ DIMETHYLALLYLADENOSINE = N6-[2-ISOPENTENYL]ADENOSINE 

- dapat disterilkan dengan filtrasi. 
- konsentrasi efektif 5,0 – 150 µM. 

KINETINE = 6-FURFURYLAMINOPURINE 
- dapat disterilkan dengan otoklaf. 
- konsentrasi efektif 0,5 - 25 µM. 

KINETINE RIBOSIDE = 6-FURFURYLAMINOPURINE RIBOSIDE = 
N6-FURFURYLDENOSINE 

- dapat disterilkan dengan otoklaf. 
- konsentrasi efektif 0,05 - 25 µM. 

ZEATIN = 6-[4-HYDROXY-3-METHYL-BUT-2-ENYLAMINO]PURINE 
trans dan isomer campuran 

- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya. 
- konsentrasi efektif 0,05 - 25 µM. 

t-ZEATIN RIBOSIDE 
- dapat disterilkan dengan filtrasi. 
- konsentrasi efektif 0,05 - 25 µM. 

 
Sitokinin dapat dilarutkan di dalam beberapa tetes HCl 1N.  Tambahkan air suling hingga 
volume yang dikehendaki. 
 
 
Zat pengatur tumbuh lain yang digunakan dalam kultur jaringan 

ABSCISIC ACID (asam absisat) 
- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya. 
- konsentrasi efektif 0,5 – 50 µM. 

4-AMINO-3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINECARBOXYLIC ACID atau 
4-AMINO-3,5,6-TRICHLOROPICOLINIC ACID = PICLORAM 

- dapat disterilkan dengan filtrasi. 
- konsentrasi efektif 1 - 25 µM. 
- larut dalam air 

trans-CINNAMIC ACID = β-PHENYLACRYLIC ACID = 
3-PHENYLPROPENOIC ACID 

- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya. 
- konsentrasi efektif 0,5 – 50 µM. 

1,3-DIPHENYLUREA (CARBANILIDE) 
- dapat disterilkan dengan filtrasi. 
- konsentrasi efektif 0,5 – 50 µM. 
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3,6-DICHLORO-2-METHOXYBENZOIC ACID atau 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID 
= DICAMBA 

- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya. 
- konsentrasi efektif 0,5 – 50 µM. 

GIBBERELLIC ACID (asam giberelat, GA3) 
- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya. 
- konsentrasi efektif 0,05 – 25 µM. 

2-METHYL-4-CHLOROPHENOXY-ACETIC ACID = MCPA 
- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya. 
- konsentrasi efektif 1 - 25 µM. 
- siapan garam natriumnya larut di dalam air. 

3-OXO-2-(2’-PENTENYL)-CYCLOPEN-TANEACETIC ACID (JASMONIC ACID) 
- dapat disterilkan dengan otoklaf. 
- konsentrasi efektif 0,05 - 15 µM. 

N-PHENYL-N’-(2-CHLORO-4-PYRIDYLE) UREA = (4PU-30) 
- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya. 
- konsentrasi efektif 0,1 - 25 µM. 

N-PHENYL-N’1,2,3-THIDIAZOL-5-YL UREA = TDZ 
- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya. 
- konsentrasi efektif 0,1 - 25 µM. 

PHLOROGLUCINOL = 1,3,5-TRIHYDROXYBENZENE 
- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya. 
- konsentrasi efektif 5 - 50 µM. 

SUCCINIC ACID 2,2-DIMETHYL HYDRAZIDE (DAMINOZIDE) 
- dapat disterilkan dengan otoklaf, tetapi kehilangan sebagian aktifitasnya. 
- konsentrasi efektif 5 - 50 µM. 

 
Siapkan Larutan Stok semua bahan-bahan di atas dengan konsentrasi 1.000 µM.  
Tambahkan Larutan Stok sebanyak yang diperlukan ke dalam medium untuk mendapatkan 
konsentrasi yang dikehendaki.  Gunakan persamaan berikut untuk menghitung 
konsentrasinya di dalam medium: 
 

Cs × Vs = Cm × Vm 

dimana: C = konsentrasi 
 V = volume 
 s = stok 
 m = medium 
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LAMPIRAN 12 
 

Persiapan Jarum Kawat Tungsten 
 
Untuk beberapa pemotongan, dapat digunakan jarum kawat tungsten yang digerakkan 
menyerupai gerakan gunting.  Kawat tunsten dapat dibentuk dalam beberapa ukuran yang 
berbeda, dan serangkaian jarum berukuran kecil hingga besar (400 hingga 1.000 µm) dapat 
dibuat untuk pemotongan dengan berbagai ketebalan.  Potong kawat tungsten sepanjang 
kira-kira 5 cm, sisipkan salah satu ujungnya pada sebuah gagang jarung.  Ujung yang lain 
selanjuntya ditajamkan dengan mencelupkannya ke dalam larutan natrium nitrit (NaNO2) 
yang dipanaskan hingga hampir mendidih; ujung kawat akan menyala selama prosedur ini.  
(Prosedur ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati – kerjakan di dalam kotak gas).  
Periksa ujung kawat tungsten di bawah mikroskop stereo dan ulangi perendaman di dalam 
NaNO2 sampai didapatkan ujung yang runcing; dengan pemeliharaan dan pemakaian yang 
tepat, ujung-ujung tersebut akan tetap tajam untuk jangka waktu yang lama. 
 
 
 

LAMPIRAN 13 
 

Kelembaban 
 
Tekanan uap air : adalah jumlah air pada fase gas yang terdapat di udara. 

Kelembaban relatif : adalah massa uap air yang terdapat di dalam massa udara yang 
dinyatakan sebagai persentase kandungan uap air jenuh (tekanan 
uap air) pada suhu dan tekanan tertentu. 

Kelembaban absolut : adalah massa uap air yang terdapat di dalam suatu satuan volume 
udara. 

Kelembaban spesifik : adalah massa uap air yang terdapat di dalam suatu satuan massa 
udara. 

Kelembaban absolut dan spesifik lebih sulit diukur daripada kelembaban relatif. 
 
 
 

LAMPIRAN 14 
 

Metoda In Vitro untuk Memproduksi Plantlet yang Bebas dari Infestasi Jamur 
dan Bakteri 

 
LANGKAH I 

(i) Mulailah pengkulturan setelah prosedur sterilisasi permukaan terhadap eksplan. 
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(ii) Biarkan plantlet tumbuh pada medium inisiasi, misalnya medium MS yang 
mengandung 30 g L-1 sukrosa, selama 3 minggu; kemudian pilih kultur yang bersih dan 
musnahkan semua kultur yang nampak terinfeksi. 

 
LANGKAH II 

Lakukan indeksing sebagai berikut: 

(i) Setelah tahap awal inisiasi, ke dalam medium dasar tambahkan 265 mg L-1 pepton 
Bacto dan 88 mg L-1 ragi Bacto.  Gunakan Gelrite sebagai bahan pemadat.  (Sifat 
padatan yang bening memungkinkan pendeteksian setiap infestasi secara dini). 

(ii) Keluarkan plantlet yang bersih dari tabung kultur dan potong semua akarnya. 

(iii) Buat empat potongan bagian bawah plantlet dengan ketebalan 1 mm secara 
melintang. 

(iv) Tanamkan ujung pucuk di dalam tabung kultur yang berisi medium dasar untuk 
pertumbuhan lebih lanjut. 

(v) Tanamkan masing-masing potongan dari (iii) pada ramuan berikut ini (5 mL per 
tabung): 

(a) 10 g L-1 ekstrak ragi plus 10 g L-1 dekstrosa. 

(b) cairan Sabouraud (Difco Laboratories). 

(c) ramuan A-C (Difco Laboratories). 

(d) ramuan kedelai trypticase (Oxoid Laboratories). 

(vi) Tutup wadah kultur tersebut dan bungkus dengan aluminium foil agar cahaya tidak 
dapat masuk.  Untuk memberikan aerasi, kocok wadah kultur dengan keras pada 
sebuah meja penggojog. 

(vii) Biarkan kultur tersebut di atas meja penggojog pada suhu kamar (21 – 25oC) selama 
tiga minggu. 

(viii) Amati bagian atas tabung, jika terlihat adanya kontaminasi, musnahkan kelompok 
plantlet tersebut. 

 
LANGKAH III 

Jika plantlet terbukti negatif pada kedua langkah di atas, maka lakukan indeksing sebagai 
berikut 

(i) Biarkan plantlet tumbuh dan menghasilkan banyak nodus.  Buat potongan-potongan 
dari nodus dan ruas, dan lakukan indeksing sebagaimana dikemukakan pada empat 
ramuan indeksing di atas. 

(ii) Tanamkan ujung-ujung pucuk dan tunas-tunas aksilar pada medium dasar yang segar. 

(iii) Musnahkan setiap plantlet jika telah terlihat adanya pertumbuhan jamur atau bakteri 
di dalam setiap tabung indeksing. 
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(iv) Wadah-wadah yang tidak mengalami infestasi merupakan indikasi dari plantlet yang 
aksenik.  Gunakan plantlet ini untuk perbanyakan dan tahap-tahap kultur selanjutnya. 

Metoda ini akan mengungkapkan adanya infestasi laten yang ditimbulkan secara in vitro 
tanpa adanya pengaruh fitotoksik. 

 

 

 
LAMPIRAN 15 

 
Metoda Sederhana dan Praktis untuk Kultur Jaringan Tanaman 

 

Metoda I:   

Metoda berikut ini digunakan oleh mereka yang tidak memiliki akses ke laboratorium 
penelitian.  Semua bahan-bahan dapat dibeli di supermarket, apotik dan toko makanan 
sehat.  Resepnya sebagai berikut: 

1. Air bersih:  2 gelas. 

2. Gula:  ¼ gelas. 

3. Stok:  ½ sendok makan pupuk NPK (10:10:10) yang dilarutkan di dalam 1 L air:  
diperlukan sebanyak 1 gelas. 

4. Tablet inositol (500 mg): ½ tablet. 

5. Tablet vitamin dengan tiamin:  ½ tablet. 

6. Agar serbuk:  4 sendok makan. 

Campurkan bahan-bahan di atas di dalam sebuah panci dan masak secara perlahan-lahan 
sampai agar terlarut, aduk terus-menerus.  Masukkan ke dalam botol makanan bayi yang 
kosong atau wadah lain yang sesuai menggunakan sebuah sendok besar, sehingga 
ketebalan medium kira-kira 2 cm.  Tutup dan proses di dalam penanak bertekanan.  Masak 
selama 15 menit setelah tekanan dicapai (hal ini akan dicapai ketika klep tekanan 
mengeluarkan uap).  Bungkus pinset dan pisau silet dengan aluminium foil dan sterilkan di 
dalam penanak bertekanan pada waktu yang bersamaan dengan sterilisasi medium.  Air 
steril diperlukan untuk membilas, dan kertas steril diperlukan untuk membesihkan 
permukaan bidang kerja.  Manipulasi dapat dilakukan di bawah sehelai kertas yang dilipat 
setengahnya sehingga membentuk seperti suatu kotak pelindung yang efektif untuk 
menghindarkan kontaminasi mikroorganisme yang air borne.  Bila operasi ini sudah 
selesai, kertas tersebut dapat dibuang dan permukaan steril yang baru dapat disiapkan dari 
permukaan steril lain yang tersedia. 
 
Semua bahan tanaman yang disterilkan di dalam larutan pemutih lokal, misalnya White 
King (¼ gelas White King + ¾ gelas air + 1 tetes deterjen – deterjen berfungsi sebagai 
surfaktan).  Masukkan potongan-potongan tanaman ke dalam wadah yang berisi pemutih 
selama 10 – 20 menit.  Kocok perlahan-lahan.  Buang larutan klor dan bilas potongan 



 
Teknik Kultur Jaringan Tanaman 
 

  
 

86 

tanaman tadi dengan air steril.  Potongan-potongan kecil, panjang 2 – 3 cm dengan 
beberapa daun dapat dipotong dan ditanamkan pada medium agar.  Jika daunnya terlalu 
besar, buang atau potong sepertiga sampai setengahnya.  Simpan wadah yang berisi 
eksplan pada suhu ruangan dan tidak terkena cahaya matahari. 
 
Eksplan yang berupa biji juga dapat disterilkan sebagaimana prosedur di atas di bawah 
kondisi aseptik. 
 
Seluruh peralatan dapat direndam di dalam spiritus dan dibakar pada sebuah lilin. 
 
Metoda II:  Perkecambahan biji secara aseptik 

Pilih biji-biji sehat dan sterilkan sebagai berikut: 

1. Masukkan biji-biji ke dalam wadah gelas berisi spiritus encer (¼ gelas spiritus + ¾ 
gelas air).  Kocok selama 30 detik. 

2. Buang alkohol dan rendam biji-biji tersebut di dalam larutan pemutih encer (¼ gelas 
White King + ¾ gelas air + 1 tetes deterjen) selama 15 menit. 

3. Buang larutan pemutih.  Bilas biji-biji tersebut dengan air steril dan rendam di dalam 
air steril selama semalam10

4. Keesokan harinya tanamkan 5 benih di dalam botol makanan bayi yang berisi medium 
(ikuti instruksi dari “Metoda sederhana dan praktis untuk kultur jaringan tanaman”). 

.  Tutup wadah tersebut dengan penutupnya atau bungkus 
dengan plastik dan simpan di tempat yang bersih. 

5. Simpan beberapa botol di dalam lemari gelap dan beberapa lainnya di bawah kondisi 
cahaya (suhu 25 ± 2oC).  Bandingkan laju perkecambahan dan pertumbuhan 
selanjutnya dari biji-biji tersebut setelah satu dan dua minggu kemudian. 

 
Metoda III:  Produksi kalus/pucuk/akar 

Potongan hipokotil atau ujung pucuk sepanjang 1 cm yang diperoleh dari bibit yang 
dikecambahkan sebagaimana dikemukakan di atas (“Perkecambahan biji secara aseptik”) 
dapat ditumbuhkan untuk menghasilkan kalus/pucuk/akar dengan menggunakan medium 
berikut ini: 

Ke dalam medium dasar sebagaimana diuraikan pada Metoda I:  Metoda sederhana dan 
praktis untuk kultur jaringan tanaman, tambahkan ½ gelas air kelapa dan ½ sendok teh 
maltosa.  Penggantian air kelapa dengan 1½ gelas puree tomat hijau atau ½ gelas jus jeruk 
yang baru diperas dapat menghasilkan respon yang berbeda.  Pastikan bahwa pH medium 
selalu berada di antara 5 dan 6 dengan menggunakan pita pH kisaran rapat atau pH meter 
dan tentukan sebagaimana diperlukan. 

 

 
                                                 
10  Jika menggunakan biji Akasia atau biji Sturt’s Desert Pea, perlakuan biji-biji tersebut dengan air 

mendidih selama kira-kira 10 detik sebelum direndam selama semalam.  Perlakuan ini akan melunakkan 
kulit biji dan mempermudah perkecambahan. 



 
Teknik Kultur Jaringan Tanaman 

 

 
 

 
 

87 

LAMPIRAN 16 
 

Daftar Pemeriksanaan Kultur 
 

Berikut ini adalah kunci untuk metoda yang mudah bagi identifikasi permasalahan yang 
dihadapi oleh tanaman yang ditumbuhkan di bawah kondisi in vitro. 
1. Kultur hijau sehat ada dugaan kontaminasi lihat Nomor  ‘5’ 

2. Kultur hijau sehat tidak ada bukti kontaminasi lihat nomor  ‘6’ 

3. Kultur pucat tidak sehat ada dugaan kontaminasi lihat nomor ‘7’ 

4. Kultur pucat tidak sehat tidak ada bukti kontaminasi lihat nomor  ‘7’ 

5. Lakukan uji sterilitas tidak ada kontaminasi lihat nomor ‘6’ 

  ada kontaminasi lihat nomor ‘9’ 

6. Lakukan pemantauan terhadap laju perkembangan kultur 
(lakukan uji sterilitas jika dikehendaki). 

7. Lakukan uji sterilitas tidak ada kontaminasi lihat nomor ‘8’ 

  ada kontaminasi lihat nomor ‘9’ 

8. Lakukan uji formulasi media.  lihat nomor ‘10’ 

9. Mulailah program disinfestasi jika ada kesulitan mendapatkan 
stok tanaman baru, atau musnahkan kultur yang mengalami 
kontaminasi, dan mulailah menginisiasi kultur yang baru. lihat nomor ‘15’ 

10. Dugaan terjadi kesalahan pada formulasi media lihat nomor ‘11’ 

 Tidak ada bukti kesalahan formulasi media lihat nomor ‘14’ 

11. Defisiensi/keracunan unsur hara: Ada gejala lihat nomor ‘12’ 

  Tidak ada gejala lihat nomor ‘13’ 

12. Ulangi pembuatan larutan stok dan media, dan perhatikan 
benar kualitasnya. 

13. Gejala-gejala defisiensi unsur hara: 
Nitrogen : Seluruh daun berwarna hijau kekuningan dengan daun-daun tua 

mendapatkan pengaruh paling parah; dapat menjadi kuning 
seluruhnya dan mengalami absisi.  Umumnya daun-daun tumbuh 
kerdil, dan ruas serta diameter batang berkurang ukurannya. 

Fosfor : Terjadi kekerdilan secara menyeluruh pada daun dan pertumbuhan 
tanaman.  Selanjutnya daun-daun tua gugur tanpa mengalami 
perubahan warna menjadi kuning.  Perkembangan akar tertekan. 

Kalium : Tanaman kerdil.  Ujung dan tepi daun-daun tua di sebelah bawah 
berwarna kuning, mengalami pencoklatan dan nekrosis. 
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Kalsium : Pertumbuhan daun-daun muda mengalami distorsi.  Selanjutnya tepi 
daun berwarna kuning dan coklat.  Bintik-bintik pada permukaan 
daun dapat bergabung membentuk bintik nekrotik yang lebih besar. 

Magnesium : Terutama sekali terlihat pada daun-daun tua sebelah bawah.  
Klorosis pada daun-daun tua mulai terjadi pada bagian di antara 
tulang daun dan berlanjut menjadi nekrosis.  Mula-mula terbentuk 
bintik-bintik kecil, kemudian menjadi semakin besar.  Pertumbuhan 
tanaman secara keseluruhan mengalami pengkerdilan. 

Belerang : Mula-mula terjadi klorosis ringan pada bagian di antara tulang-
tulang daun.  Klorosis ini dapat berlanjut sehingga mengakibatkan 
terjadinya perubahan warna menjadi hijau kekuningan pada seluruh 
pertumbuhan baru. 

Besi : Pada awalnya terjadi klorosis di antara tulang-tulang daun pada 
daun-daun muda, tulang daun utama tetap berwarna hijau.  Jika 
defisiensi berlanjut, daun-daun yang baru terbentuk akan tetap 
sangat kecil – akhirnya berwarna kuning pucat atau hampir putih. 

  Kemungkinan bukan kekurangan besi – namun gangguan pada 
penyerapan yang disebabkan oleh aerasi yang buruk, kadar garam 
yang tinggi, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, konsentrasi 
mangan, seng atau fosfor yang tinggi. 

Seng : Gejala defisiensi seng hampir sama dengan gejala yang 
diperlihatkan oleh defisiensi tembaga, kecuali bahwa pada defisiensi 
seng pucuk-pucuk lateral yang berkembang setelah meristem mati 
mengalami pengkerdilan yang parah. 

Boron : Terjadi nekrosis pada titik tumbuh yang diikuti oleh perkembangan 
pucuk-pucuk lateral, dan kematian titik tumbuh yang diikuti oleh 
perkembangan pucuk-pucuk lateral yang lebih banyak, yakni gejala 
yang menyerupai sapu nenek sihir. 

Molibdat : Mirip dengan gejala cekaman kelembaban – disebut pencoklatan dan 
nekrosis pucuk dan tepi daun. 

 

Gejala-gejala keracunan unsur hara: 

Nitrogen : Pertumbuhan kerdil dan daun berwarna hijau gelap.  Juga terjadi 
cekaman osmotik – nekrosis marjinal pada daun. 

Fosfor : Dapat saling barkaitan dengan ketersediaan tembaga, besi, seng dan 
kalsium. 

Kalium : Mirip dengan gejala keracunan yang disebabkan oleh tingginya 
kadar garam terlarut, yakni terjadi klorosis dan nekrosis pada tepi 
daun, akar mengalami kematian, dan pucuk-pucuk sukulen yang 
lunak mengalami kelayuan. 
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Belerang : Mirip dengan gejala keracunan yang disebabkan oleh tingginya 
kadar garam terlarut, yakni terjadi klorosis dan nekrosis pada tepi 
daun, akar mengalami kematian, dan pucuk-pucuk sukulen yang 
lunak mengalami kelayuan. 

Kalsium : Dapat menimbulkan pengaruh pada ketersediaan dan penyerapan 
unsur-unsur esensial lain, seperti besi dan fosfor. 

Magnesium : Sama seperti kalsium. 

Mangan : Dapat berupa bintik hitam kecil pada daerah di antara tulang daun.  
Klorosis di antara tulang-tulang daun pada daun muda, yang 
merupakan gejala khas defisiensi besi, dapat juga terjadi karena 
keseimbangan antara besi dan mangan diperlukan untuk 
pertumbuhan normal. 

Besi : Dapat menyebabkan timbulnya defisiensi tembaga, mangan atau 
seng dikarenakan hubungan antar unsur-unsur ini. 

Tembaga : Seringkali berakibat pada absisi yang diikuti oleh rontoknya daun. 

Boron : Kadar yang sedikit di atas normal dapat menyebabkan pencoklatan 
tepi daun dan nekrosis pada daun-daun tua.  Gejala keracunan boron 
mirip dengan gejala defisiensi magnesium atau kalsium sehingga 
seringkali membingungkan. 

 Seng : Pada awalnya timbul warna hijau terang, transparan, terdapat bagian 
yang berair di sepanjang tulang daun utama.  Selanjutnya bagian 
daun lainnya menjadi kuning, kemudian coklat.  Bagian yang 
terpengaruh mengalami absisi secara tidak teratur.  Daun-daun 
gugur tidak berapa lama setelah menjadi benar-benar coklat. 

 

Identifikasi masalah dan kembali ke nomor ‘2’: 
14. Periksa parameter berikut ini: 

Cekaman suhu dan kelembaban : Nekrosis marjinal pada batang dan daun-daun. 

Defisiensi oksigen : Penguningan pada tulang daun utama yang diikuti 
oleh nekrosis di antara tulang daun pada daun-daun 
muda, dan sebagian besar daun-daun tua gugur. 

Keracunan etilen : Daun-daun muda keriting, di sepanjang tulang daun 
utama pada daun-daun tua terjadi penguningan.  
Pemanjangan batang terhambat.  Jika dominansi 
pucuk dibuang, terjadi pertumbuhan tunas-tunas 
aksilar yang jumlahnya melebihi normal. 

Senyawa volatile/plasticisers : Cat yang mengandung xylene, naphthalene dan 
spiritus mineral dapat menyebabkan nekrosis dan 
distorsi, dan daun-daun sebelah bawah mengalami 
absisi dengan cepat. 
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Lakukan identifikasi terhadap permasalahan dan lakukan upaya-upaya yang diperlukan 
untuk mengatasinya. 

15. Sterilkan bahan tanaman di dalam larutan Na-hipoklorit konsentrasi 0,1 – 0,2%.  Bilas 
dengan air steril.  Potong bahan tersebut dengan ukuran hampir sama besar dengan 
ukuran inokulum akhir – buang daun-daun dan akar-akar yang tidak diperlukan. 

 Lakukan sterilisasi ke-dua di dalam Na-hipoklorit konsentrasi 0,1%, lalu bilas dengan 
air steril.  Bahan tersebut dapat dipotong lagi jika perlu. 

 Tanamkan pada medium dasar dengan kadar hormon yang rendah dan lakukan 
pemantauan secara seksama. 

 
Beberapa prinsip diagnosis visual terhadap gangguan nutrisia 

 
Bagian tanaman Gajala yang terlihat Penyebab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Huruf-huruf di dalam tanda kurung menunjukkan bahwa gejalanya bervariasi. 

Helai daun tua 
dan dewasa 

Klorosis 

Nekrosis 

Seragam 

Di antara tulang 
daun atau berbintik 

Tepi dan ujung daun 
terbakar 

Di antara tulang 
daun 

 
 

Defisiensi N (S) 

Defisiensi Mg (Mn) 

Defisiensi K, Mg (Mn) 

Helai daun muda 
dan pucuk 

Nekrosis 
(klorosis) 

Deformasi 

Klorosis 

Seragam 

Di antara tulang 
daun atau berbintik 

Defisiensi Ca, B, Cu 

Defisiensi Fe (S) 

Defisiensi Zn (Mn) 

Defisiensi Mo (Zn, B) 

Helai daun tua 
dan muda 

Nekrosis  

Klorosis, 
nekrosis 

Bintik-bintik 

Tepi dan ujung daun 
terbakar 

Keracunan Mn (B) 

Keracunan B, garam 
(spray injury) 

Keracunan yang tidak 
spesifik 
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LAMPIRAN 17 
 

Interkonversi Beberapa Satuan yang Digunakan dalam Kultur Jaringan 
 
 
 
Peralatan kultur jaringan dan formula untuk media diukur atau dinyatakan dalam satuan 
metrik.  Satuan-satuan berikut ini didefinisikan dalam metrik dan istilah imperial untuk 
memungkinkan dilakukannya interkonversi bila diperlukan. 
 
Volume 

1.000 mililiter (mL) = 1 liter (L). 
1 galon = 4,55 L. 
1 fluid ons (imp) = 28,35 mL. 
1 sentimeter (cm) kubik = 0,06 inci kubik. 
 
Konsentrasi 

1.000 miligram (mg) = 1 gram (g). 
1 mgL-1 = 1 mg per liter = 1 bagian per sejuta (ppm). 
1 mol = berat molekul suatu senyawa yang dinyatakan dalam gram. 
1 molar larutan = berat gram molekul (satu mol) di dalam satu liter air. 
 
Panjang 

1 inci (in) = 25,4 milimeter (mm) 
1 sentimeter (cm) = 0,39 inci. 
 
Cahaya 

1 lux = 0,093 foot candle. 
1 foot candle = 10,8 lux. 
1 mikro Einstein per meter persegi per detik (µE m-2 sec-1) = 54 lux. 
1 µmol m-2 sec-1 = 1 µ Einstein m-2 sec-1 untuk mengukur PPFD. 
1 watt = 5,59 µmol m-2 sec-1. 
 
Berat 

1.000 miligram (mg) = 1 gram (g) 
1.000 gram = 1 kilogram (kg) 
1 kilogram = 2,2 pon. 
1 ons (imp) = 28,35 gram. 
 
Tekanan 

1 kilopascal (kPa) = 0,145 pon per inci persegi (psi). 
1 psi = 6,89 kPa. 
1 bar = 100 kPa. 
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LAMPIRAN 18 
 

Petunjuk untuk Aklimatisasi Tanaman yang Berasal dari Kultur Jaringan 
 
 
 
Dilakukan dalam kondisi tidak terkena cahaya matahari langsung: 
 
1. Keluarkan tanaman secara perlahan-lahan dari mediumnya dan cuci dengan air hangat 

kuku, pastikan semua partikel pemadat (agar) dibuang tanpa sisa. 

2. Tanamkan eksplan yang sudah berakar di dalam sebuah pot yang mengandung 
gambut:vermikulit:pasir (1:1:1).  Pot-pot tersebut harus diberi air dan kelebihan air 
dibuang sebelum pot digunakan. 

3. Semprot tanaman dengan air secara teratur menggunakan hand sprayer. 
4. Pindahkan tanaman, baik ke kotak yang lembab atau di bawah suatu alat pengembun, 

dengan intensitas cahaya rendah (30% cahaya) pada suhu 25oC. 

5. Secara bertahap pada empat minggu berikutnya buang tutup kotak (atau kurangi 
frekuensi pengembunan) dan tingkatkan intensitas cahaya.  Dari minggu ke-dua 
tanaman diberi air berupa larutan Aquasol encer (N:P:K = 23:4:15 sebanyak 0,25 g L-1) 
dua kali seminggu. 

6. Pada minggu ke-empat pindahkan tanaman dari bawah pengembun atau dari kotak ke 
rak-rak di rumah kaca. 

7. Pada minggu ke-lima, bila akar-akar telah terlihat muncul dari bagian bawah pot 
perbanyakan, pindahkan tanaman ke pot yang besar yang berisi 
gambut:vermikulit:pasir (1:1:3) dengan pupuk lengkap. 

 

Catatan: Jangan melakukan penyemprotan dengan fungisida atau pestisida selama 
aklimatisasi.  Tanaman-tanaman yang sakit hendaknya segera dibuang dan 
lingkungannya harus disemprot dengan larutan klor. 
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LAMPIRAN 19 
 

Berat Atom Unsur-unsur yang Digunakan di dalam Kultur Jaringan 
 
 
 

Unsur Simbol Berat atom 

Aluminium Al 26,980 

Boron B 10,811 

Kalsium Ca 40,080 

Karbon C 12,01115 

Klor Cl 35,453 

Kobal Co 58,9332 

Tembaga Cu 63,54 

Hidrogen H 1,00797 

Iodium I 126,9044 

Besi Fe 55,847 

Magnesium Mg 24,312 

Mangan Mn 54,938 

Molibdat Mo 95,94 

Nitrogen N 14,0067 

Oksigen O 15,9994 

Fosfor P 30,978 

Kalium K 39,102 

Natrium Na 22,9898 

Belerang S 32,064 

Seng Zn 65,37 
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LAMPIRAN 20 
 

Persiapan Air Kelapa untuk Digunakan di dalam Media Kultur 
 
 
 
Buah kelapa tua yang sudah dikupas dapat diperoleh di pasar atau toko sayuran.  Setiap 
buah kelapa mengandung 100 – 200 mL endosperm cair.  Pada salah satu ujungnya 
terdapat tiga buah micropyle (mata), yang salah satunya tersusun atas jaringan yang lunak, 
mudah dibuang menggunakan bor (cork borer) atau dilobangi menggunakan obeng.  
Cairan akan lebih mudah dikeluarkan jika dibuatkan satu ventilasi udara dengan melobangi 
salah satu micropyle yang lain dengan bor listrik atau menggunakan paku dan palu.  
Tuangkan air kelapa dari setiap buah secara terpisah karena beberapa buah kelapa 
kemungkinan mengandung air yang telah terfermentasi.  Air kelapa demikian, yang mudah 
diidentifikasi dari aroma dan warnanya, harus dibuang. 
 
Air kelapa yang diperoleh harus diperlakukan dengan langkah-langkah berikut sebelum 
digunakan di dalam medium: 
1. Saringlah dengan menggunakan beberapa lapisan kain katun tipis (cheese cloth). 
2. Masaklah filtratnya selama lebih-kurang 10 menit untuk mengendapkan protein. 
3. Dinginkan hingga suhu kamar. 
4. Dekantasikan dan saring supernatan menggunakan sehelai kertas saring.  Pada tahap ini 

dapat digunakan corong Buchner dengan kertas saring. 
5. Tambahkan air kelapa ini sebanyak 100 – 150 mL ke dalam 1 L medium nutrisi. 
 
Setiap air kelapa yang tidak terpakai dapat dibekukan untuk digunakan nanti.  Pencairan 
dan pembekuan kembali nampaknya tidak mempengaruhi sifat-sifat yang menyerupai 
sitokinin dari senyawa-senyawa yang terdapat di dalam endosperm cair. 
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LAMPIRAN 21 

 
Media untuk Perbanyakan Tanaman Asli Australia 

 
Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai media yang digunakan pada tahap penggandaan dan pengakaran untuk 21 spesies tanaman asli 
Australia.  Mendia ini menghasilkan respon yang paling baik di laboratorium kami dan hendaknya digunakan sebagai titik awal bagi mereka 
yang ingin menggunakannya. 
 

Spesies Famili Medium penggandaan Medium pengakaran pH 

Acacia ligulata Mimosaceae de Fossard MZZM de Fossard MZZM 5,5 

Anigozanthos bicolor Haemodoraceae MS + 2,0 µM BAP + 0,5 µM NAA MS½ + 9,0 µM IBA + 120 mM sukrosa 5,8 

Chamelaucium unicinatum Mystaceae ¾ unsur makro, mikro dan bahan organik 
konsentrasi tinggi dari de Fossard + 0,5 µM IBA + 
1,0 µM BAP + 1,0 µM kinetin + 90 mM sukrosa  

MS½ + 9,0 µM IBA + 120 mM sukrosa 5,8 

Correa decumbens Rutaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 0,5 µM BAP + 0,5 µM kinetin 

unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 2,0 µM IBA + 2,0 µM NOA 

4,0 

Dampiera diversifolia Goodeniaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 0,5 µM BAP + 0,5 µM kinetin 

unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 0,5 µM IBA + 0,5 µM NAA 

5,5 

Davidsonia pruriens Davidsoniaceae MS + 0,5 µM BAP MS + 1,0 µM IBA 5,5 

Eremophila laanii Myoporaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 1,0 µM BAP + 1,0 µM kinetin 

unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 1,0 µM BAP + 1,0 µM kinetin 

5,5 

Grevillea biternata Proteaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 1,0 µM BAP + 1,0 µM kinetin 

unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 0,5 µM IBA + 0,5 µM NOA 

5,5 

Grevillea × Robyn Gordon Proteaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 1,0 µM BAP + 1,0 µM kinetin 

unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 5,0 µM NAA  

5,5 

Kreysigia multiflora Liliaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 4,0 µM BAP + 0,5 µM NAA 

unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 10,0 µM IBA + 120 mM sukrosa 

5,5 
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Spesies Famili Medium penggandaan Medium pengakaran pH 

Lechenaultia formosa Goodeniaceae MS + 0,5 µM BAP MS + 2,0 µM NAA 5,9 

Macropedia fuliginosa Haemodoraceae MS + 2,0 µM BAP + 0,5 µM NAA MS + 3,0 µM IBA 5,9 

Melaleuca alternifolia Myrtaceae MS + 2,0 µM BAP MS½ 5,8 

Ptilotus exaltatus Amaranthaceae MS + 0,5 µM BAP MS + 1,0 µM NOA kemudian ditransfer ke 
medium dasar 

5,5 

Prostanthera calycina Lamiaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 1,0 µM BAP + 1,0 µM kinetin 

unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 0,5 µM IBA 

5,5 

Prostanthera eurybioides Lamiaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 1,0 µM BAP + 1,0 µM kinetin 

unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 0,05 µM IBA + 0,05 µM NAA 

5,5 

Prostanthera rotundifolia Lamiaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 1,0 µM BAP + 1,0 µM kinetin 

unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 2,0 µM IBA + 2,0 µM NOA 

5,5 

Prostanthera striatiflora Lamiaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 1,0 µM BAP + 1,0 µM kinetin 

unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 0,5 µM IBA + 2,0 µM NOA 

4,0 

Rhagodia spinescens Chenopodiaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 1,0 µM BAP  

unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 0,5 µM IBA + 0,5 µM NAA 

5,5 

Schefflera actinophylla Araliaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 50,0 µM kinetin + 10,0 µM NAA 

diperakarkan pada medium penggandaan 5,5 

Stirlingia latifolia Proteaceae unsur makro, mikro dan bahan organik de Fossard 
+ 2,0 µM BAP 

unsur makro rendah, mikro dan bahan organik de 
Fossard, yakni LZZL 

5,5 
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LAMPIRAN 22 
 

Kultur Spora Tanaman Suflir secara In Vitro 
 
 
Persiapan medium 
 
Persiapan larutan stok 

A. NH4NO3  = 40,025 g 
 KNO3 = 50,550 g 
 MgSO4.7H2O = 18,487 g 
 Larutkan di dalam air hangat.  Bila sudah dingin, jadikan volumenya 1 L. 

B. NaH2PO4 = 7,800 g 
 Larutkan di dalam air hangat.  Bila sudah dingin, jadikan volumenya 1 L. 

C. 75 mL larutan CaCl2 1N.  Jadikan volumenya 1 L. 

D. FeNaEDTA = 0,918 g 
 Larutkan di dalam air dan jadikan volumenya 1 L. 

E. Stok unsur mikro: 
 Pertama-tama buat 3 larutan berikut: 
 (1) CuSO4.5H2O = 0,0624 g di dalam 1 L air. 
 (2) Na2MoO4.2H2O = 0,0605 g di dalam 1 L air. 
 (3) CoCl2.6H2O = 0,0595 g di dalam 1 L air. 

 Kemudian: 
 H3BO3 = 0,232 g 
 MnSO4.4H2O = 0,423 g 
 ZnSO4.7H2O = 0,288 g 
 KI = 0,021 g 

 plus: 
 10 mL larutan CuSO4.5H2O (nomor 1 di atas) 
 100 mL larutan Na2MoO4.2H2O (nomor 2 di atas) 
 10 mL larutan CoCl2.6H2O (nomor 3 di atas) 

 Jadikan volume akhir 1 L dengan menambahkan air suling. 
 
 
Persiapan medium 

Ambil larutan stok A, B, C, D dan E masing-masing 5 mL.   
Tambahkan 225 mL air + 5,135 g sukrosa.   
Tetapkan pH = 5,5.   
Masukkan ke dalam tabung masing-masing 5 mL per tabung.   
Larutkan 4 g agar di dalam 250 mL air dan masukkan 5 mL ke dalam setiap tabung.   
Tutup tabung tersebut dan sterilkan dengan otoklaf selama 20 menit. 
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Pengambilan spora dari daun suflir 

1. Kerok sori yang mengandung spora pada daun dan tampung di dalam sebuah cawan 
petri kering. 

2. Masukkan cawan yang tidak bertutup ke dalam desikator yang berisi satu lapis silica 
gel (atau bahan pengering lainnya). 

3. Bila spora telah dikeluarkan, ayak dengan ayakan halus (100 – 150 mesh). 

4. Masukkan spora ke dalam wadah kedap udara, beri label dan simpan di dalam lemari 
pendingin (suhu kira-kira 4oC). 

 
Pengambilan spora dari daun suflir 

1. Kocok spora di dalam tabung sentrifusa menggunakan H2O dan satu tetes bahan 
pelembab (misalnya Triton atau Tween 20). 

2. Lakukan sentrifugasi untuk mengendapkan spora di dasar tabung.  Buang air tanpa 
mengganggu spora. 

3. Tambahkan 10 mL air steril, tutup, kocok dan biarkan pada suhu kamar selama 24 jam. 

4. Lakukan sentrifugasi lagi, dan buang airnya. 

5. Tambahkan 10 mL natrium hipoklorit 1% ke dalam tabung dan biarkan selama 5 menit.  
Lakukan sentrifugasi lagi dan buang airnya. 

6. Bilas tiga kali dengan air steril, lalu lakukan sentrifugasi masing-masing setelah setiap 
pembilasan untuk mengendapkan spora di dasar tabung. 

7. Secara aseptik transfer spora ke medium kultur menggunakan pipet atau kawat atau 
jarum steril. 

 

 

 
LAMPIRAN 23 

 
Penentuan Kesalahan Baku dan Simpangan Baku 

 
 

Analisis statistik terhadap data numerik yang diperoleh dari pengukuran terhadap 
pertumbuhan dalam bentuk panjang akar, berat segar, berat kering, dan lain-lain sangat 
penting dilakukan.  Salah satu metoda analisis yang paling sederhana adalah penentuan 
keragaman dengan menghitung ‘simpangan baku’. 

Penghitungan ini menjadi penting karena di dalam suatu sampel, katakanlah 20 tanaman, 
masing-masing individu dapat sangat beragam sehingga menyebabkan nilai tengahnya 
menjadi tidak berarti.  Jika dua seri data di bawah ini dibandingkan, terlihat bahwa 
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keduanya memiliki nilai tengah yang sama, namun pada seri data ke-dua hal ini merupakan 
gambaran yang tidak ada artinya. 

Seri 1: 10 12 10 14 12 14 Nilai tengah = 12 

Seri 2: 6 4 18 13 4 23 Nilai tengah = 12 

Simpangan baku adalah penghitungan terhadap keberartian nilai tengah suatu seri data. 

Nilai tengah suatu seri data ditulis ( x ); pengamatan individualnya (Xi); jumlah total 
individu (N). 

Untuk menentukan simpangan baku, pertama-tama tentukan ( x ) dengan menjumlahkan 
semua pengamatan individual dan dibagi dengan jumlah total individu (N).  Hal ini dapat 
diilustrasikan dengan jelas pada contoh dari 20 penghitungan terhadap berat segar 
sebagaimana disajikan pada Tabel 1. A-23. 

 

Tabel 1. A-23 
 

Pengamatan (berat segar dalam mg) (Xi) Simpangan dari nilai tengah (Xi - x )  (Xi - x )2 *) 
39,0 -1,0 1,00 
41,2 +1,2 1,44 
36,4 -3,6 12,96 
38,3 -1,7 2,89 
41,0 +1,0 1,00 
40,8 +0,8 0,64 
37,9 -2,1 4,41 
42,1 +2,1 4,41 
40,7 +0,7 0,49 
41,3 +1,3 1,69 
42,1 +2,1 4,41 
38,3 -1,7 2,89 
41,5 +1,5 2,33 
37,7 -2,3 5,29 
38,1 -1,9 3,61 
42,3 +2,3 5,29 
41,6 +1,6 2,56 
41,0 +1,0 1,00 
39,0 -1,0 1,00 
39,8 -0,2 0,04 

800,1 0,0 Σ (Xi - x )2 = 59,35 
*) Simpangan dari nilai tengah adalah pangkat dua sehingga Anda berhadapan dengan nilai-nilai positif. 
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Nilai tengah ± satu simpangan baku akan mencakup kira-kira 60% dari seluruh nilai 
pengamatan pada populasi yang tersebar secara acak.  Pada contoh di atas adalah 40,0 mg 
± 1,767. 

Di dalam suatu percobaan adakalanya membandingkan tanaman yang diberi perlakuan 
dengan yang tidak diberi perlakuan, atau antara tanaman yang tidak diberi perlakuan 
dengan tanaman kontrol.  Dengan hasil percobaan sebagaimana dijelaskan di atas kita 
dapat menghitung nilai dengan untuk tanaman-tanaman yang diberi perlakuan dan yang 
tidak diberi perlakuan serta sebuah nilai simpangan baku.  Ini memberi peluang kepada 
kita untuk membandingkan kedua perlakuan tersebut.  Jika selisih antara kedua nilai 
tengah lebih besar dari dua kali lipat kesalahan baku perbedaan tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa perbedaan tersebut tidak hanya dikarenakan oleh perubahan acak saja, artinya 
perbedaan antara tanaman yang diberi perlakuan dengan yang tidak diberi perlakuan 
adalah nyata. 

Untuk menghitung kesalahan baku dari selisih atas dua nilai tengah yang berbeda dapat 
digunakan persamaan berikut ini: 

2

2
2

1

2
1

21 N
S

N
S

  )x( - )x( S.E. +=  

 
di mana: S1 dan S2 = simpangan baku kedua sampel. 
 N1 dan N2 = jumlah individu di dalam kedua sampel 
 ( x )1 dan ( x )2 = nilai tengah kedua sampel 
 
 
 
 

LAMPIRAN 24 
 

Cahaya dan Satuan Pengukurannya 
Dari: Plant Physiology, 1991, Irine Ridge (Editor) 

 

Cahaya dalam arti luas adalah radiasi elektromagnetik dengan kisaran panjang gelombang 
200 nm hingga kira-kira 40.000 nm (1 nm = 10-9 m).  Panjang gelombang cahaya tampak 
(yakni cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia dan umumnya diistilahkan sebagai 
‘cahaya’) adalah pada kisaran 400 – 700 nm, panjang gelombang yang lebih pendek 
dikenal sebagai ultra-violet dan panjang gelombang yang lebih panjang dikenal sebagai 
infra-merah.  Pada kisaran cahaya tampak, berbagai panjang gelombang diterima oleh mata 
manusia dalam bentuk warna-warna yang berbeda (Gambar 1. A-24).  Cahaya yang diserap 
oleh tanaman dan digunakan dalam fotosintesis (photosinthetic active radiation, PAR) 
berada pada kisaran 400 – 700 nm. 
 
Sifat dualisme radiasi elektromagnetik (gelombang dan partikel) mengandung pengertian 
bahwa di samping memiliki karakteristik gelombang cahaya juga bersifat seakan-akan 
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terbagi ke dalam ‘paket-paket’ diskret dari energi.  Hal ini diistilahkan sebagai quanta 
(tunggal quantum) atau foton.  Jumlah energi yang berasosiasi dengan foton bervariasi dan 
tergantung pada panjang gelombang (Gambar 2. A-24) di mana satuan yang diberikan 
adalah kilojoule (kJ) per mol quantum: semakin pendek panjang gelombang, semakin besar 
jumlah energi per quantum. 
 

 
 
Gambar 1. A-24. Bagian spektrum elektromagnetik yang memperlihatkan panjang 

gelombang.  Bagian yang nampak diperbesar di bawahnya guna 
memperlihatkan pita panjang gelombang dan warna-warna yang 
dideteksi oleh mata manusia dan energi yang berasosiasi dengan foton 
(quanta). 

 
 
Intensitas cahaya, yaitu jumlah cahaya yang jatuh pada suatu permukaan dalam suatu 
satuan waktu tertentu, dapat diukur melalui tiga cara, yaitu: dalam bentuk satuan 
radiometrik, kerapatan flux foton atau satuan fotometrik. 
 

(a) Satuan radiometrik berkaitan dengan energi radian yang jatuh pada suatu bidang dalam 
suatu waktu, dan istilah yang tepat untuk menyatakannya adalah iradiasi.  Bila 
berkaitan dengan suatu jenis radian tertentu (yakni panjang gelombang tertentu), 
panjang gelombang harus dinyatakan karena energi bervariasi tergantung pada panjang 
gelombang.  Di sini satuannya dapat berupa J m-2 s-1 atau watt (W) m-2 (1 W = 1 Js-1). 

(b) Kerapatan flux foton berhubungan dengan jumlah quanta yang jatuh pada suatu 
permukaan dalam satuan waktu dan jumlahnya dinyatakan sebagai mol quanta atau 
(istilah yang lebih tua) Einstein.  Satuan-satuan ini diturunkan dari prinsip fotokimia 
yang menyatakan bahwa penyerapan satu quantum mengaktifkan satu molekul.  Oleh 
karena satu mol dari setiap senyawa mengandung jumlah molekul yang sama (bilangan 
Avogadro: 6,023 × 1023), satu mol quanta adalah merupakan nilai tetap quanta.  
Kerapatan flux foton, yang kadang-kadang dinyatakan sebagai iradiasi foton, dihutung 
dalam satuan mol quanta (sering kali disingkat mol) m-2 s-1.  Lagi, panjang gelombang 
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quanta harus dinyatakan, namun bila menyangkut fotosintesis panjang gelombang 
dapat diasumsikan berada antara 400 – 700 nm. 

(c) Satuan fotometrik berkaitan dengan kecerahan cahaya yang diterima oleh mata 
manusia, dan satuan ini sangat berbeda dan mudah dikonversikan menjadi satuan 
radiometrik.  Satuan fotometrik baku intensitas cahaya, atau lebih tepatnya iluminasi, 
adalah lux (dan Anda kemungkinan menemukan istilah yang lebih tua, bukan satuan SI, 
foot candle).  Satuan lux dapat didefinisikan sebagai suatu luminous flux (diukur dalam 
lumen) per satuan luas:  1 lux = 1 lumen m-2. 

 
Dalam pengertian yang luas, satu lumen ekivalen dengan satu watt, namun yang terkahir 
ini merupakan penghitungan atas total energi yang jatuh pada suatu permukaan dalam 
suatu satuan waktu, sedangkan lumen menghitung jumlah energi yang ditimbang oleh 
faktor ‘visibilitas’ yang tergantung pada kepekaan spektrum mata manusia.  Gambar 2. A-
24 menunjukkan bahwa mata manusia paling peka terhadap panjang gelombang 555 nm 
(titik A), bila faktor visibilitas berada dalam keadaan maksimum.  Di lain pihak, intensitas 
cahaya (iluminansi) untuk radiasi panjang gelombang B akan menjadi nol, karena 
visibilitasnya nol (panjang gelombang yang lebih panjang ini berada pada merah-jauh/ 
infra-merah dekat).  Namun demikian, radiasi panjang gelombang B yang jatuh pada suatu 
permukaan akan memiliki nilai iradiasi yang positif. 
 
 

 
 
Gambar 2. A-24. Hubungan antara visibilitas cahaya terhadap mata manusia dengan 

panjang gelombang cahaya. 
 
 
Oleh karena neraca visibilitas ini, maka sumber cahaya yang kaya dengan radiasi tampak 
(seperti lampu fluoresen yang kaya akan panjang gelombang biru-ungu) dapat memiliki 
iradiasi yang tinggi sebesar 400 – 600 nm, namun memiliki iluminansi yang rendah (dalam 
lux). 
 
Walaupun satuan radiometrik atau kerapatan flux foton kini sudah baku, beberapa 
pengukuran yang mewakili terhadap intensitas cahaya matahari dalam ketiga macam 
satuan di atas disajikan pada Tabel 1. A-24. 
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Tabel 1. A-24.  Pengukuran cahaya matahari dalam beberapa unit yang berbeda. 
 

Keadaan Satuan fotometrik 
(kilolux) 

Satuan radiometrik 
(J m-2 s-1) 

Kerapatan flux foton (400-
700 nm) (mmol m-2 s-1) 

matahari penuh 
(siang hari, tanpa 
awan) 

100 – 300 750 – 1.000 
(radiasi total) 

400 – 520 
(400 – 700 nm) 

1.840 – 2.400 

berawan (siang hari, 
ada awan) 

14 – 16 55 –65 
(400 – 700 nm) 

250 – 300 

sangat ternaungi 
(dasar hutan) 

0,8 3 
(400 – 700 nm) 

15 

 
 
 
 

LAMPIRAN 25 
 

Penentuan Klor Tersedia 
 
 
Natrium hipoklorit adalah senyawa yang paling banyak digunakan untuk sterilisasi 
jaringan tanaman sebelum inisiasi kultur. 
 
Keefektifan proses disinfestasi tergantung pada kadar klor tersedia.  Sumber klor yang 
paling umum adalah larutan pemutih komersial atau rumah tangga dalam bentuk natrium 
hipoklorit (NaOCl).  Konsentrasi klor tersedia biasanya 4%, namun hal ini dapat bervariasi 
antara satu produsen dengan produsen lainnya dan dipengaruhi pula oleh umur klor atau 
prosedur penyimpanan yang digunakan.  Oleh karenanya perlu dilakukan pemeriksaan 
terhadap kadar klor tersedia guna mendapatkan disinfestasi yang efisien.  Salah satu 
metoda kimiawi yang baku adalah metoda iodometrik yang akan dijelaskan berikut ini. 
 
Diperlukan reagen-reagen sebagai berikut: 

1. Larutan KI 1 M yang disiapkan dengan mencampurkan 16,6 g kalium iodida bebas 
iodat ke dalam 100 mL air suling. 

2. Larutan natrium tiosulfat 0,1 M yang disiapkan dengan melarutkan 6,2095 g natrium 
tiosulfat di dalam 250 mL air suling. 

3. Asam asetat glasial. 
 
Metoda 

1. Larutan klor yang akan diuji diencerkan 10% dan dimasukkan ke dalam wadah conical 
(berbentuk bulat). 
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2. Tambahkan 5 mL asam asetat glasial ke dalam 5 mL larutan stok kalium iodida (KI).  
Campurkan dan tambahkan larutan ini ke dalam larutan klor yang akan diuji: 
dihasilkan warna merah/coklat. 

3. Isi tabung burette-50 mL dengan larutan natrium tiosulfat standar (0,1 M). 

4. Lakukan titrasi terhadap larutan ini (nomor 2) sampai warnanya berubah dari 
merah/coklat menjadi merah, lalu kuning sampai akhirnya menjadi bening.  Titik 
akhirnya ditunjukkan oleh terbentuknya larutan berwarna bening dan diperlukan 
kehati-hatian begitu mendekati titik akhir ini, karena hanya ada sedikit petunjuk 
perubahan warna, dengan transisi dari warna jerami (beninh kecolkatan) menjadi 
larutan bening dalam satu tetes titrasi. 

 
 
Perhitungan 
 
Langkah-langkah untuk reaksi-reaksi di atas adalah sebagai berikut: 
 

NaOCl + H2O → HOCl + NaOH 

HOCl + 2 KI + 2H+ → 2 KCl + I2 + 2 H2O 

2 Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2 NaI 
 
Rasio molar tiosulfat yang dihabiskan terhadap klor yang terdapat di dalam larutan asal 
adalah 1:1.  Jadi, karena larutan tiosulfat adalah 0,1 molar, maka volume (mL) S2O3 yang 
digunakan per 1.000 mL × 0,1 = jumlah mol HOCl yang terdapat di dalam larutan tersebut. 
 
Persentase klor tersedia = volume S2O3 yang digunakan × 3,55 + volume HOCl. 
 
Contoh penggunaan metoda di atas, jika volume Na2S2O3 yang digunakan untuk mencapai 
titik akhir adalah 10,5 mL, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:  10,5 mL Na2S2O3 
+ 10 = 3,72% klor tersedia. 
 
 
 
 

LAMPIRAN 26 
 

Pemotongan dan Pewarnaan Jaringan Tanaman 
 

Di laboratorium kultur jaringan kadang-kadang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap 
anatomi tanaman yang ditumbuhkan secara in vitro.  Lampiran 26 ini memberikan banyak 
informasi yang berguna mengenai pemotongan dan pewarnaan jaringan tanaman untuk 
keperluan kajian anatomi. 
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Macam-macam potongan 

Struktur internal tanaman biasanya dipelajari dengan mengamati potongan-potongan yang 
sangat tipis, atau potongan bahan seringkali diwarnai dengan bahan npewarna yang secara 
diferensial dapat mewarnai berbagai bagian sel.  Potongan-potongan ini dapat dipotong 
dengan tangan menggunakan pisau silet atau secara mekanis menggunakan mikrotom.  
Bahan tanaman dapat dipotong dalam bentuk segar atau berupa awetan atau disiapkan 
untuk pemotongan yang sangat tipis menggunakan mikrotom dengan menyisipkannya di 
dalam lilin atau plastik.  Siapan potongan untuk diamati di bawah mikroskop elektron 
(dengan pembesaran hingga 100.000 kali) memerlukan teknik khusus dan potongan yang 
ultra tipis. 
 
Banyak organ tanaman memiliki bentuk yang mendekati silendris, misalnya akar dan 
batang, dan arah potongan yang biasa dibuat adalah: 

(i) Potongan arah transversal (Transverse Section, TS) – juga kadang-kadang disebut 
potongan melintang atau X.S. di mana bidang pemotongan adalah pada sudut kanan 
terhadap sumbu longitudinal. 

(ii) Potongan longitudinal radial (Radial Longitudinal Section, RLS), yakni pemotongan 
longitudinal di mana bidang pemotongan juga mengenai jari-jari silinder.  
Bandingkan dengan potongan meruncing (sagittal section) pada biologi hewan. 

(iii) Potongan longitudinal tangensial (Tangential Longitudinal Section, TLS), yakni 
potongan longitudinal di mana bidang pemotongan juga mengenai bidang tangensial 
silinder. 

 
Pengetahuan mengenai asal-usul dari mana bahan tanaman dipotong juga penting untuk 
interpretasi struktur yang diamati.  Untuk memahami struktur dari keseluruhan organ, perlu 
dilakukan rekonstruksi gambar tiga dimensi dari berbagai sudut pemotongan.  Dimensi ke-
empat, yakni waktu, juga harus diperhitungkan dalam mempelajari pertumbuhan dan 
perkembangan struktur tanaman. 
 
 
Bahan-bahan penyusun sel tanaman – uji histokimia 

1. Selulosa.  Senyawa ini merupakan penyusun dasar dinding sel pada tanaman tingkat 
tinggi (dan juga pada berbagai alga dan sejumlah jamur).  Secara kimiawi, selulosa 
adalah polisakarida rantai panjang yang terdiri dari D-glukosa (6 karbon dengan satu 
ikatan SS 1-4).  Pada dinding sel primer molekul-molekul rantai panjang ini tersusun 
paralel dan terikat bersama-sama di dalam suatu kelompok yang terdiri atas hingga 200 
molekul membentuk misel-misel kristalin.  Juga terdapat bahan-bahan lain, yaitu 
hemiselulosa, senyawa-senyawa pektik serta sejumlah kecil protein di dalam dinding 
primer, dan jaringan longgar yang terbentuk memungkinkan pengembangan dinding 
oleh banyaknya selulosa yang terdapat di antara misel-misel. 

 Selulosa memiliki elastisitas yang terbatas, relatif kaku dan juga relatif permeabel 
terhadap berbagai senyawa, misalnya air akan melewati selulosa dinding sel dengan 
sangat cepat (kertas saring merupakan bentuk paling murni dari selulosa).  Enzim-
enzim yang mampu mencerna selulosa terdapat pada organisme tingkat rendah, 
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misalnya jamur, bakteri dan protozoa, namun biasanya tidak terdapat pada tanaman 
tingkat tinggi ataupun hewan. 

 Pengujian untuk selulosa: 
 Rendam selama beberapa saat di dalam larutan iodium, kemudian masukkan ke dalam 

satu tetes asam belerang 50%.  Akan terbentuk warna biru.  Selulosa akan berwarna 
ungu biru bila diwarnai dengan pewarna toluidine blue. 

 
2. Lignin.  Secara kimiawi, lignin bersifat non-kristalin, merupakan senyawa dengan berat 

molekul yang besar yang menunjukkan adanya produk kondensasi dari senyawa-
senyawa alkohol aromatik namun karakteristik kimiawinya yang pasti belum difahami 
sepenuhnya.  Lignin terdapat di sebelah dalam selulosa dinding sel pada sejumlah 
tanaman tertentu, misalnya serat sklerenkim, xylem vessel dan xylem tracheid.  
Senyawa ini membuat sel-sel tanaman menjadi kuat, kaku, tidak elastis, dan agak 
impermeabel terhadap air.  Legnin menempati 25 – 30% dari berat kayu. 

Pengujian untuk lignin: 
- Lignin akan berwarna merah bila diwarnai dengan phloroglucinnol + HCl. 
- Senyawa ini akan berwarna kuning jika diwarnai dengan aniline sulfat + H2SO4 

atau aniline klorida + HCl. 
- Bila diwarnai dengan toluidine blue lignin akan berwarna biru. 

 
3. Suberin dan kutin.  Merupakan senyawa lemak atau lilin, yang sangat tidak permeabel 

terhadap air.  Kutin disekresikan oleh sel-sel epidermal membentuk lapisan kutikula 
non-seluler yang berlilin, yang hanya memiliki lobang stomata.  Fungsi utama lapisan 
yang relatif tahan air ini adalah menghalangi kehilangan air yang berlebihan.  Bagian-
bagian tanaman yang lebih tua adakalanya memiliki satu lapisan kulit, dan kutin 
terdapat pada dinding sel-sel kulit sehingga menjadikannya tidak tembus air, kecuali 
bila terdapat lentisel. 

Pengujian untuk suberin dan kutin: 
Warnai dengan Sudan III, cuci di dalam alkohol 50%, dan masukkan ke dalam gliserin.  
Dinding sel yang mengandung kutin atau suberin akan berwarna merah. 

4. Senyawa-senyawa pektik.  Senyawa ini merupakan karbohidrat polisakarida asam yang 
berasal sebagian dari asam-asam dengan 6 karbon.  Senyawa ini membentuk padatan 
(gel) pada kondisi retentu (dan karenanya sering digunakan di dalam pembuatan selai 
dan jeli).  Pada pembentukan sel-sel baru, bahan-bahan pektik berada di bawah 
membentuk lamela tengah yang menghubungkan dinding-dinding sel primer dan sel-
sel yang berhadapan. 

Pengujian untuk senyawa pektik: 
Pewarnaan dengan bahan pewarna ruthenium red akan menjadikan lamela tengah 
berwarna merah. 
 

 
Bahan-bahan yang terdapat di dalam sel-sel tanaman 

Pati merupakan salah satu karbohidrat non-struktural utama di dalam sel tanaman yang 
terdapat di dalam kloroplas di mana senyawa ini dibentuk dari fotosintesis di dalam daun, 
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atau di dalam leucoplas (amiloplas) organ-organ penyimpanan, misalnya umbi kentang, di 
mana pati disintesis setelah translokasi gula ke bagian ini.  Secara kimiawi, pati adalah 
suatu polisakarida dengan dua komponen, amilosa dan amilopektin, yang keduanya terbuat 
dari unit-unit D-glukosa (6 karbon) yang dihubungkan dengan α1-4 membentuk rantai 
panjang.  Rantai amilosa tidak bercabang, dan molekulnya tersusun atas kira-kira 200-
1.000 unit glukosa.  Molekul amilopektin terbentuk dari 2.000 hingga 200.000 unit 
glukosa, dan rantainya bercabang.  Perbedaan antara amiloplas dan amilopektin ini 
penyebabkan adanya perbedaan tipe pati yang dibentuk oleh tanaman-tanaman yang 
berbeda, yaitu tergantung pada rasio antara keduanya. 

Pati dapat dipecahkan oleh aktifitas enzimatik menjadi gula atau turunan-turunan gula.  
Terdapat paling tidak tiga macam enzim pemecah pati menjadi gula, yaitu: (i) α-amilase, 
(ii) β-amilase, dan (iii) fosforilase pati. 

Pengujian untuk pati: 
Pati akan menghasilkan warna biru kehitaman bila diwarnai dengan larutan iodium. 
 
 
Pemotongan preparat dengan tangan 

Pemotongan preparat dengan tangan merupakan cara yang paling cepat dan paling murah 
untuk mendapatkan gambaran yang baik mengenai anatomi tanaman. 

Untuk pemotongan preparat dengan tangan ini dianjurkan menggunakan pisat silet yang 
masih baru, tipis dan kuat serta satu sisi, misalnya ‘valet’. 
 
Prosedur untuk pemotongan: 

(1) Siapkan beberapa kaca slide dan kaca penutup yang bersih, satu cawan-mentega atau 
kaca-arloji (jika memotong bahan segar) atau alkohol 50% (jika memotong bahan 
awetan). 

(2) Jepit bahan tanaman pada dua blok (belahan) polystyrene atau wortel.  Langkah ini 
dapat diabaikan untuk bahan tanaman yang keras seperti batang.  Potong blok tersebut 
untuk membuang kelebihan polystyrene di sekitar jaringan.  Untuk langkah ini dapat 
saja menggunakan pisau silet yang tumpul.  Simpan pisau silet yang masih baru untuk 
pemotongan preparat. 

 

 
(3) Pegang blok atau potongan jaringan di antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri 

dengan ibu jari berada pada jarak yang aman di bawah permukaan. 
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(4) Basahi pisau silet dengan air atau alkohol dan dengan telunjuk kiri yang yang berada 
pada punggung pisau tersebut, tekan pisau ke arah bawah secara horizontal memotong 
spesimen.  Kedua belah tangan hendaknya bertumpu pada meja sewaktu melakukan 
pemotongan. 

 

 
 

(5) Potong kira-kira 10 preparat (tidak menjadi masalah jika potongan tidak lengkap) 
dengan cara demikian dan pindahkan dari pisau silet ke dalam gelas-arloji atau cairan.  
Selalu tetap membasahi spesimen dan pisau silet sewaktu membuat preparat. 

(6) Pilih preparat yang paling baik untuk diwarnai dan diamati.  Preparat daun segar paling 
baik diamati dengan meletakkannya di dalam air.  Preparat yang lain sangat baik bila 
diwarnai dan dimasukkan ke dalam gliserin encer (30 hingga 50% v/v). 

Catatan

Jaringan tanaman dapat dipisah-pisahkan ke dalam komponen sel-sel dengan membuang 
senyawa-senyawa yang terdapat di dalam lamela tengah yang ‘merekatkan’ sel-sel satu 

: Kebanyakan jaringan tanaman mengandung udara di dalam rongga 
interselulernya.  Kantong udara tersebut dapat mengganggu citra di bawah 
cahaya mikroskop, namun dapat dihilangkan dengan mudah dengan meletakkan 
preparat di dalam botol vial, setengahnya diisi air, dan diangkat sampai tidak 
ada lagi gelembung udara yang keluar dari jaringan. 

Detil anatomi dan sitologi dapat dilihat dengan lebih jelas jika digunakan pewarna yang 
tepat.  Tersedia berbagai bahan pewarna, dan Anda dapat mencoba semuanya guna 
mendapatkan hasil yang memuaskan untuk setiap jaringan  tertentu. 

Letakkan preparat pada sebuah slide mikroskop dan tutup dengan kaca penutup.  Berikan 
pewarnaan dengan bahan pewarna sedikit demi sedikit sementara Anda mengamati 
kemajuan proses pewarnaan di bawah mikroskop cahaya.  Setelah mendapatkan pewarnaan 
preparat yang memuaskan, buang kelebihan bahan pewarna dengan menetesi preparat 
dengan air. 
 
 
Bahan yang dimaserasi 
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sama lain (sebagian besar berupa kalsium pektat).  Potongan tipis bahan dimaserasikan di 
dalam campuran asam nitrit encer (10%) dan asam kromat encer (10%).  Jika jaringan 
tersebut berkayu, perlu diberikan pemanasan.  Begitu sel-sel telah terpisah, asam-asam 
tersebut dibuang dengan mencucinya di dalam air.  Bahan yang dimaserasikan tersebut 
disimpan di dalam alkohol 50% yang mengandung safranin (1%).  Sedikit bahan maserasi 
dapat diambil dan dimasukkan ke dalam gliserin encer dan diamati di bawah mikroskop.  
Bahan yang dimaserasikan terutama baik sekali untuk pengamatan lignifikasi pada xylem 
vessel dan berguna untuk menghitung ukuran berbagai tipe sel. 
 

 
 

Preparat segar, yang telah diletakkan pada slide, dapat disimpan selama beberapa hari jika 
direndam di dalam gliserol dibandingkan air, atau pada tepi kaca penutup diolesi vaselin 
untuk menghindari terjadinya evaporasi.  Keringnya preparat juga dapat dihindari dengan 
menyimpan slide tersebut di dalam cawan Petri di mana terdapat sehelai kertas saring yang 
jenuh air untuk menciptakan kelembaban udara di dalam cawan.  Preparat yang tidak diberi 
vaselin maupun yang tidak diberi akan tetap baik bila disimpan di dalam lemari pendingin.  
Catatan

Pengawetan basah akan mengering dengan cepat.  Jika preparat dikehendaki untuk 
bertahan selama beberapa hari, setelah peletakan potongan di dalam gliserin encer, 

:  walaupun demikian, sejumlah jaringan mungkin terlalu lunak untuk dapat 
bertahan dengan perlakuan ini. 
 
 
Pengawetan preparat 
1.  Pengawetan basah 

Potongan yang akan diamati biasanya diletakkan di dalam air atau gliserin encer.  Bila 
mengamati preparat untuk jangka waktu yang lama sebaiknya gunakan gliserin encer 
karena tidak cepat menguap. 

(a) Teteskan satu tetes air atau gliserin encer di bagian tengah kaca slide yang bersih. 

(b) Pegang kaca penutup dengan ujung ibu jari dan telunjuk, dan posisikan kaca penutup 
tersebut membentuk sudut lancip terhadap kaca slide dengan tepinya menyentuh 
tetesan air atau gliserin encer. 

(c) Begitu air atau gliserin encer menyebar di sepanjang tepi kaca penutup, topang kaca 
penutup tersebut dengan sebatang jarum (digegang dengan tangan yang lain) dengan 
ujung jarum berada pada kaca slide.  Secara perlahan-lahan turunkan kaca penutup 
dengan merendahkan jarum.  Gunakan kertas tisu untuk membersihkan kelebihan atau 
gliserin encer dari kaca slide. 

 
2.  Pengawetan semi permanen 
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bersihkan kelebihan gliserin pada kaca slide, kemudian tutupi tepi kaca penutup dengan cat 
kuku (kuteks) jernih. 

Jika menghendaki pengawetan yang lebih permanen, tempelkan potongan preparat di 
dalam jeli gliserin.  Metoda ini terutama sekali berguna bila membuat pengawetan 
keseluruhan (misalnya protalus suflir) dan akan bertahan selama beberapa tahun. 

Ramuan untuk membuat jeli gliserin: Gelatin 1 bagian (berdasarkan berat) 
 Gliserin 7 bagian 
 Air 6 bagian 

Hangatkan gelatin selama 2 jam, tambahkan gliserin dan hangatkan lagi sambil diaduk 
selama 15 menit.  Tambahkan fenol sebagai pengawet.  Simpan di dalam wadah kedap 
udara dalam keadaan gelap. 
 

 
 

Prosedur untuk pengawetan semi permanen: 

(a) Ambil preparat yang telah diwarnai dari pengawetan basah dan letakkan di dalam 
cawan-mentega yang berisi gliserin encer. 

(b) Ambil sedikit jeli gliserin (sebesar ukuran pentuk korek api) dari dalam wadahnya dan 
letakkan pada kaca slide yang bersih. 

(c) Letakkan kaca slide pada suatu hot-plate dengan suhu yang hangat alakadarnya.  
Biarkan jeli gliserin meleleh (jangan membiarkan kaca slide di atas hot-plate terlalu 
lama untuk menghindari mendidihnya jeli yang dapat menyebabkan terbentuknya 
gelembung udara).  Angkat kaca slide dari hot-plate dan letakkan pada suatu 
permukaan yang bersih. 

(d) Angkat preparat dari cawan-mentega menggunakan sikat halus dan letakkan pada jeli 
gliserin yang telah mencair.  Tutup dengan kaca penutup yang bersih sebagaimana 
dijelaskan pada petunjuk untuk pengawetan basah di atas. 
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(e) Biarkan jeli gliserin mengeras, buang kelebihan jeli dan bersihkan kaca slide.  Tutup 
tepi kaca penutup dengan cat kuku dan biarkan mengering.  Beri label pada kaca slide 
(nama spesimen, jenis preparat, pewarnaan yang digunakan, nama Anda dan tanggal 
pembuatan).  Kaca slide tersebut hendaknya disimpan mendatar dalam keadaan gelap. 

 
 
Beberapa teknik pewarnaan sederhana yang digunakan dalam penelitian anatomi 
tanaman 

Berikut ini adalah metode pewarnaan sederhana yang umumnya digunakan untuk membuat 
awetan sementara. 

1. IKI (iodium dilarutkan di dalam kalium klorida alkoholik).  Ini merupakan bahan 
pengawetan preparat yang umum digunakan.  Letakkan preparat di dalam satu tetes 
larutan iodium selama 5 menit; keringkan kelebihan iodium, lalu masukkan ke dalam 
gliserin encer.  Cara lain, preparat dapat diamati secara langsung di dalam larutan 
iodium namun warnanya akan hilang setelah satu jam atau lebih. 

Dinding selulosa berwarna kuning. 
Dinding yang mengalami lignifikasi dan suberinasi berwarna coklat. 
Pati berwarna biru/hitam. 
Protein berwarna coklat. 

2. Toluidine blue.  Warnai preparat dengan tuluidine blue selama 1-2 menit, cuci dengan 
air selama satu menit (untuk menghindarkan kelebihan pewarnaan) dan awetkan di 
dalam gliserin encer. 

Dinding selulosa berwarna keunguan. 
Dinding yang mengalami lignifikasi berwarna biru. 

Gunakan dua cawan pewarnaan.  Tuangkan bahan pewarna pada salah satu cawan, dan 
air pada cawan yang lain.  Pindahkan preparat dari dalam bahan pewarna ke dalam air 
dengan menggunakan kuas. 

3. Aniline double stain.  Bahan ini merupakan larutan campuran antara anilin klorida dan 
anilin biru.  Senyawa ini merupakan pewarna yang berguna untuk pewarnaan jaringan 
berkayu. 

 Masukkan preparat ke dalam satu tetes larutan selama beberapa menit, keringkan dan 
awetkan di dalam gliserin asam. 

Dinding yang mengalami lignifikasi berwarna kuning. 
Dinding selulosa berwarna biru. 

4. Phloroglucin + HCl.  Senyawa ini berupa larutan 5% phloroglucin di dalam alkohol, 
dan ditambah asam hidroklorat pekat.  Bahan ini berguna untuk mewarnai jaringan 
berkayu namun uap asam akan merusak kaca objek pada mikroskop bila digunakan 
terus-menerus. 

 Masukkan preparat ke dalam satu tetes larutan selama beberapa menit, keringkan dan 
awetkan di dalam gliserin asam. 

Dinding yang mengalami lignifikasi berwarna merah terang. 

 Jika warna tidak segera timbul, tambahkan lagi asam atau lakukan pemanasan namun 
jangan berlebihan karena bahan pewarna cenderung mengkristal). 
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5. Sudan III.  Bahan ini merupakan larutan 2% pewarna di dalam etil alkohol 70%.  
Bahan ini mewarnai titik-titik lemak (agak lambat, membutuhkan waktu beberapa 
menit) menjadi merah. 

Perhatikan: 
1. Jika air atau reagen tumpah pada meja mikroskop atau di manapun, harus segera 

dibersihkan (dilap). 
2. Kaca objek, okuler dan lensa harus dijaga kebersihannya.  Pembersihan hendaknya 

menggunakan tisu lensa khusus atau tisu lembut yang bersih. 
3. Selalu menggunakan kaca penutup ketika mengamati objek dengan pembesaran tinggi. 
 
 
Persiapan jaringan dengan menggunakan mikrotom 

Prosedur yang dikemukakan di sini sangat dasar dan telah dipilih untuk aplikasi umum.  
Berbagai modifikasi dan penyempurnaannya dapat dijumpai di dalam berbagai literatur, 
terutama dalam hal teknik pewarnaan yang telah dibuat untuk tujuan yang spesifik. 

Persiapan bahan-bahan biologi untuk diamati di bawah mikroskop cahaya terdiri atas 
langkah-langkah berikut: fiksasi, dehidrasi, embedding, mikrotomi dan pewarnaan.  
Langkah-langkah ini merupakan urutan-urutan yang harus dilewati tanpa kompromi 
mengingat setiap kesalahan yang terjadi pada tahap manapun tidak akan dapat diperbaiki.  
Jika pada tahap fiksasi telah terjadi pengotoran bakal preparat, maka langkah selanjutnya 
tidak perlu dilakukan lagi!  Masalahnya, biasanya kita tidak mengetahui hal ini telah terjadi 
sampai diperoleh produk akhir yang kurang/tidak memuaskan padahal telah menghabiskan 
banyak waktu dalam pembuatannya. 
 
Fiksasi 

Tujuan dari fiksasi bahan tanaman adalah untuk membunuh sel-sel dengan cepat dan 
sedemikian rupa sehingga didapatkan sel-sel mati dengan keadaan mendekati kondisi 
hidup.  Bahan fiksatif yang digunakan umumnya mengandung alkohol yang membantu 
mengeraskan jaringan yang lunak, membuat pemotongan preparat menjadi lebih mudah.  
Bahan-bahan yang akan difiksasi harus dipotong menjadi potongan-potongan kecil guna 
memungkinkan senyawa fiksatif melakukan penetrasi.  Bahan fiksatif yang banyak 
digunakan untuk penelitian anatomi tanaman adalah FAA (formalin/asam asetat/alkohol) 
dan FPA (formalin/asam propionat/alkohol). 

Bahan 

Ramuan 
 

FAA FPA 
etil alkohol 60% 90 mL 90 mL 
asam asetat glasial 5 mL - 
asam propionat - 5 mL 
formalin (formaldehid 40%) 5 mL 5 mL 

Oleh karena formalin merupakan senyawa kimia yang beracun, setelah fiksasi 2 – 5 hari 
(tergantung pada ukuran bahan), bahan fiksatif dibuang dan digantikan dengan alkohol 50 
– 70% untuk penyimpanan.  Wadah penyimpanan hendaknya diberi label di kedua sisi luar 
dan dalamnya. 
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Pada umumnya fiksasi dapat dilakukan sebagai berikut: 
(a) Isi botol vial setengahnya dengan bahan fiksatif.  Masukkan ke dalam botol vial 

tersebut satu label kecil yang mengidentifikasikan jenis spesimen.  Gunakan pinsil, 
atau lebih baik tinta India.  Jangan menggunakan tinta biro karena akan luntur. 

(b) Masukkan bahan tanaman ke dalam sebuah cawan Petri yang berisi parafin cair dan 
dengan menggunakan pisau silet yang masih baru potong bahan tanaman tersebut 
menjadi beberapa potongan, dengan ketebalan tidak lebih dari 2 – 3 mm.  Semakin 
kecil potongan tersebut maka fiksasi akan semakin baik!  Hal ini terutama sekali 
penting jika Anda bermaksud untuk mengawetkan sifat-sifat sitoplasmik.  Seringkali 
fiksasi dapat ditingkatkan dengan memotong jaringan sambil direndam di dalam bahan 
fiksatif dengan ditahan oleh tekanan parafin di dalam cawan. 

(c) Dalam banyak hal, dibutuhkan arahan yang tepat dari potongan-potongan yang dibuat 
sehingga arah berikutnya dari blok jaringan di dalam mikrotom akan lebih mudah.  
Pemotongan bahan secara acak akan menghasilkan preparat yang sulit untuk diarahkan 
dan mustahil diinterpretasikan.  Jadi, sebelum memotong, pikirkan terlebih dahulu 
secara matang!  Keputusan akan tergantung pada arahan akhir yang diinginkan 
(membujur, melintang, miring, paradermal) dan potonglah jaringan secara seksama. 

(d) Dengan hati-hati pindahkan bahan dari dalam cawan Petri ke dalam botol vial yang 
berisi bahan fiksatif.  Jika potongan jaringan mengambang, keluarkan udara dari 
rongga-rongga interseluler dengan aspirasi menggunakan pompa atau syringe. 

 
Dehidrasi 

(a) Cuci bersih bahan fiksatif dengan air suling sebanyak tiga kali.  Selang waktu antar 
pencucian hendaknya dibiarkan setidak-tidaknya 10 menit.  Jika fiksasi telah dilakukan 
untuk jangka waktu yang sangat lama, hendaknya waktu pencucian juga diperpanjang. 

(b) Lakukan dehidrasi dengan cara melewatkannya pada serangkaian alkohol dengan 
konsentrasi yang meningkat sebagaimana disajikan di bawah ini.  Sebagai panduan, 
gunakan penghitungan waktu sebagaimana ditunjukkan, namun hal ini tidak mutlak.  
Apabila jumlah jaringan yang didehidrasikan cukup banyak, maka waktu yang 
dibutuhkan akan lebih lama untuk setiap langkah. 

 
Larutan Campuran bahan Waktu 

A 10% etanol + 90% air 15 menit 
B 25% etanol + 75% air 15 menit 
C 40% etanol + 10% alkohol butil tersier (TBA) + 50% air 15 menit 
D 50% etanol + 25% TBA + 25% air.  Jika dehidrasi tidak dapat diselesaikan, 

langsung ke larutan I dan Anda dapat membiarkannya selama 1 hingga 24 jam. 
15 menit 

E 50% etanol + 40% TBA + 10% air 30 menit 
F 45% etanol + 50% TBA + 5% air 30 menit 
G 25% etanol absolut + 75% TBA + eosin atau eritrosin *) 30 menit 
H 100% TBA, dengan tiga kali penggantian masing-masing 

30 menit 
I Minyak parafin dan TBA dalam perbandingan yang seimbang 60 menit hingga 

satu malam 
*) Eosin atau eritrosin digunakan untuk mewarnai jaringan sehingga akan terlihat setelah di-embedding-kan 

di dalam paraplas. 
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Infiltrasi 

(a) Isi botol vial besar setengahnya dengan paraplas cair (sebagai medium embedding) dan 
biarkan mulai memadat. 

(b) Letakkan bahan yang terhidrasi pada bagian atas paraplas setengah padat, tutup dengan 
campuran minyak parafin segar/TBA dan segera masukkan ke dalam oven embedding 
kedap udara.  Bahan tersebut secara perlahan-lahan akan tenggelam ke dalam paraplas 
yang tengah meleleh.  Pengovenan dapat dilakukan selama semalam, namun jangan 
lebih. 

(c) Setelah paraplas meleleh seluruhnya, buang cairan tersebut, ganti dengan paraplas cair 
dan kembalikan botol vial ke dalam oven. 

(d) Lakukan penggantian di atas dua kali sambil dibiarkan 2 – 3 jam antar penggantian.  
Bahan-bahan yang sulit berinfiltrasi kemungkinan memerlukan waktu infiltrasi yang 
lebih lama.  Anda akan tahu mengenai hal ini hanya dari trial and error. 

Catatan

(a) Tuangkan sejumlah paraplas pada suatu cetakan embedding dan sebelum paraplas 
tersebut memadat masukkan sepotong jaringan ke dalam cetakan dengan hati-hati dan 
atur letaknya (dengan menggunakan jarum yang dipanaskan) sesuai dengan keinginan.  
Ingat kembali arah (orientasi) preparat yang hendak Anda capai.  Beri label pada tepi 
cetakan sehingga dapat terlihat sewaktu blok parafin diangkat dari cetakan. 

: botol vial bekas pakai dapat digunakan kembali untuk proses infiltrasi 
selanjutnya setelah semua paraplas sisa dibuang.  Jika perlu, panaskan botol 
vial tersebut untuk mencairkan sisa-sisa paraplas. 

 
Embedding 

(b) Biarkan paraplas mendingin.  Proses ini dapat dipercepat dengan memasukkan cetakan 
di dalam air dingin setelah terlebih dahulu membentuk ‘kulit’ pada permukaan blok 
dengan cara meniup permukaannya secara perlahan-lahan (jika ‘kulit’ tidak terbentuk 
dan Anda langsung memasukkan cetakan ke dalam air dingin, maka paraplas akan 
mengambang keluar dari cetakan. 

(c) Keluarkan blok paraplas dari dalam cetakan.  Blok tersebut dapat dikeluarkan tanpa 
merusak cetakan sehingga dapat digunakan kembali. 

 
Mikrotomi 

Mikrotomi adalah persiapan jaringan yang telah di-embedding untuk pembuatan preparat. 

(a) Ambil jaringan yang sudah di-embedding dan letakkan pada sebuah blok kayu dengan 
arah jaringan sesuai keinginan. 

(b) Tempelkan salinan label asli pada blok kayu tersebut. 

(c) Iris paraplas (gunakan pisau silet yang tajam) sampai didapatkan bentuk piramida 
terpancung dengan sedikit paraplas yang terdapat disekeliling jaringan – pastikan 
bahwa bagian pangkal dan ujung berada dalam keadaan paralel. 

 



 
Teknik Kultur Jaringan Tanaman 

 

 
 

 
 

115 

 
 
 
Pemotongan preparat 

(a) Periksa apakah mekanisme gerakan maju-mundur (naik-turun) dari mikrotom berada 
dalam keadaan baik, juga apakah pemegang pisau berada pada posisi yang cukup jauh 
dari blok, dan apakah alat pengunci dalam keadaan terpasang. 

(b) Letakkan blok kayu pada rahang mikrotom dan kencangkan dengan baik.  Pasangkan 
pisau pada pemegang pisau dengan hati-hati, periksa sudutnya dan kencangkan dengan 
baik. 

(c) Gerakkan pisau ke arah atas mendekati blok kayu dan kencangkan. 

(d) Dengan hati-hati arahkan blok sedemikian rupa sehingga tiga sumbu diratakan terhadap 
mata pisau. 

(e) Lepaskan alat pengunci, atur skala pemotongan pada 10 µ dan mulailah pembuatan 
preparat.  Pada saat irisan pertama dari parafin dipotong, atur skala pemotongan 10 µ 
dan lanjutkan pemotongan.  Anda barangkali harus bereksperimen dengan berbagai 
ketebalan sebelum mendapatkan hasil yang baik.  Anjuran ketebalan 10 µ merupakan 
langkah awal yang baik untuk bahan tanaman. 

(f) Begitu preparat hampir terpotong seluruhnya oleh mata pisau, pegang ujung pita 
menggunakan sepasang pinset sehingga menopang pita tersebut.  Bila potongan yang 
memadai telah diperoleh, lepaskan pita dari mata pisau dengan menggunakan kuas 
rambut onta (kuas cat yang halus) dan letakkan dengan hati-hati pada sehelai kertas 
hitam sehingga mudah terlihat. 

 
Beberapa masalah dalam pemotongan dan cara mengatasinya 

(a) Pita melengkung. 
- Irisan yang kurang baik, bagian pangkal dan ujung blok tidak paralel. 
- Sebagian mata pisau mungkin tumpul. 

(b) Preparat gagal membentuk pita. 
- Gunakan parafin dengan titik leleh rendah. 
- Potongan terlalu tebal atau terlalu tipis. 
- Pisau tumpul 
- Pangkal dan ujung blok tidak paralel. 
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(c) Preparat bergulung. 
- Pisau tumpul. 
- Embedding di dalam parafin yang lebih keras. 
- Dinginkan blok di dalam lemari pendingin. 
- Tingkatkan kemiringan pisau. 
- Lakukan infiltrasi dan embedding lagi. 

(d) Pita berkerut. 
- Ada gerigi pada mata pisau. 
- Ada pasir halus di dalam spesimen. 

(e) Jaringan pecah-pecah (berserak). 
- Infiltrasi yang kurang, dimasuki air, alkohol atau xylene. 
- Waktu di dalam parafin yang terlalu lama atau terlalu singkat. 
- Terlalu lama di dalam xylene. 

(f) Preparat lengket pada blok, bukan pada mata pisau. 
- Pisau tumpul atau kotor. 
- Tercipta aur listrik statis pada blok. 

(g) Preparat keriting atau melekat pada bagian-bagian mikrotom. 
- Tercipta arus listrik statis pada blok. 
- Mata pisau tumpul. 

(h) Preparat hilang dan/atau tebalnya beragam. 
- Ada bagian mikrotom yang longgar – periksa, terutama sekali pisau dan pemegang 

blok. 
- Potongan terlalu tipis – tingkatkan ketebalannya. 
- Kemiringan pisau perlu ditingkatkan atau dikurangi. 

 
Meletakkan pita pada kaca slide 

(a) Potong pita dengan panjang yang memadai (biasanya pada satu kaca slide dapat 
diletakkan 2 – 3 potongan) menggunakan skalpel dengan gerakan searah. 

(b) Bersihkan sebuah kaca slide menggunakan kertas tisu yang dibasahi dengan alkohol 
absolut. 

(c) Letakkan pita yang ada preparatnya pada kaca slide sehingga bagian pita yang 
‘bersinar’ berhadapan dengan kaca slide. 

(d) Dengan hati-hati semprotkan larutan albumen (tiga tetes albumen Meyer di dalam 15 
mL air suling) di bawah preparat sehingga tidak ada lagi gelembung udara yang 
terperangkap di bawahnya dan panaskan secara perlahan-lahan pada lampu spiritus 
sampai preparat mengembang dan memipih.  Jangan mencairkan parafin. 

(e) Keringkan kelebihan cairan pada kaca slide, atur letak pita dan hapus sisa-sisa cairan 
dengan kertas tisu.  Perhatikan adanya cukup tempat pada salah satu ujung kaca slide 
untuk menempelkan label.  Beri label pada slide menggunakan pinsil kaca. 

(f) Simpan kaca slide pada rak dan bila semua preparat telah diletakkan pada kaca slide, 
masukkan rak tersebut ke dalam inkubator (suhu 40oC) dan biarkan sedikitnya selama 
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satu malam.  Hal ini untuk memastikan bahwa preparat benar-benar merekat pada kaca 
slide. 

 
 
Pewarnaan 

Sebelum preparat dapat diwarnai, medium embedding harus dibuang dan slide hendaknya 
dimasukkan ke dalam medium serupa dengan larutan pewarna secara bertahap.  Sebagian 
besar reagen pewarna larut di dalam air.  Hidrasi tergantung pada pewarna yang spesifik 
yang akan digunakan.  Setelah pewarnaan, preparat didehidrasikan melalui suatu rangkaian 
alkohol dengan konsentrasi bertingkat dan akhirnya diletakkan di bawah suatu kaca 
penutup untuk membuat preparat permanen. 

Urutan prosedur hidrasi yang dikemukakan di bawah ini merupakan salah satu prosedur 
yang diterapkan secara umum.  Semua larutan disimpan di dalam ‘wadah coplin’ yang 
dapat menampung beberapa kaca slide secara bersamaan.  Pastikan bahwa sisi di mana 
terdapat preparat tidak bersinggungan dengan sisi kaca slide lainnya.  Jika hal ini terjadi, 
ada kemungkinan preparat mengalami kerusakan.  Perhatikan bahwa pada saat 
memindahkan kaca slide dari wadah ke wadah berikutnya, kaca tersebut ditarik secara 
perlahan-lahan dan kemudian ujung bawahnya dikeringkan terlebih dahulu sebelum 
dimasukkan ke dalam wadah berikutnya.  Tindakan yang hati-hati ini akan menjamin 
bahwa preparat tetap melekat pada kaca slide dan kecil sekali kemungkinan kontaminasi 
pada larutan dikarenakan larutan sebelumnya. 

 
Nomor urut Campuran Waktu 

1 Xylene *)  – Pembuangan paraplas 10 menit 
2 Xylene  – Pembuangan paraplas selesai 

 – Pastikan bahwa semua sisa-sisa paraplas 
telah dibuang.  Jika perlu, tambah waktu 
perendaman di dalam xylene. 

10 menit 

3 Xylene:etanol absolut (1:1) 5 menit 
4 Etanol absolut 5 menit 
5 Etanol 95% 5 menit 
6 Etanol 75% 5 menit 
7 Etanol 50% 5 menit 
8 Etanol 25% 5 menit 
9 Air suling 5 menit 

*) Ada bahan pengganti yang lebih aman yakni ‘Histolene’ yang dijual di pasaran. 
 

Prosedur pewarnaan 

Urutan proses pewarnaan ditujukan untuk mendapatkan sejumlah hasil, namun sangat 
mungkin Anda harus bereksperimen terlebih dahulu dengan langkah-langkah yang spesifik 
sebelum mendapatkan hasil yang paling baik.  Misalnya, waktu pencucian dan destaining 
yang diperlihatkan di sini mungkin terlalu lama atau terlalu singkat untuk suatu jaringan 
tertentu. 
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Pada urutan proses pewarnaan berikut ini, ke arah mana preparat pada kaca slide harus 
didehidrasikan, sangat ditentukan oleh langkah pertama. 

 

(a) Buang paraplas dan rendam kaca slide di dalam air. 

Prosedur Hematoxylin Besi/Orange G dari Heidenhain 

(b) Masukkan kaca slide tersebut ke dalam larutan besi amonium sulfat 2% selama ½ 
sampai 2 jam. 

(c) Cuci dengan hati-hati di bawah air mengalir setidak-tidaknya selama 15 menit. 

(d) Bilas beberapa kali dengan air suling.  Penting untuk membuang semua sisa-sisa 
garam. 

(e) Lakukan pewarnaan di dalam hematoxylin 0,5% (larutan yang dimatangkan selama 
paling sedikit 5 minggu) untuk jangka waktu ½ hingga 4 jam; akan tetapi beberapa 
jenis jaringan mungkin menghendaki waktu pewarnaan yang lebih lama. 

(f) Cuci bersih kelebihan zat warna di bawah air mengalir dan diikuti oleh pembilasan di 
dalam air suling. 

(g) Pada tahap ini preparat akan mengalami kelebihan pewarnaan (overstained) dan harus 
dilakukan pengurangan warna (destaining) dan diferensiasi di dalam larutan besi 
amonium sulfat 3% sampai berbagai struktur di dalam jaringan terlihat jelas. 

Perhatikan

(h) Cuci bersih di bawah air mengalir selama satu jam.  Jika sisa-sisa larutan destaining 
masih terdapat pada jaringan, maka pengaruh dari sisa destaining ini akan 
menyebabkan preparat menjadi tidak terlihat sama sekali. 

: Untuk besi amonium sulfat 3% jangan menggunakan wadah coplin yang 
sama dengan untuk besi amonium sulfat 2% (langkah b). 

Kemajuan proses destaining harus diikuti melalui pengamatan di bawah mikroskop.  
Keluarkan kaca slide dari larutan destaining, letakkan pada meja mikroskop dengan 
arah preparat menghadap ke atas pada suatu lempengan kaca untuk melindungi 
mikroskop dari cairan yang tumpah.  Amati dengan cepat untuk menilai kemajuan 
diferensiasi.  Perhatikan terutama sekali kecerahan struktur yang mengandung 
kromatin.  Perhitungkan bahwa preparat akan terlihat lebih kelabu di dalam air 
daripada di dalam medium pengawetan terakhir (dikarenakan adanya perbedaan indeks 
refraksi).  Lakukan destaining sampai struktur yang mengandung kromatin terlihat 
hitam keabu-abuan. 

(i) Lakukan dehidrasi preparat dengan melewatkan kaca slide pada serangkaian etanol 
dengan konsentrasi yang makin meningkat: 25%, 50%, 75%, 95%, dan etanol absolut.  
Jangan biarkan lebih dari dua detik di dalam setiap larutan etanol karena pewarna 
kemungkinan akan tercuci semuanya bila terlalu lama berada di dalam etanol. 

(j) Lakukan counterstain selama 10 – 15 menit di dalam larutan Orange G (0,5% di dalam 
minyak cengkeh). 

Catatan: Counterstain dengan hematoxylin besi tidak selalu dilakukan.  Lakukan 
eksperimen dengan bahan Anda dan putuskan mana yang terbaik! 
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(k) Lakukan diferensiasi di dalam minyak cengkeh:xylene:etanol absolut dengan 
perbandingan yang sama selama 15 menit.  Ikuti perkembangan diferensiasi di bawah 
mikroskop. 

(l) Xylene tiga kali, masing-masing 15 menit. 

(m) Rekatkan kaca penutup dengan Depex atau Euparal (resin sintetik).  

 

(a) Buang paraplas dan hidrasikan preparat di dalam etanol 50%. 

Prosedur Safranin – Fast Green 

(b) Warnai di dalam safranin.  Larutkan stok safranin (1% di dalam etanol 95%) dengan air 
suling pada volume yang sama sebelum digunakan.  Lakukan pewarnaan selama 1 – 24 
jam, tergantung pada jaringannya. 

(c) Cuci dengan air. 

(d) Lewatkan dengan cepat pada etanol 70%. 

(e) Lewatkan dengan cepat (masing-masing beberapa detik) pada etanol 95% dan 
kemudian etanol absolut. 

(f) Lakukan counterstain dengan fast-green (0,5% di dalam minyak cengkeh:etanol 
absolut = 1:1) selama 5 – 15 detik.  Pegang kaca slide secara horizontal dan basahi 
preparat dengan cara menyemprotkan bahan pewarna menggunakan pipet.  Jangan 
membuang bahan pewarna, kembalikan ke dalam botol semula. 

(g) Lakukan diferensiasi fast-green dengan menempatkan kaca slide di dalam campuran 
minyak cengkeh:etanol absolut:xylene (2:1:1).  Lakukan dua kali penggantian masing-
masing 2 menit. 

(h) Lewatkan kaca slide pada 3 penggantian xylene, masing-masing sedikitnya 15 menit. 

(i) Rekatkan kaca penutup dengan Depex atau Euparal. 

Safranin akan mewarnai nukleolus, kromosom, kutikula dan dinding yang mengalami 
lignifikasi dengan warna merah terang, sedangkan fast-green akan mewarnai struktur 
sel yang lainnya (sitoplasma dan dinding yang tidak mengalami lignifikasi) dengan 
warna hijau terang. 

 

(a) Buang paraplas dan rendam kaca slide di dalam air melalui serangkaian hidrasi. 

Prosedur Metil Ungu – Eritrosin dari Johansen 

(b) Warnai di dalam larutan metil ungu 2B 1% selama 15 – 30 menit. 

(c) Bilas kelebihan bahan pewarna di dalam air. 

(d) Secara simultan, lakukan diferensiasi dan dehidrasi di dalam larutan asam picric jenuh 
di dalam etanol 95%, selama 10 – 15 detik. 

(e) Hentikan aktifitas asam dengan memasukkan kaca slide ke dalam etanol 95% basa 
(tambahkan 2 – 3 tetes amoniak/100 mL etanol 95%), selama 15 detik. 
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(f) Cuci di dalam etanol murni 95% selama 15 detik. 

(g) Lakukan counterstain di dalam larutan eritrosin jenuh di dalam etanol absolut:minyak 
cengkeh (1:1) selama 5 – 10 detik. 

(h) Jernihkan di dalam minyak cengkeh selama 30 detik. 

(i) Lewatkan pada dua penggantian xylene. 

(j) Rekatkan kaca penutup dengan Depex atau Euparal. 

Ini merupakan pewarna yang baik untuk memperlihatkan mitosis di dalam jaringan 
meristematik.  Inti-inti yang tengah beristirahat dan yang tengah membelah berwarna 
ungu terang, dinding sel berwarna merah dan sitoplasma berwarna pink (merah muda). 
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LAMPIRAN 27 
 

Daftar Pemasuk Kebutuhan Kultur Jaringan 
 
 
 
Berikut ini adalah daftar yang menyajikan nama-nama pemasok bahan-bahan kimia, 
peralatan dan instrumen yang digunakan di dalam kultur jaringan tanaman. 
 
 
Bahan-bahan kimia 
 
Selby Scientific Limited  

243 Bradman St., Acacia Ridge 
QLD 4110 
Telp. 61 7 132991 

2 Clayton Rd., Clayton North 
VIC 3168 
Telp. 61 … 132991 

55 De La Tour St., Coconut Grove 
NT 0810 
Telp. 61 … 132991 

63 Manton St., Hindmarsh 
SA 5007 
Telp. 61 … 132991 

21 Glassford Rd., Kewdale 
WA 6105 
Telp. 61 9 132991 

32 Birnie Ave., Lidcombe 
NSW 
Telp. 61 … 132991 

99 Albert Rd., Moonah 
TAS 7009 
Telp. 61 3 132991 

 

 
FSE Pty. Ltd. 

 
FSE Service 

2 Apollo Crt., Blackburn 
VIC 3130 
Telp. 61 3 9877 0255 

50 John St., Rydalmere 
NSW 2116 
Telp. 61 2 9684 1477 

 
Ajax Chemicals Pty. Ltd. 

 

10 William St., Adamstown 
NSW 2289 
Telp. 1800 639 376 

9 Short St., Auburn 
NSW 2144 
Telp. 61 2 9735 8000 

19 Hamlet St., Cheltenham 
VIC 3192 
Telp. 61 3 9584 2622 

Factory St., Granville 
NSW 2142 
Telp. 61 2 9835 8225 

22 Pambula St., Regency Park 
SA 5010 
Telp. 61 8 8268 6233 

Cnr Production St. & Progress Rd., Wacol  
QLD 4076 
Telp. 61 7 3271 1255 

85 Sheffield Rd., Welshpool 
WA 6106 
Telp. 61 9 351 9355 
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Lab Supply Australia  
 
3 Virgil St., Hyde Park 
QLD 4812 
Telp. 61 77 71 4144 

 

 
 
Bahan-bahan biokimia 
  
Sigma Aldrich Pty. Ltd. Sigma Biochemicals 

14 Anella Ave., Castle Hill 
NSW 2154 
Telp. 61 2 9841 0555 

288 Balcatta Rd., Balcatta 
WA 6021 
Telp. 61 9 345 2233 

 
Mallinckrodt Chemical Aust. Pty. Ltd. 

 

27 Bank, Meadowbank 
NSW 2114 
Telp. 61 2 9808 1611 

 

 
 
Media kultur jaringan siap pakai 
  
Sigma Aldrich Pty. Ltd. Sigma Biochemicals 

14 Anella Ave., Castle Hill 
NSW 2154 
Telp. 61 2 9841 0555 

288 Balcatta Rd., Balcatta 
WA 6021 
Telp. 61 9 345 2233 

 
 
Agar 
 
FSE Pty. Ltd. FSE Service 

2 Apollo Crt., Blackburn 
VIC 3130 
Telp. 61 3 98770255 

50 John St., Rydalmere 
NSW 2116 
Telp. 61 2 9684 1477 

 
Oxoid Australia Pty. Ltd. 

 

104 Northern Rd., Heidelberg West 
VIC 3081 
Telp. 61 3 9458 1311 

 

 
 
Peralatan gelas 
 
Selby Scientific Limited  

243 Bradman St., Acacia Ridge 
QLD 4110 
Telp. 61 7 132991 

2 Clayton Rd., Clayton North 
VIC 3168 
Telp. 61 7 132991 
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55 De La Tour St., Coconut Grove 
NT 0810 
Telp. 61 … 132991 

63 Manton St., Hindmarsh 
SA 5007 
Telp. 61 7 132991 

21 Glassford Rd., Kewdale 
WA 6105 
Telp. 61 9 132991 

32 Birnie Ave., Lidcombe 
NSW 
Telp. 61 7 132991 

99 Albert Rd., Moonah 
TAS 7009 
Telp. 61 3 132991 

 

 
FSE Pty. Ltd. 

 
FSE Service 

2 Apollo Crt., Blackburn 
VIC 3130 
Telp. 61 3 98770255 

50 John St., Rydalmere 
NSW 2116 
Telp. 61 2 9684 1477 

 
Crown Scientific Pty. Ltd. 

 

30 Robinson Ave., Belmont 
WA 6104 
Telp. 61 9 479 4655  

107 Ledger Rd., Beverley 
SA 5009 
Telp. 61 8 8347 3310 

72 Browns Rd., Kinston 
TAS 7050 
Telp. 61 3 6229 7437 

144 Moorebank Ave., Moorebank 
NSW 2170 
Telp. 61 2 9602 7677 

18 Maud St., Newstead 
QLD 4006 
Telp. 61 7 3252 1066 

17 Corporate Ave., Rowville  
VIC 2170 
Telp. 61 3 9764 4722 

 
 
 
Wadah kultur 
 
Selby Scientific Limited  

243 Bradman St., Acacia Ridge 
QLD 4110 
Telp. 61 7 132991 

2 Clayton Rd., Clayton North 
VIC 3168 
Telp. 61 7 132991 

55 De La Tour St., Coconut Grove 
NT 0810 
Telp. 61 … 132991 

63 Manton St., Hindmarsh 
SA 5007 
Telp. 61 7 132991 

21 Glassford Rd., Kewdale 
WA 6105 
Telp. 61 9 132991 

32 Birnie Ave., Lidcombe 
NSW 
Telp. 61 7 132991 

99 Albert Rd., Moonah 
TAS 7009 
Telp. 61 3 132991 
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FSE Pty. Ltd. FSE Service 

2 Apollo Crt., Blackburn 
VIC 3130 
Telp. 61 3 98770255 

50 John St., Rydalmere 
NSW 2116 
Telp. 61 2 9684 1477 

 
Disposable Products Pty. Ltd. 

 
Sarstedt Australia 

16 Park Way Technology, Park The Levels 
SA 5095 
Telp. 61 8 8349 6555 

16 Park Way Technology 
SA 5095 
Telp. 1800 803 308 

 
 
Peralatan laboratorium 
 
Selby Scientific Limited  
243 Bradman St., Acacia Ridge 
QLD 4110 
Telp. 61 7 132991 

2 Clayton Rd., Clayton North 
VIC 3168 
Telp. 61 7 132991 

55 De La Tour St., Coconut Grove 
NT 0810 
Telp. 61 … 132991 

63 Manton St., Hindmarsh 
SA 5007 
Telp. 61 7 132991 

21 Glassford Rd., Kewdale 
WA 6105 
Telp. 61 9 132991 

32 Birnie Ave., Lidcombe 
NSW 
Telp. 61 7 132991 

99 Albert Rd., Moonah 
TAS 7009 
Telp. 61 3 132991 

 

FSE Pty. Ltd. FSE Service 
2 Apollo Crt., Blackburn 
VIC 3130 
Telp. 61 3 98770255 

50 John St., Rydalmere 
NSW 2116 
Telp. 61 2 9684 1477 

John Morris Scientific Pty. Ltd.  

89 Whitehorse Rd., Balwyn 
VIC 3130 
Telp. 61 3 9816 9444 

63 Victoria Ave., Chatswood 
NSW 2067 
Telp. 61 2 9417 8877 

29 Rundle St., Kent Town 
SA 5067 
Telp. 61 8 8362 5809 

 

HD Scientific Supplies Pty. Ltd.  

670 Mountain Hwy., Bayswater 
VIC 3153 
Telp. 61 3 9729 8266 

1048 Beaudesert Rd., Coopers Plains 
QLD 4108 
Telp. 1800 257 213 

28 Garling Rd., Kings Park 
NSW 2148 
Telp. 61 2 9621 6955 
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Crown Scientific Pty. Ltd.  

30 Robinson Ave., Belmont 
WA 6104 
Telp. 61 9 479 4655  

107 Ledger Rd., Beverley 
SA 5009 
Telp. 61 8 8347 3310 

72 Browns Rd., Kinston 
TAS 7050 
Telp. 61 3 6229 7437 

144 Moorebank Ave., Moorebank 
NSW 2170 
Telp. 61 2 9602 7677 

18 Maud St., Newstead 
QLD 4006 
Telp. 61 7 3252 1066 

17 Corporate Ave., Rowville  
VIC 2170 
Telp. 61 3 9764 4722 

 
Activon Scientific Products Pty. Ltd. 

 

175 Grattan St., Calrton 
VIC 3053 
Telp. 61 3 9349 1750 

107 Ledger Rd., Beverley 
SA 5009 
Telp. 61 8 8347 3310 

40 Le Grand Gardens, Marangaroo 
WA 6064 
Telp. 61 9 302 2553 

46A Beulah Rd., Norwood 
SA 5067 
Telp. 61 8 8363 4100 

 
Scientific Instruments & Optical Sales 

 

70 Kelvin Grove Rd., Normanby 
QLD 4059 
Telp. 61 7 3831 7672 

 

 
 
Mikroskop 
 
Selby Scientific Limited  

243 Bradman St., Acacia Ridge 
QLD 4110 
Telp. 61 7 132991 

2 Clayton Rd., Clayton North 
VIC 3168 
Telp. 61 7 132991 

55 De La Tour St., Coconut Grove 
NT 0810 
Telp. 61 … 132991 

63 Manton St., Hindmarsh 
SA 5007 
Telp. 61 7 132991 

21 Glassford Rd., Kewdale 
WA 6105 
Telp. 61 9 132991 

32 Birnie Ave., Lidcombe 
NSW 
Telp. 61 7 132991 

99 Albert Rd., Moonah 
TAS 7009 
Telp. 61 3 132991 

 

 
FSE Pty. Ltd. 

 
FSE Service 

2 Apollo Crt., Blackburn 
VIC 3130 
Telp. 61 3 98770255 

50 John St., Rydalmere 
NSW 2116 
Telp. 61 2 9684 1477 
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Carl Zeiss Pty. Ltd.  

287 Burbridge Rd., Brooklyn Park 
SA 5032 
Telp. 61 8 8234 0955 

114 Pyrmont Bridge Rd., Camperdown 
NSW 2050 
Telp. 61 2 9516 1333 

 
396 Neerim Rd., Carnegie 
VIC 3163 
Telp. 61 3 9568 3355 

 
82 Edwards St., Perth 
WA 6000 
Telp. 61 9 227 9066 

 
25 Hayling St., Salisbury 
QLD 4107 
Telp. 61 7 3277 7611 

 

 
 
 
Laminar flow cabinets 
 
Selby Scientific Limited  

243 Bradman St., Acacia Ridge 
QLD 4110 
Telp. 61 7 132991 

2 Clayton Rd., Clayton North 
VIC 3168 
Telp. 61 7 132991 

55 De La Tour St., Coconut Grove 
NT 0810 
Telp. 61 … 132991 

63 Manton St., Hindmarsh 
SA 5007 
Telp. 61 7 132991 

21 Glassford Rd., Kewdale 
WA 6105 
Telp. 61 9 132991 

32 Birnie Ave., Lidcombe 
NSW 
Telp. 61 7 132991 

99 Albert Rd., Moonah 
TAS 7009 
Telp. 61 3 132991 

 

 
Gelman Sciences Pty. Ltd. 

 

1 Princess St., Kew 
VIC 3101 
Telp. 61 3 9853 8755 

2 Lincoln St., Lane Cove 
NSW 2066 
Telp. 61 2 9428 2333 

25 Forward St., Welshpool 
WA 6106 
Telp. 61 9 361 4772 

 

 
Linder & May Pty. Ltd. 

 
Clyde Apec Laminar Air Flow Services 

243 Lutwyche Rd., Windsor 
QLD 4030 
Telp. 61 7 3857 1141 

1 Factory, Granville 
NSW 2142 
Telp. 61 2 9637 5800 
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Otoklaf 
 
Getinge Australia Pty. Ltd.  

154 Lytton Rd., Bulimba 
QLD 4171 
Telp. 61 7 3399 3311 

376 Heidelberg Rd., Fairfield 
VIC 3078 
Telp. 61 3 9486 8500 

212 Silverwater Rd., Silverwater 
NSW 2128 
Telp. 61 2 9748 6455 

4 Barrpowell St., Welland 
SA 5007 
Telp. 61 8 8346 4293 

 
Metro Engineering Pty. Ltd. 

 
Sterilising Equipment Sales & Service 

12 Anvil Rd., Seven Hills 
NSW 2147 
Telp. 61 2 9624 8686 

62 Secam St., Mansfield 
QLD 4122 
Telp. 61 7 3849 1077 

 
H D Scientific Supplies Pty. Ltd. 

 
 

670 Mountain Hwy., Bayswater 
VIC 3153 
Telp. 61 3 9729 8266 

1048 Beaudesert Rd., Coopers Plains 
QLD 4108 
Telp. 1800 257 213 

28 Garling Rd., Kings Park 
NSW 2148 
Telp. 61 2 9621 6955 

 

 
 
 
Oven dan ikubator 
 
Selby Scientific Limited  

243 Bradman St., Acacia Ridge 
QLD 4110 
Telp. 61 7 132991 

2 Clayton Rd., Clayton North 
VIC 3168 
Telp. 61 7 132991 

55 De La Tour St., Coconut Grove 
NT 0810 
Telp. 61 … 132991 

63 Manton St., Hindmarsh 
SA 5007 
Telp. 61 7 132991 

21 Glassford Rd., Kewdale 
WA 6105 
Telp. 61 9 132991 

32 Birnie Ave., Lidcombe 
NSW 
Telp. 61 7 132991 

99 Albert Rd., Moonah 
TAS 7009 
Telp. 61 3 132991 

 

 
FSE Pty. Ltd. 

 
FSE Service 

2 Apollo Crt., Blackburn 
VIC 3130 
Telp. 61 3 98770255 

50 John St., Rydalmere 
NSW 2116 
Telp. 61 2 9684 1477 
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H D Scientific Supplies Pty. Ltd.  

670 Mountain Hwy., Bayswater 
VIC 3153 
Telp. 61 3 9729 8266 

1048 Beaudesert Rd., Coopers Plains 
QLD 4108 
Telp. 1800 257 213 

28 Garling Rd., Kings Park 
NSW 2148 
Telp. 61 2 9621 6955 

 

 
Linder & May Pty. Ltd. 

 

243 Lutwyche Rd., Windsor 
QLD 4030 
Telp. 61 7 3857 1141 

 

 
 
Peralatan filtrasi 
 
Selby Scientific Limited  

243 Bradman St., Acacia Ridge 
QLD 4110 
Telp. 61 7 132991 

2 Clayton Rd., Clayton North 
VIC 3168 
Telp. 61 7 132991 

55 De La Tour St., Coconut Grove 
NT 0810 
Telp. 61 … 132991 

63 Manton St., Hindmarsh 
SA 5007 
Telp. 61 7 132991 

21 Glassford Rd., Kewdale 
WA 6105 
Telp. 61 9 132991 

32 Birnie Ave., Lidcombe 
NSW 
Telp. 61 7 132991 

99 Albert Rd., Moonah 
TAS 7009 
Telp. 61 3 132991 

 

 
FSE Pty. Ltd. 

 
FSE Service 

2 Apollo Crt., Blackburn 
VIC 3130 
Telp. 61 3 98770255 

50 John St., Rydalmere 
NSW 2116 
Telp. 61 2 9684 1477 

 
Millipore Australia Pty. Ltd. 

 
 

9A Byfield St., North Ryde 
NSW 2113 
Telp. 61 2 9888 8999 
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Daftar Istilah Kultur Jaringan 
 
 

Adventif Suatu sifat yang menunjukkan perkembangan struktur dari 
posisi yang tidak normal, misalnya pucuk yang keluar dari akar 
atau daun dari kalus. 

Aerob Hidup tergantung pada ketersediaan oksigen. 

Air kelapa Endosperm cair pada kelapa. 

Aksenik Tidak mengalami kontaminasi atau bebas dari organisme asing. 

Aksilar Berkembang dari ketiak daun, misalnya tunas aksilar. 

Anaerob Hidup tidak tergantung pada adanya oksigen. 

Aneuploid Memiliki kromosom lebih sedikit atau lebih banyak dari pada 
kelipatan jumlah kromosom haploid. 

Antera Bagian dari stamen (tangkai sari) yang berisi polen (serbuk sari) 
di dalam kantong serbuk sari. 

Asam deoksiribo 
nukleat (DNA) 

Suatu bahan genetik yang terdapat di dalam setiap sel makhluk 
hidup. 

Asepsis Tanpa infestasi atau kontaminasi mikroorganisme. 

Asinkron Tidak sinkron – lihat sinkron. 

Auksin Hormon yang menyebabkan pemanjangan sel, dominansi 
pucuk, inisiasi akar; misalnya asam indol asetat (IAA). 

Backbulb Struktur vegetatif yang lebih tua pada anggrek simpodial yang 
ada kemungkinan tidak memiliki daun.  Struktur ini memiliki 
tunas yang dapat dirangsang untuk tumbuh bila dipisahkan dari 
induknya. 

Bebas patogen Tanaman, meristem, jaringan atau sel yang bebas penyakit 
(bakteri, jamur, virus, dan lain-lain).  

Bebas penyakit Tanaman yang dinyatakan bebas dari patogen spesifik setelah 
melalui pengujian yang spesifik. 

Bebas virus Suatu tanaman yang disertifikasi melalui uji spesifik sebagai 
tanaman yang bebas dari virus-virus yang spesifik. 

Diferensiasi Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembentukan 
berbagai tipe sel, akar, pucuk, embrio ataupun organ lain yang 
berbeda, di dalam kultur kalus atau kultur sel. 

Dihaploid Merupakan suatu individu (dinyatakan oleh 2n = 2x) yang 
berasal dari tetraploid (2n = 4x). 

Diploid Suatu spesies yang memiliki dua set dari masing-masing 
karakteristik kromosom. 
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Disinfestasi Memusnahkan mikroorganisme. 

Dominansi pucuk Fenomena tertekannya pertumbuhan tunas aksilar (tunas 
samping) oleh adanya tunas terminal (ujung) pada suatu 
cabang. 

Eksogen Berasal dari luar organisme. 

Eksplan Organ atau sepotong jaringan yang digunakan untuk memulai 
kultur. 

Elektroporasi Pembuatan, dengan bantuan arus listrik, pori-pori sementara 
pada plasmolema yang bertujuan untuk memasukkan benda-
benda eksogen, terutama DNA, dari medium. 

Embrio Tanaman yang sangat muda yang berkembang di dalam 
gametofit betina dengan atau tanpa pembuahan. 

Embriogenesis Proses inisiasi dan perkembangan embrio.  Lihat juga 
embriogenesis somatik. 

Embriogenesis somatik Embrioid-embrioid yang muncul dari sel-sel somatik: tidak ada 
proses seksual yang terlibat. 

Embrioid Embrio non zigotik yang terbentuk di dalam kultur. 

Endogen Berasal dari dalam organisme. 

Fenotipe Karakteristik suatu organisme dikarenakan interaksi antara 
genotipe dengan lingkungannya. 

Fiksasi nitrogen Konversi nitrogen (N2) atmosfer menjadi amonia dan asam-
asam amino. 

Gamet Sel kelamin yang diperoleh dari gametofit dan mengandung 
setengah dari jumlah kromosom sel-sel somatik tanaman. 

Gametofit Fase haploid pada siklus generasi tanaman yang membentuk 
gamet. 

Gen Salah satu set satuan hereditas, yang memiliki pengaruh 
spesifik terhadap sifat-sifat suatu organisme.  Gen terdiri atas 
DNA (asam deoksiribo nukleat) dan tersusun secara linear pada 
kromosom. 

Genom Rekaman atau cetakan suatu organisme atau individu. 

Genotipe Ekspresi genetik suatu individu sebagaimana ditentukan oleh 
set gen yang dibawa oleh kromosom. 

Habituasi Kemampuan sel-sel untuk tumbuh tanpa adanya hormon 
tanaman setelah dikulturkan untuk jangka waktu yang panjang 
pada medium yang mengandung hormon tanaman. 

Haploid Memiliki satu kopi per sel dari sel setiap karakteristik 
kromosom suatu spesies. 
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Hardening off Aklimatisasi tanaman in vitro secara bertahap ke kondisi in 
vivo, misalnya dengan pengurangan tingkat kelembaban secara 
bertahap. 

Heterokaryon Sel yang memiliki dua atau lebih inti dengan sifat genetik yang 
berbeda. 

Heterotrop Organisme yang tidak mampu melakukan fotosintesis dan 
karenanya tidak mampu mensintesis senyawa karbon dari 
molekul-molekul anorganik sederhana.  Senyawa-senyawa 
karbon tersebut (misalnya gula) yang digunakan sebagai 
sumber energi dan unit-unit untuk reaksi sintesis harus 
diperoleh dari lingkungan di mana tanaman tersebut tumbuh. 

Heterozigot Memiliki alel yang berbeda pada satu atau lebih lokus atau titik 
yang berkorespon di dalam kromosom homolog.  Penyerbukan 
sendiri pada individu tanaman heterozigot akan menghasilkan 
populasi yang heterogen. 

Hibrid Suatu organisme atau galur sel yang dihasilkan dari persilangan 
antara induk yang secara genetik tidak serupa. 

Hibridisasi Setiap proses terbentuknya hibrid. 

Homozigot Individu diploid atau poliploid yang memiliki alel yang identik 
pada kromosom homolog.  Penyerbukan sendiri pada individu 
tanaman homozigot akan menghasilkan individu yang 
homogen. 

In vitro Secara harfiah berarti ‘di dalam kaca’, diterapkan pada setiap 
proses yang dilakukan di dalam kultur steril. 

In vivo Secara harfiah berarti ‘di dalam kehidupan’, diterapkan pada 
setiap proses yang terjadi di dalam organisme utuh. 

Indeksing penyakit Tanaman yang diindeksing penyakit telah diuji apakah 
mengandung penyakit-penyakit yang dikenal menurut prosedur 
pengujian yang baku. 

Induksi Menyebabkan inisiasi suatu proses atau struktur. 

Inokulasi Meletakkan inokulum di dalam atau pada medium nutrisi. 

Internodus Bagian batang di antara dua nodus. 

Juvenilitas Menggambarkan fase awal pertumbuhan di mana tanaman 
berada dalam fase pertumbuhan vegetatif cepat. 

Kalus Jaringan yang tumbuh dari proliferasi sel-sel yang tidak 
terorganisasi – suatu kelompok sel tanaman yang kurang 
terdiferensiasi. 

Karyotipe Karakteristik jumlah, ukuran dan bentuk kromosom pada 
metafase sel-sel somatik. 
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Keragaman epigenetik Keragaman yang tidak diwariskan, yang pada saat yang sama 
dapat balik; seringkali merupakan hasil ekspresi gen. 

Keragaman somaklon Variasi genetik yang terjadi di dalam sel-sel tanaman selama 
kultur.  Asal-usul keragaman belum diketahui. 

Kimera Suatu organisme  yang memiliki dua genotipe yang berbeda. 

Klon Suatu populasi tanaman yang diperoleh dari individu tunggal 
melalui perbanyakan vegetatif.  Lebih tepatnya, klon 
merupakan populasi sel yang diperoleh dari sel tunggal melalui 
pembelahan mitosis.  Suatu klon tidak perlu homozigot. 

Kromosom Satu set struktur yang menyerupai untaian benang yang terdapat 
di dalam nukleus, yang terdiri atas asam nukleat dan protein.  
Kromosom membawa gen dan terlibat di dalam penyampaian 
karakteristik keturunan. 

Kultur Menumbuhkan sel, jaringan, organ ataupun keseluruhan 
tanaman di dalam medium steril, di bawah kondisi aseptik, 
misalnya kultur sel, kultur embrio, kultur ujung pucuk, kultur 
antera, dan sebagainya. 

Kultur antera Kultur jaringan antera yang biasanya ditujukan untuk 
mendapatkan tanaman haploid. 

Kultur aseptik Kultur jaringan atau organ pada medium bebas bakteri, jamur 
ataupun mikroorganisme lain. 

Kultur jaringan Suatu istilah umum yang mengacu pada semua bentuk kultur 
aseptik jaringan tanaman ataupun hewan. 

Kultur kontinyu Suatu kultur suspensi yang secara kontinyu disuplai dengan 
unsur hara dengan cara mengalirkan medium segar, baik 
dengan atau tanpa membuang bioproduknya. 

Kultur organ Kultur aseptik dari struktur yang terorganisasi, misalnya ujung 
akar, ujung pucuk, potongan batang, embrio, dan lain-lain. 

Kultur sinkron Suatu kultur di mana sebagian besar sel mengalami pembelahan 
pada waktu yang bersamaan.  Lawan dari asinkron. 

Kultur suspensi Sel atau agregat sel yang dikulturkan di dalam medium cair. 

Media padat Media nutrisi yang dipadatkan, misalnya dengan agar. 

Medium dasar Suatu medium yang mengandung hara organik dan anorganik 
namun tanpa aditif seperti zat pengatur tumbuh. 

Medium nutrisi Kombinasi hara anorganik dan organik dan air dalam bentuk 
cair ataupun padat. 

Medium terdefinisi 
secara kimiawi 

Suatu larutan nutrisi untuk mengkulturkan sel yang terdiri atas 
komposisi senyawa kimia yang telah diketahui. 
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Meriklon Suatu klon anggrek, yang berasal dari meristem atau organ lain 
yang diisolasi secara in vitro. 

Meristem Kelompok sel yang tengah aktif tumbuh yang dilokalisir, dari 
mana jaringan permanen (misalnya akar, pucuk, daun, bunga) 
diperoleh. 

Meristem pucuk Meristem yang terletak pada bagian ujung pucuk utama atau 
pucuk lateral. 

Meristematik Memiliki karakteristik meristem. 

Meristemoid Sel-sel meristematik yang terbentuk di dalam jaringan kalus dan 
dapat menumbuhkan akar dan/atau pucuk. 

Mikropropagasi Perbanyakan tanaman seksual atau vegetatif secara in vitro. 
Mikrospora Sel haploid yang uninukleat yang berkembang menjadi serbuk 

sari (gametofit jantan). 

Morfogenesis Perkembangan bentuk atau struktur. 

Mutagenesis Suatu proses yang merubah konstitusi genetik suatu sel melalui 
perubahan-perubahan di dalam DNA-nya. 

Mutan Individu yang memiliki genotipe yang berbeda dari induknya 
dan fenotipe yang berbeda pula. 

Mutasi Suatu perubahan jumlah atau struktur DNA di dalam suatu 
organisme, menyebabkan terjadinya perubahan pada fenotipe 
organisme tersebut. 

Nodus Suatu bagian pada batang di mana daun-daun melekat, biasanya 
memiliki satu tunas aksilar. 

off-type Suatu tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan yang 
memperlihatkan keragaman, yaitu suatu mutan. 

Organogenesis Pembentukan organ. 

Ototrop Suatu organisme yang mensintesis makanannya sendiri dari 
molekul-molekul organik, misalnya organisme fotosintetik. 

Parenkimatik Istilah yang digunakan untuk menggambarkan sel-sel yang 
belum terdiferensiasi yang memiliki dinding sel primer, mampu 
untuk melakukan pembelahan dan diferensiasi sel. 

Passage Pemindahan secara rutin terhadap sel-sel atau jaringan ke 
medium yang baru. 

Pemotongan  Memisahkan sepotong jaringan atau organ dari struktur 
induknya, misalnya memisahkan pucuk-pucuk individu dari 
massa pucuk yang tengah berproliferasi. 

Perbanyakan aseksual Perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian 
vegetatif. 
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Perbanyakan klon Perbanyakan tanaman secara aseksual yang diawali dari 
individu tunggal. 

Plantlet Suatu pucuk kecil yang berakar atau embrio yang berkecambah. 

Ploidi Jumlah set kromosom utuh per nukleus. 

Poliembrioni Perkembangan satu atau lebih embrio pada suatu biji, atau 
perkembangan embrio majemuk di dalam kultur. 

Poliploidi Mengandung tiga atau lebih pasangan kromosom per nukleus 
(triploid, tetraploid, pentaploid, dan sebagainya). 

Primordia Kelompok sel yang menumbuhkan suatu organ. 

Propagula Sepotong kecil tanaman yang digunakan dalam perbanyakan. 

Protocorm Pada tanaman anggrek, biji yang berisi embrio yang belum 
terorganisasi yang terdiri atas hanya beberapa ratus sel.  Selama 
perkecambahan biji, embrio pertama-tama membentuk struktur 
berupa umbi yang disebut protocorm, dari mana berkembang 
suatu tanaman lengkap.  Bagian vegetatif dari sejumlah anggrek 
di dalam kultur membentuk struktur yang menyerupai 
protocorm berbentuk bulat dan mengkilap, yang dapat 
diperbanyak secara tak terbatas atau dapat diinduksi untuk 
meregenerasikan tanaman lengkap. 

Protoplas Sel tunggal yang telah dibuang dindingnya. 

Serbuk sari (polen) Mikrospora yang lebih tua.  Serbuk sari dewasa mengandung 
gamet jantan (sperma).  Begitu mencapai kepala putik (stigma) 
yang tepat, serbuk sari berkecambah dan menghasilkan suatu 
buluh serbuk sari yang membawa gamet jantan ke indung telur. 

Sibrid Suatu hibrid sitoplasma, yang berasal dari peleburan suatu 
sitoplas (sitoplasma tanpa nukleus) dengan satu sel lengkap. 

Simpodial Perkembangan tanaman di mana tunas terminal pada batang 
terhenti pertumbuhannya, seringkali setelah pembungaan, dan 
tunas lateral paling atas selanjutnya menggantikan peranan 
tunas terminal tersebut. 

Sitokinin Hormon pertumbuhan yang menyebabkan pemanjangan sel, 
diferensiasi sel, diferensiasi pucuk, pecahnya dominansi pucuk, 
dan sebagainya.  Sitokinin BAP adalah yang umum digunakan 
dalam kultur jaringan. 

Sitoplasma Bagian dari sel di sebelah dalam dinding sel namun tidak 
termasuk nukleus. 

Somatik Mengacu pada bagian atau proses vegetatif atau non-seksual. 

Sporofit Fase diploid di dalam tanaman dengan perubahan generasi yang 
menghasilkan spora. 
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Sterilisasi filter Proses sterilisasi suatu bahan cair dengan cara melewatkannya 
pada suatu saringan, dengan pori-pori yang begitu kecil yang 
tidak dapat dilewati oleh mikroorganisme. 

Subkultur Subdivisi suatu kultur untuk ditransfer ke medium segar. 

Totipotensi Sifat suatu sel untuk berkembang, membelah diri dan 
berdiferensiasi menjadi suatu organisme lengkap.  Sel-sel yang 
totipoten mengandung semua informasi genetik untuk 
perkembangan tanaman yang lengkap. 

Transfer Proses pemindahan jaringan yang dikulturkan ke medium segar.  
Juga dikenal sebagai passage. 

Vitrifikasi Menggambarkan kultur yang terlihat seperti kelebihan air, 
tembus cahaya atau bening seperti kaca. 

Zigot Sel yang terbentuk dari penyatuan dua gamet (sel sperma dan 
sel telur). 
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Indeks Subjek 
 

 
2iP, 61 embriogenesis, 31, 37 
 endodermis, 10 
A endosperm, 3, 94 
abaxsial, 14, 16 epidermis, 7- 9, 12, 14-5 
adaxsial, 14, 16 epikotil, 3 
adenin, 62, 80 etilen, 29, 31, 89 
air kelapa, 49, 86, 94  
akar adventif, 19, 34, 61 F 
aklimatisasi, 34, 92 fotoperiodesitas, 30-1 
anatomi, 1, 2, 6, 9, 12, 14, 104-5, 107,  fotosintesis, 10, 23, 25, 30, 37, 59, 100, 102,  
 109, 111, 113  107 
antera, 7, 18, 39 fruktosa, 50, 77 
antibiotik, 42, 44  
arang aktif, 29, 62-63, 78 G 
asam absisat, 23, 25, 62, 81 giberelin, 23, 31, 62 
asam amino, 49, 54, 58-9 glisin, 53-4, 56, 58, 71-2 
asam askorbat, 29, 54, 56, 58, 72 glukosa, 50, 105, 107 
asam nikotinat, 53, 56-7, 71-2  
auksin, 1, 23, 31, 34, 36, 51-2, 54-5, 57-8,  H 
 60-1, 63, 79, 80 haploid, 18, 21, 39 
 hara makro, 24, 53-5 
B hibrid, 18 
bahan pelembab, 98 hipokotil, 3, 86 
bakteri, 25, 27, 43-4, 47, 83-4, 106 homozigot, 39 
BAP, 51, 54, 61, 76, 80, 95-6 hormon, 17, 18, 20-36, 52, 60, 90 
biaya produksi, 66-7  
biotin, 54, 56, 58, 72 I 
 IAA, 51, 58, 60-1 
C IBA, 51, 74-5, 95-6 
CO2, 58 infestasi endogen, 20, 26 
 infestasi, 26, 45, 83-5 
D intensitas cahaya, 25, 35, 92, 101-3 
diferensiasi, 32, 40, 118-20 iodium, 57, 93, 106-7, 111 
dikotil, 2, 7-11, 13-5, 51 isobilateral, 15-6 
disinfestasi, 25, 43-4, 87, 103  
DNA, 39,  J 
dominansi pucuk, 24-5, 89 jamur, 25, 27, 47, 83-4, 105-6 
dorsiventral, 14-6 jaringan sekunder, 12 
 juvenil, 34 
E  
EDTA, 53-5, 71-2, 97 K 
eliminasi penyakit, 36 kalus, 1, 19, 23, 29, 31, 36-40, 51, 61-2, 86 
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kambium, 5, 7, 8, 10, 12-3 pith, 7, 10, 12-3, 38 
karbohidrat, 3, 23-5, 42, 79, 106-7 plumule, 3 
kelembaban relatif, 35, 79, 83 poliploidi, 21 
kimera, 20, 21, 36 potensi osmotik, 79 
kinetin, 54, 60-1, 81, 95-6 primordia daun, 11-2, 36 
klon, 17, 31, 65 protoderm, 8, 12 
kloroplas, 14, 57, 107 protoplas, 1, 3, 4, 39, 40 
kolenkim, 3, 4, 12, 15 protoxylem, 5, 6, 8, 10 
kolin, 54, 56, 58, 72 pucuk adventif, 31 
kontaminasi, 21, 27-8, 43-8, 84-5, 117 PVP, 29 
korteks, 7-10, 12-3  
kotiledon, 3, 7 Q 
kultur ovul, 18 quanta, 101-2 
kultur ujung pucuk, 12, 28 quantum, 101 
kutikula, 8, 14, 35, 106, 120  
 R 
M ragi, 49, 84 
meristem bawah, 8, 12 rambut akar, 8, 9 
meristem pucuk, 10, 11, 36-7 regenerasi, 19, 40,  
metaxylem, 5, 6, 10 riboflavin, 54, 56, 58, 72 
mikropropagasi, 17, 19, 20, 29, 31, 36, 44,  ruang kultur, 27, 41, 47-8, 69 
 60, 64-7  
monokotil, 2, 7, 13-6 S 
morfogenesis, 1 seng, 88, 89 
Murashige dan Skoog, 1, 51-2, 72 serat, 4-7, 106 
 sitokinin, 1, 22-3, 25, 31, 34, 36, 51, 52,  
N  54-5, 57, 60-3, 79-81, 94 
NAA, 51, 54, 60, 95-6 sklerenkim, 4, 106 
NOA, 54, 95-6 spora, 26, 40-1, 46-7, 97-8 
nodus, 20, 31, 84 stele, 8, 10, 12 
 stomata, 14, 58, 106 
O suhu, 18, 22, 24, 26-7, 29, 30-1, 34, 42,  
otoklaf, 29, 30, 41-2, 45   45-6, 48, 52, 57, 69, 77-8, 83-4, 88-9, 92, 
  94, 98, 11, 117 
P sukrosa, 23-4, 26-7, 30, 35, 49-51, 54, 56, 
parenkim, 3-6, 9-10, 12-3  71, 75-6, 84, 95-6, 97 
pemadat, 29, 42, 50, 52, 73, 78, 84, 92 sumber karbon, 49, 50 
pemasaran, 64, 66-8  
pembuluh sieve, 6  
pengakaran, 33-4, 95-6 T 
perbanyakan vegetatif, 17 tekanan uap air, 83 
perbanyakan, 1, 10, 17-9, 31-2, 67, 95 tiamin, 49, 53, 56-7, 71-2, 85 
persiapan media, 29, 41-2, 52-5, 60, 69, 74 totipotensi, 1 
phloem, 5-7, 10, 13, 15-6 tracheid, 5, 6, 106 
piridoksin, 49, 53, 56-7 Triton, 44, 98 
piringan sieve, 6 tunica, 11 
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U X 
UV, 47, 77 xylem, 5-8, 10, 13, 15-6, 106, 109 
  
V  
vessel, 5, 6, 106, 109 Z 
virus, 17, 25-8, 36 zat pengatur tumbuh, 22, 23, 42, 50-2, 60-3 
vitamin, 42, 49, 53, 57-8, 85  79, 81 
vitrifikasi, 50, 62 zeatin, 61, 81 
 zona kambial, 13 
W  
Woody Plant Medium, 52  
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