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Edisi ke-dua Percobaan Kultur Jaringan Tanaman berisi berbagai informasi 

yang dihasilkan dari temuan-temuan terbaru mengenai penerapan teknik 

kultur jaringan di bidang pertanian dan industri.  Buku pegangan 

laborarotium ini berisikan kupasan mengenai terminologi dan defenisi-

defenisi yang diperdalam serta informasi lanjut mengenai peralatan dan 

fasilitas laboratorium.  Juga disertakan bagian non-eksperimental mengenai 

dua topik khusus: eradikasi virus dan tumor tanaman serta rekayasa genetik. 

Buku teks yang komprehensif ini mengajak para pembaca untuk 

menelusuri serangkaian cara kerja dalam percobaan dan juga menyajikan 

telaah pustaka pendahuluan pada setiap topik.  Setelah pendahuluan tentang 

latar belakang sejarah, dilanjutkan dengan kupasan mengenai laboratorium 

kultur jaringan, teknik aseptik, dan komposisi nutrisi media.  Bab-bab 

berikutnya berkaitan dengan suspensi sel, mikropropagasi, embryogenesis 

somatik, isolasi dan peleburan protoplas, kultur haploid, penyimpanan 

sumberdaya genetik tanaman, produksi metabolit sekunder, dan kuantitasi 

prosedur.  Juga diikutsertakan satu daftar istilah, tabel formulasi media, dan 

daftar sumber pengadaan bahan dan alat. 

Buku ini menawarkan metoda percobaan untuk berbagai bidang 

penelitian kultur jaringan tanaman, dan memiliki nilai yang sangat berarti 

bagi para mahasiswa tingkat sarjana dan para peneliti ilmu tanaman.  Buku 

ini juga bermanfaat bagi para peneliti di bidang yang berkaitan, seperti 

kehutanan, agronomi, dan hortikultura, dan juga bagi perusahaan-perusahaan 

komersial serta perusahaan farmasi yang berminat memperdalam teknik 

laboratorium. 
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SEKAPUR SIRIH 
 

 

 

Gagasan untuk bereksperimen dengan menggunakan jaringan dan organ 

tanaman yang diisolasi di bawah kondisi laboratorium yang terkendali, yang 

muncul pada akhir abad ke-sembilan belas, menemukan titik sasarannya 

dengan berhasilnya pekerjaan seorang pakar fisiologi tanaman asal Jerman, 

Haberlandt, kira-kira 80 tahun yang lampau.  Menurut Haberlandt, tetap 

berlangsungnya pembelahan sel di dalam jaringan yang dikulturkan pada 

media nutrisi – merupakan teknik kultur jaringan yang sesungguhnya dan 

memiliki potensi yang tidak terbatas.  Dalam hal ini beliau sendiri belum 

berhasil dalam pekerjaannya, dan sekitar 35 tahun kemudian barulah nampak 

hasilnya – di mana keberhasilan ini dicapai tidak berapa lama setelah 

ditemukannya auksin.  Gautheret, Nobécourt dan White merupakan para 

pelopor di dalam tahapan ke-dua ini.  Penelitian yang mereka lakukan pada 

awalnya terutama berkaitan dengan pencarian kondisi di mana pembelahan 

dan pertumbuhan sel dapat terjadi di dalam eksplan, serta mencari tingkat 

kebutuhan kebutuhan jaringan akan nutrisi dan hormon.  Namun hal ini 

dengan cepat menempatkan suatu periode di mana jaringan yang dikulturkan 

dimanfaatkan sebagai sarana penelitian dalam mempelajari fisiologi dan 

bikomia sel yang lebih umum serta proses diferensiasi dan organogenesis 

yang lebih rumit.  Banyak kemajuan yang diperoleh; dan penemuan bahwa 

tanaman lengkap dapat diregenerasikan dari jaringan yang belum 

berdiferensiasi – sekali pun sel tunggal – di dalam kultur telah semakin 

memantapkan metoda ini.  Dalam pengertian yang sangat khusus, hal ini 

menunjukkan bahwa pada suatu titik waktu tertentu makhluk hidup – yakni 

tanaman – dapat ditangani sebagaimana mikroorganisme dan dihadapkan 

pada prosedur biologi molekuler yang ketat, dan pada saat yang lain tanaman 

tersebut merupakan makhluk yang eksistensinya adalah sebagai organisme 

makroskopik yang hidup bebas.  Implikasi dan aplikasi dari temuan-temuan 

ini kini tengah menjadi objek penelitian pada berbagai aspek, tidak hanya di 

bidang aplikasi praktis saja.  Jika rekayasa genetik, yang melibatkan 

manipulasi langsung terhadap tanaman, maka prosedur yang diadopsi mau 

tidak mau akan sangat tergantung pada pemulihan tanaman “sesungguhnya” 

dari komponen-komponen yang dikulturkan.  Karenanya, tidaklah 

mengherankan bahwa teknologi tersebut telah berkembang dari laboratorium 

universitas yang kecil menjadi bagian dari armada industri dan pertanian. 

Walaupun terdapat minat yang besar terhadap metoda kultur jaringan 

tanaman, namun sampai saat ini berbagai teknik modern belum pernah 

dikupas secara komprehensif di dalam satu buku teks.  Baik para peneliti 

maupun pemakai harus menelusuri sejumlah besar literatur yang tersebar di 

mana-mana untuk mencari prosedur yang sesuai dengan minat mereka.  
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Volume ini dapat mengatasi berbagai kekurangan yang ada, dan percobaan-

percobaan yang diuraikan mencakup hampir setiap aspek dari teknik kultur 

jaringan.  Buku ini bahkan jauh melebihi sekedar buku masak manapun.  

Metoda pencapaian pertumbuhan, pembelahan sel dan morfogenesis secara in 

vitro disusun dalam konteks yang sesuai.  Bab-bab yang ditulis tidak hanya 

menguraikan bagaimana mengerjakan prosedurnya, tetapi juga memberikan 

bahasan yang mendalam mengenai latar belakang sejarah dan interpretasi 

hasil yang mungkin diperoleh, didukung oleh kepustakaan yang lengkap.  

Penulis benar-benar menguasai bidangnya sehingga sangat tepat menulis buku 

teks seperti ini, berdasarkan pengalaman mereka yang luas dalam aplikasi, 

pengembangan dan pengajaran metoda kultur jaringan.  Kepada para siswa 

dikemukakan bahwa perlakuan-perlakuan yang mereka cobakan pada masing-

masing topik akan memberikan kontribusi yang tak terhingga kepada para 

pembaca dari kalangan yang lebih luas, baik apa pun pengetahuan yang 

mereka miliki sebelumnya atau pun bidang aplikasi yang potensial. 
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KATA PENGANTAR EDISI KE-DUA 
 

 

 

Kebutuhan akan edisi baru buku ilmiah secara langsung berkaitan dengan 

mengalirnya gagasan-gagasan dan perkembangan-perkembangan baru di 

dalam bidangnya.  Berbagai kemajuan yang padu telah dicapai pada beberapa 

beberapa tahun terakhir dalam penerapan teknik kultur jaringan di bidang 

pertanian dan industri, dan kami bermaksud berbagi informasi ini dengan 

para pembaca.  Alasan kuat lainnya untuk menerbitkan edisi baru ini adalah 

untuk memperbaiki setiap kesalahan dan kekeliruan informasi yang 

kemungkinan secara tanpa disengaja terjadi di dalam edisi terdahulu. 

Walaupun telah dibuat beberapa perubahan organisasi, format umum buku 

ini masih tetap sama.  Kami telah saran-saran untuk memperluas bagian 

terminologi dan defenisi.  Sejumlah informasi tambahan mengenai peralatan 

dan fasilitas telah pula disajikan pada Bab 2.  Suatu pengantar untuk teknik-

teknik yang digunakan di dalam penyimpanan plasma nutfah dapat dijumpai 

pada Bab 15.  Oleh karena diharapkan buku ini dapat memberikan pengantar 

yang luas di bidangnya bagi para pembaca, kami telah pula menyertakan bab 

non-eksperimental yang singkat mengenai eradikasi virus dan tumor tanaman 

serta rekayasa genetik.  Tabel yang dicantumkan pada bagian akhir buku ini 

menyajikan formulasi beberapa media kultur jaringan:  Murashige dan Skoog, 

B5 Gamborg, White, serta Schenk dan Hildebrandt. 

 

Naskah buku ini diselesaikan oleh LWR selama penugasannya sebagai 

Senior Visiting Researcher di Queen Elizabeth College, University of 

London.  Beliau sangat berterima kasih atas kerjasama dari Profesor P.B. 

Gahan, Ketua Jurusan Biologi. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua penelaah, dan juga para 

siswa yang telah membantu kami dengan saran dan kritik yang membangun. 
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KATA PENGANTAR EDISI PERTAMA 
 

 

 

Tujuan dari buku ini adalah untuk memperkenalkan metode penelitian dasar 

untuk setiap bidang utama penelitian yang menggunakan isolasi dan 

pengkulturan sel, jaringan, dan organ tanaman.  Masing-masing bab berisikan 

beberapa aspek kultur jaringan yang terpisah-pisah, dan bab-bab tersebut 

disusun secara umum berdasarkan urutan kompleksitas teknik yang makin 

rumit.  Walaupun buku ini ditulis terutama sekali untuk para mahasiswa 

tingkat sarjana, namun para peneliti dari berbagai cabang botani dan para 

siswa biologi sekolah menengah juga akan menemukan materi yang 

menyangkut bidang kajian mereka.  Dengan pertimbangan kemungkinan 

beragamnya fasilitas laboratorium yang tersedia, percobaan-percobaan yang 

dikemukakan di dalam buku ini dipilih percobaan yang memerlukan peralatan 

khusus yang minimum.  Daftar penjual bahan-bahan kimia dan peralatan 

laboratorium disajikan pada bagian akhir buku ini.  Buku ini dirancang 

sebagai suatu buku penuntun laboratorium untuk mata kuliah teknik kultur 

jaringan tanaman, walaupun sebenarnya dapat pula digunakan sebagai buku 

pelengkap untuk mata kuliah botani dan biologi perkembangan. 

Bab pembuka menyajikan sejarah singkat perkembangan teknik kultur 

jaringan tanaman, dan latar belakang mengenai teknik-teknik sterilisasi dan 

aseptik.  Bab ke-tiga menyajikan berbagai komponen nutrisi media, yang 

meliputi garam-garam anorganik, vitamin dan suplemen organik lainnya, 

karbohidrat, zat pengatur tumbuh tanaman, matriks medium, dan petunjuk 

untuk mempersiapkan medium nutrisi. 

Bagian lain dari buku ini berisikan percobaan-percobaan laboratorium 

yang menggunakan prosedur kultur tertentu, dan masing-masing bab 

mengikuti format yang sama: tujuan dari percobaan dan informasi latar 

belakang, bahan dan alat, cara kerja, hasil, pertanyaan-pertanyaan untuk 

diskusi, dan daftar pustaka.  Sebagian besar bab dilengkapi dengan lampiran 

yang menyajikan percobaan-percobaan dan teknik-teknik tambahan.  Bab-bab 

eksperimental pembuka menyajikan bahasan mengenai inisiasi dan 

pemeliharaan kultur kalus, dan persiapan kultur suspensi atau kultur cair.  

Para siswa akan mengulangi percobaan klasik White yang melibatkan 

pertumbuhan tak terbatas dari isolasi akar tomat.  Bab lain menyajikan 

metoda induksi diferensiasi elemen tracheary pada jaringan yang dikulturkan.  

Beberapa bab memperkenalkan berbagai pendekatan terhadap perbanyakan 

tanaman menggunakan teknik in vitro.  Para siswa akan melakukan regenerasi 

tanaman Coleus dari isolasi potongan daun setelah bahasan mengenai prinsip-

prinsip organogenesis.  Perkembangan embryoid diamati pada kultur suspensi 

sel wortel, dan prosedur ini menawarkan suatu pendekatan lain bagi 

perbanyakan tanaman melalui jaringan somatik.  Metoda untuk perbanyakan 



 

 

klon tanaman melalui kultur ujung pucuk juga diuraikan dalam buku ini.  

Isolasi protoplas disajikan dan petunjuk juga diberikan untuk induksi 

peleburan protoplas dan perakitan hibrid-hibrid somatik.  Suatu sarana 

penting di dalam pemuliaan tanaman menggunakan kultur anter, dengan 

produk yang dihasilkan berupa plantlet-plantlet haploid yang membawa 

rangkaian kromosom tunggal.  Satu bab singkat memperkenalkan konsep 

pemanfaatan kultur jaringan untuk produksi senyawa-senyawa kimia dan 

obat-obatan secara komersial.  Dan akhirnya, dikemukakan beberapa metoda 

kuantitatif di dalam penyajian hasil perconaan in vitro. 

 

Penulis mengucapkan terima kasih atas saran-saran yang berharga yang 

penulis terima selama mempersiapkan naskah buku ini, dan ucapan 

terimakasih terutama sekali disampaikan kepada M. Davey, N.P. Everet, T. 

Ford, W.P. Hacket, G.G. Henshaw, J. Heslop-Harrison, M.G.K. Jones, A. 

Komamine, J. O’Hara, V. Raghavan, T.A. Thorpe, J.G. Torey, G. Wilson, 

L.A. Withers, dan M.M. Yeoman atas telaah kritis mereka terhadap isi buku 

ini.  Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Miss H. Bigwood dan Mr. 

A. Pugh atas bantuan artistik dan fotografi yang diberikan.  Keikhlasan rekan-

rekan sejawat yang telah memberi kami foto-foto asli serta negatifnya untuk 

ilustrasi di dalam buku ini kami hargai bersama-sama dengan gambar yang 

ditampilkan. 

Sebagian besar kontribusi LWR di dalam penyusunan buku ini ditulis 

selama penugasannya sebagai Visiting Fellow dan Fullbright Senior Scholar 

di Australian National University, Canberra.  Beliau mengucapkan terima 

kasih yang tiada terhingga atas kerjasama yang sangat baik dari Department 

of Botany, the Australian National University, the Research School of 

Biological Sciences, dan kepada Australian-American Educational 

Foundation.  Para penulis juga berhutang budi kepada Florence Roberts atas 

saran-saran editorialnya. 

 

 



 

 xii 

KATA PENGANTAR DARI PENTERJEMAH 

 

Sejak dua dekade terakhir teknik kultur jaringan tanaman sudah 

sedemikian maju dan berkembang dengan pesatnya, sehingga 

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

mengupas prinsip-prinsip dasar, prosedur hingga aplikasi teknik 

ini untuk berbagai keperluan.  Namun demikian, ketersediaan 

buku teks berbahasa Indonesia masih dirasakan sangat kurang, 

sementara harus diakui bahwa salah satu keterbatasan 

mahasiswa kita adalah lemahnya penguasaan bahasa asing, 

terutama Bahasa Inggeris.  Menurut pengamatan kami, 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 bahasa populer, namun kurang menekankan aspek 

ilmiahnya.  Untuk mengatasi hal ini, kami menawarkan solusi 

berupa penterjemahan buku Experiments in Plant Tissue 

Culture, second edition karya John H. Dodds dan Lorin W. 

Roberts ke dalam Bahasa Indonesia, dengan harapan dapat 

membantu para mahasiswa maupun dosen dalam memahami 

teknik kultur jaringan tanaman.  Buku ini tidak saja bermanfaat 

untuk mata kuliah Kultur Jaringan Tanaman, tetapi juga dapat 

dijadikan sebagai pustaka acuan 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,  

Penterjemah, 

Dr. H. Zulkarnain 
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1 
Kultur sel, jaringan, dan 

organ tanaman 
 

 

Penelitian-penelitian awal, 1902-1939 

Konsep yang menyatakan bahwa individu-individu sel dari suatu organisme 

bersifat totipoten secara implisit dikemukakan di dalam teori sel.  Schwan 

(1939) mengekspresikan pandangannya yang berbunyi bahwa setiap sel 

hidup dari organisme multiseluler mampu berkembang secara bebas jika 

ditempatkan pada kondisi eksternal yang sesuai (White, 1954).  Sel yang 

totipoten adalah sel-sel yang mampu berkembang melalui proses regenerasi 

menjadi suatu organisme lengkap, dan istilah ini diperkenalkan untuk 

pertama kalinya oleh Morgan pada tahun 1901 (Krikorian dan Berquam, 

1969).  Permasalahan yang mendasar pada kultur sel dinyatakan dengan jelas 

oleh White (1954).  Jika semua sel dari suatu organisme identik satu sama 

lain dan bersifat totipoten, maka perbedaan-perbedaan seluler yang terjasi di 

dalam organisme tersebut pasti diakibatkan oleh respon sel-sel tersebut 

terhadap lingkungan mikronya dan terhadap sel-sel lain di dalam organisme 

yang bersangkutan.  Fungsi-fungsi yang kurang berkembang dari suatu 

organisme dapat dipulihkan dengan mengisolasi sel-sel yang mengalami 

pengaruh yang mengakibatkan kurang berkembangnya fungsi tersebut.  Jika 

telah terjadi kehilangan fungsi-fungsi tertentu, maka sel-sel pada organisme 

utuh tidak lagi bersifat totipoten, sehingga isolasi sel tidak lagi berpengaruh 

memulihkan fungsi yang hilang tersebut.  Penggunaan teknik kultur jaringan 

memungkinkan para pakar melakukan isolasi sel, jaringan maupun organ dari 

organisme induk untuk selanjutnya diteliti sebagai unit biologis.  Dengan 

demikian, upaya-upaya menguraikan suatu organisme menjadi sel-sel 

penyusunnya, dan selanjutnya mempelajari sel-sel tersebut sebagai organisme 

dasar merupakan hal yang sangat penting dan mendasar (White, 1954). 

Para ahli ilmu tanaman melakukan berbagai percobaan terhadap potongan 

jaringan yang diisolasi dari tanaman tingkat tinggi selama akhir abad ke-19.  

Sehingga ditemukanlah adanya pembentukan kalus pada potongan batang 

dan belahan akar yang diisolasi (Trécul, 1853; Vöchting, 1878; Rechinger, 

1893).  Kalus adalah proliferasi massa sel yang tengah aktif membelah diri 

dan belum terorganisasi.  Rechinger (1893) mempelajari “batas minimum” 

kemampuan membelah diri dari potongan tunas, akar dan bagian tanaman 

lain yang diisolasi.  Walaupun penelitian ini tidak menggunakan hara 

mineral, namun dilaporkan bahwa potongan yang lebih tebal dari 1,5 mm 

mampu terus tumbuh pada pasir lembab.  Oleh karena potongan yang lebih 
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kecil dari 1,5 mm tidak mampu berkembang lebih lanjut, maka disimpulkan 

bahwa ukuran 1,5 mm merupakan batas terkecil di mana jaringan telah mulai 

kehilangan kemampuan proliferasinya.  Rechinger melaporkan bahwa adanya 

elemen-elemen vessel nampaknya meningkatkan pertumbuhan potongan 

tersebut.  Namun sayangnya beliau tidak mencari apa penyebabnya, padahal 

pengamatannya menunjukkan bahwa kemampuan berproliferasi jaringan 

kambial berkaitan dengan jaringan vaskular (Gautheret, 1945). 

Haberlandt (1902) mengawali lahirnya konsep kultur sel dan merupakan 

orang pertama yang membudidayakan sel-sel tanaman secara in vitropada 

suatu medium buatan.  Suatu penghargaan atas kejeniusan Haberlandt ini 

berikut terjemahan dari artikelnya yang berjudul “Experiments on the culture 

of isolated plant cells” telah dipublikasikan telah dipublikasikan (Krikorian 

dan Berquam, 1969).  Berbeda dengan Rechinger, Haberlandt berkeyakinan 

bahwa tidak ada batas (limit) fragmentasi yang akan mempengaruhi 

proliferasi seluler.  Medium kultur yang digunakan terdiri atas terutama 

sekali larutan Knop, asparagin, pepton dan sukrosa.  Meskipun sel-sel yang 

dikulturkan mampu hidup untuk beberapa bulan, namun sel-sel tersebut tidak 

mampu berproliferasi.  Kegagalan Haberlandt ini sebagian disebabkan oleh 

penggunaan unsur hara yang relatif sederhana dan juga dia menggunakan sel-

sel yang telah sangat terdiferensiasi.  Oleh karena Haberlandt tidak 

menggunakan teknik steril, maka sulit untuk mengevaluasi hasilnya 

dikarenakan kemungkinan adanya pengaruh kontaminasi bakteri (Krikorian 

dan Berquam, 1969).  Sebagai contoh kejeniusannya, Haberlandt 

menganjurkan penggunaan cairan kantong embryo dan kemungkinan 

mengkulturkan embryo buatan yang berasal dari sel-sel vegetatif.  Di 

samping, itu Haberlandt juga menganjurkan penggunaan teknik jembatan 

kertas (Muir, 1953).  Setelah kurang sukses dengan kultur sel, Haberlandt 

tertarik pada pemulihan luka.  Percobaan di bidang ini membawanya kepada 

penyusunan teori pemisahan hormon.  Pembelahan sel dipostulasikan sebagai 

diatur oleh dua jenis hormon.  Yang satu adalah “leptohormone” yang 

berkaitan dengan jaringan-jaringan vaskular, terutama sekali floem.  

Sedangkan yang lainnya adalah hormon luka yang dikeluarkan oleh sel-sel 

yang mengalami perlukaan.  Para peneliti selanjutnya (Camus, 1949; 

Jablonski dan Skoog, 1954; Wetmore dan Sorokin, 1955) menjelaskan 

hubungan antara hormon tanaman dengan jaringan-jaringan vaskular. 

Pada awal abad ke-19 minat para pakar beralih pada kultur jaringan-

jaringan meristematik dalam bentuk isolasi ujung akar.  Ini merupakan kultur 

organ aseptik yang pertama.  Robins merupakan orang pertama yang 

mengembangkan teknik kultur akar (1922 a,b) dan Kotte, salah seorang 

murid Haberlandt mempublikasikan hasil penelitian serupa secara terpisah 

(1922a,b).  Namun kedua kultur ini kurang berhasil.  Robins dan Maneval 

(1923), dengan bantuan beberapa kali subkultur, dapat memelihara akar 

jagung selama 20 minggu.  White (1934), yang mencobakan akar tomat 
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mencatat keberhasilan pertama dalam membuktikan kemampuan kultur akar.  

Menurut White (1951), ada dua kendala penghalang bagi metoda kultur 

jaringan tanaman antara tahun 1902 hingga 1934, yakni: (a) permasalahan di 

dalam pemilihan bahan tanaman yang tepat, dan (b) formulasi komposisi 

medium kultur.  Dengan berhasilnya kultur ujung akar sebagai bahan 

percobaan yang memuaskan, permasalahan pokok tertumpu pada nutrisi 

organik.  Keberhasilan White pada kultur akar tomat merupakan dampak dari 

penemuannya mengenai pentingnya peranan vitamin B, ditambah kenyataan 

bahwa pertumbuhan tanpa batas dapat diperoleh tanpa menambahkan faktor 

pembelahan sel apapun ke dalam medium kultur cair. 

Pada tahap ini perlu dilakukan pembedaan antara kultur organ dan kultur 

jaringan.  Dalam hal potongan akar sebagai suatu contoh kultur organ, bahan 

tanaman yang dikulturkan mempertahankan identitas morfologisnya sebagai 

akar dengan anatomi dan fisiologi yang sama sebagaimana akar tanaman 

induknya pada keadaan in vivo.  Namun terdapat beberapa pengecualian, dan 

perubahan-perubahan kecil pada anatomi dan fisiologi dapat saja terjadi 

selama periode kultur.  Menurut Street (1977a), istilah “kultur jaringan” 

dapat diterapkan pada setiap kultur multiseluler pada medium padat (atau 

menempel pada suatu substrat dan mendapatkan makanannya dari medium 

cair) yang terdiri atas banyak sel dalam kontinyuitas protoplasma.   Kultur 

suatu eksplan, yang terdiri atas satu atau lebih jaringan, menghasilkan kalus 

yang tidak memiliki hubungan struktural ataupun fungsional dengan setiap 

jaringan pada tubuh tanaman normal. 

Kultur jaringan yang pertama, dalam pengertian kultur kalus jangka 

panjang, menggunakan eksplan dari jaringan kambial yang berasal dari 

wortel (Gautheret, 1939; Nobëcourt, 1939) dan jaringan tumor hibrid 

tembakau Nicotiana glauca x N. langsdorffii (White, 1939).  Jaringan tumor 

terakhir tidak membutuhkan faktor pembelahan sel eksogen.  Hasil yang 

diperoleh dari ketiga laboratorium ini, yang dipublikasikan secara terpisah, 

terlihat hampir simultan.  Untungnya para pakar fisiologi tanaman telah 

menemukan sejumlah karakteristik hormonal dari asam indolasetat (indole-3-

acetic acid, IAA) (Snow, 1935; Went dan Thiman, 1937) dan pemberian 

senyawa auksin ini ke dalam medium sangat penting bagi keberhasilan kultur 

jaringan wortel yang dipelihara oleh Nobëcourt dan Gautheret.  Menurut 

Gautheret (1939), kultur jaringan wortel memerlukan larutan Knop yang 

dilengkapi dengan campuran garam dari Bertholot, glukosa, gelatin, tiamin, 

cystein-HCl, dan IAA (lihat White, 1941).  Tujuannya pada waktu itu adalah 

untuk membuktikan potensi pertumbuhan tanpa batas dari suatu kultur 

melalui subkultur berulang, dengan pembentukan kalus yang tidak 

terdiferensiasi.  Para pakar semakin tertarik oleh kultur mereka yang tetap 

hidup, melakukan semakin banyak percobaan untuk menentukan kebutuhan 

nutrisi agar kultur tetap bertahan hidup. 
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Penelitian mendasar di bidang nutrisi dan morfogenesis, 1940-1978 

Dikarenakan terlena oleh penelitian-penelitian botani selama masa perang 

(1939-1945), maka relatif sedikit jumlah penelitian kultur jaringan yang 

dilakukan sampai timbul kembali minat di bidang ini pada awal tahun 1950-

an.  Namun demikian, beberapa penelitian dasar tetap dilakukan.  White dan 

Braun (1942) memulai percobaan pada pembentukan crown-gall dan tumor 

pada tanaman.  Barangkali peristiwa yang paling nyata membawa kemajuan 

pada dekade berikutnya adalah ditemukannya kualitas nutrisi dari endosperm 

cair yang diekstrak dari buah kelapa (air kelapa).  Mengikuti sukses Van 

Overbeen dan koleganya (1941) pada kultur embryo Datura yang dipelihara 

pada medium yang diperkaya dengan air kelapa, para pakar lain segera 

mengadopsi ekstrak tanaman alamiah ini.  Kombinasi air kelapa dengan 2,4-

D memberikan pengaruh yang nyata pada proliferasi jaringan wortel dan 

kentan (Caplin dan Steward, 1948; Steward dan Caplin, 1951; 1952).  

Walaupun hal ini merupakan pemikiran pertama bahwa suatu senyawa 

tunggal, diistilahkan faktor air kelapa, terlibat sebagai suatu perangsang 

tumbuh, sejumlah senyawa kemudian dijumpai berperanan di dalam aktifitas 

air kelapa tersebut.  Kelompok Steward di Cornel University memberikan 

banyak sumbangan dalam bentuk teknik, nutrisi, analisis kuantitatif 

pertumbuhan kultur, dan morfogenesis.  Regenerasi plantlet wortel dari sel 

floem sekunder akar tunggang jelas membuktikan adanya sifat totipotensi 

sel-sel tanaman (Krikorian, 1975).  Fenomena embryogenesis somatik pada 

kultur jaringan wortel ditemukan oleh Steward (1958) dan reinert (1959) 

pada waktu yang hampir bersamaan.  Konsekuensi dari penemuan ini akan 

dibahas pada Bab 11. 

Penemuan batang sitokinin adalah melalui penelitian kultur jaringan yang 

dilakukan oleh Skoog di University of Wisconsin.  Selama menginduksi 

produksi kalus dari sel-sel pith tembakau dewasa, banyak senyawa diuji 

aktifitasnya dalam merangsang pembelahan sel.  Walaupun air kelapa atau 

ekstrak ragi plus IAA dapat meningkatkan pembelahan sel, upaya-upaya 

tetap dilakukan untuk menempatkan suatu faktor pembelahan sel yang 

spesifik.  Oleh karena adenin, dengan kehadiran auksin, dijumpai aktif 

merangsang pertumbuhan kalus dan pembentukan tunas pada kultur jaringan 

tembakau (Skoog dan Tsui, 1948; Sterling, 1950), maka asam-asam nukleat 

juga diuji kemampuannya.  Kelompok Skoog akhirnya berhasil 

menempatkan suatu faktor pembelahan sel yang potensial di dalam siapan 

DNA yang terdegradasi.  Faktor pembelahan sel tersebut selanjutnya 

diisolasi, diidentifikasi sebagai 6-furfurylaminopurine, dan dinamakan 

kinetin (Miller et al., 1955).  Senyawa serupa, 6-benzylaminopurine, 

kemudian disintesis dan senyawa ini juga merangsang pembelahan sel pada 

jaringan yang dikulturkan.  Istilah generik “sitokinin” diberikan kepada 

kelompok senyawa 6-substitusi aminopurin yang merangsang pembelahan sel 

pada jaringan yang dikulturkan dan memiliki sifat-sifat fisiologis yang mirip 



Kultur sel, jaringan dan organ tanaman 

 

5 

dengan kinetin.  Kemudian ditemukan bahwa zeatin, isopentenil adenin, dan 

sitokinin lainnya merupakan hormon tanaman alamiah.  Seringkali senyawa-

senyawa ini terikat pada gula ribosa (ribosida) atau pada ribosa dan fosfat 

(ribotida).  Sifat-sifat merangsang yang dijumpai pada air kelapa sebagian 

adalah sebagai akibat dari adanya ribosida zeatin.  Skoog dan Miller (1957) 

mengajukan hipotesis bahwa inisiasi pucuk dan akar pada kultur kalus dapat 

diatur dengan berbagai rasio auksin terhadap sitokinin di dalam medium 

kultur (lihat bab 6).  Di samping sitokinin, faktor-faktor pembelahan sel 

endogen lainnya juga terdapat di dalam jaringan tanaman (Wood et al., 

1969). 

Ditemukan bahwa bongkahan-bongkahan kalus yang ditransfer ke 

medium cair dan dikocok pada suatu meja penggojok (shaker) menghasilkan 

suspensi sel-sel tunggal dan agregat sel yang dapat diperbanyak melalui 

subkultur (Muir, 1953; Muir, Hildebrandt dan Riker, 1954).  Kelompok 

Steward memperluas penggunaan kultur suspensi wortel, dan hal ini menjadi 

bukti bahwa teknik ini mempunyai potensi besar untuk digunakan dalam 

mempelajari berbagai aspek biologi dan biokimia sel (misalnya kemostat dan 

turbidostat, lihat Bab 9).  Torrey dan koleganya juga melakukan penelitian 

terhadap suspensi sel (Torrey dan Shigomura, 1957; Torrey dan reinert, 1961; 

Torrey, Reinert dan Merkel, 1962). 

Muir (1953) berhasil mengembangkan teknik kultur sel tunggal.  Sel-sel 

ditempatkan pada sehelai kertas saring persegi, dan permukaan kertas sebelah 

bawah ditempelkan pada kultur “perawat” yang tengah aktif tumbuh.  Teknik 

ini tidak saja menyediakan hara dari medium melalui kultur yang lebih tua, 

namun juga menyediakan faktor tumbuh yang disintesis oleh jaringan 

perawat.  Walaupun percobaan Muir menggunakan sel-sel tumor crown-gall 

(Agrobacterium tumefaciens) bebas bakteri, namun klon sel tunggal ternyata 

diproduksi dari sel-sel normal.  Pada percobaan lain, satu sel tunggal 

disuspensikan sebagai tetes gantung di dalam suatu wadah mikro (Torrey, 

1957; Jones et al., 1960).  Teknik agar-plating dari Bergman (1960) 

melibatkan pemisahan fraksi sel tunggal melalui penyaringan, 

mencampurkan sel-sel dengan agar yang masih hangat, kemudian 

menuangkan campuran tersebut sebagai suatu lapisan tipis ke dalam sebuah 

cawan Petri.  Penelitian awal mengenai kultur sel tunggal ini telah dikaji oleh 

Street (1977b) dan Hildebrandt (1977).  Walaupun Muir dan koleganya 

melaporkan pada tahun 1954 bahwa sel-sel tunggal memperlihatkan adanya 

aktifitas pembelahan, pernyataan ini dibantah oleh e Ropp (1955).  

Percobaan-percobaan selanjutnya menghasilkan bukti bahwa sel-sel tunggal 

mampu berproliferasi (Torrey, 1957; Muir et al., 1958).  Pertanyaan atas 

totipotensi akhirnya dijawab secara lengkap oleh Vasil dan Hildebrandt 

(1965) dengan pembuktian bahwa sel-sel tunggal dapat membelah diri dan 

akhirnya tumbuh menjadi tanaman lengkap. 
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Kultur jaringan telah digunakan secara luas untuk mempelajari 

diferensiasi sel, terutama sekali pembentukan elemen-elemen tracheary pada 

jaringan yang dikulturkan.  Berbagai teknik yang berbeda telah diterapkan.  

Potongan agar yang mengandung auksin dan sukrosa “disambungkan” pada 

suatu blok kalus menginduksi pembentukan elemen tracheary (Wetmore dan 

Sorokin, 1955; Wetmore dan Rier, 1963; Jeffs dan Northcote, 1967).  

Eksplan primer dari berbagai jaringan yang berbeda mampu menghasilkan 

elemen tracheary selama pengkulturan pada agar atau pada medium cair 

(lihat Bab 7).  Suatu simposium mengenai diferensiasi in vitro telah 

dilaksanakan di Edinburgh (Yeoman dan Truman, 1982). 

Banyak peneliti pada masa-masa awal yang menggunakan jaringan 

tanaman dikotil dari kelompok herba maupun berkayu sebagai sumber 

eksplan primer, meskipun ada juga yang menggunakan eksplan primer dari 

kelompok tanaman lain.  Morel (1950) berhasil mengkulturkan jaringan 

tanaman monokotil dengan bantuan air kelapa.  Ball (1955) mengkulturkan 

jaringan tanaman Gymnospermae Sequioa sempervirens, dan Tulecke 

melakukan kultur haploid dari serbuk sari tanaman Taxus (Tulecke, 1959) 

dan Ginkgo biloba (Tulecke, 1953, 1957).  Harvey dan Grasham (1969) 

mempublikasikan tulisan mengenai kebutuhan media untuk kultur jaringan 

12 spesies tanaman berdaun jarum (conifer).  Teknik kultur jaringan telah 

pula dimanfaatkan untuk penelitian anatomi perkembangan yang 

menggunakan potongan pucuk tanaman tingkat rendah (misalnya suplir, 

Selaginella, dan Equisetum; lihat Wetmore dan Wardlaw, 1951). 

Selama periode 1960-an terlihat bahwa kultur serbuk sari dan jaringan 

microsporogenous dari kepala sari berpotensi menghasilkan embryo haploid 

dalam jumlah besar (Guha dan Maheshwari, 1966, 1967; Bourgin dan Nitsch, 

1967).  Kemudian dengan metoda yang dikembangkan oleh C. Nitsch, 

dimungkinkan untuk mengkulturkan mikrospora Nicotiana dan Datura, 

menggandakan jumlah kromosom mikrospora, dan mengumpulkan biji-biji 

tanaman diploid dalam periode waktu 5 bulan (Nitsch, 1974, 1977).  

Walaupun terdapat kendala teknis yang berkaitan dengan metoda ini, kultur 

haploid telah diterapkan dengan sukses di Cina untuk seleksi dalam rangka 

perbaikan varietas tanaman pertanian (lihat Bab 14). 

Suatu perkembangan penting lain selama tahun 1960-an adalah isolasi 

enzimatik dan kultur protoplas (Cocking, 1960).  Metoda ini melibatkan 

pembuangan dinding sel dengan siapan selulase dan pektinase murni, sambil 

mengatur pengembangan protoplas menggunakan osmotikum eksternal.  

Protoplas yang dikulturkan meregenerasikan dinding baru, membentuk 

koloni sel, dan akhirnya membentuk plantlet (Takebe, Labib dan Melchers, 

1971).  Beberapa penelitian eksperimental yang dewasa ini diterapkan 

adalah: (a) peleburan protoplas dalam spesies, antar monokotil dan antar 

dikotil, dan bahkan antara tanaman dengan hewan, (b) introduksi mitokondria 

dan plastida ke dalam protoplas, (c) penyerapan alga biru-hijau, bakteri dan 
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virus oleh protoplas, dan 9d) transfer informasi genetik ke dalam protoplas.  

Sel-sel yang mengandung organel-organel asing dikenal sebagai hibrid 

sitoplasma atau heteroplas, sedangkan sel-sel yang mengandung inti hasil 

transfer dinamakan heterokaryon atau heterokaryocytes.  Peleburan dua inti 

di dalam heterokaryon menghasilkan sel-sel hibrida (lihat Bab 13). 

Teknik kultur jaringan tanaman telah digunakan secara luas pada 

perbanyakan tanaman untuk tujuan komersial.  Sebagian besar aplikasi 

tersebut didasarkan atas karakteristik sitokinin yang merangsang proliferasi 

tunas pada pucuk yang dikulturkan.  Ball (1946) membuktikan kemungkinan 

untuk mendapatkan tanaman dari eksplan pucuk apikal tanaman 

Angiospermae.  Kemudian Wetmore dan Morel berhasil meregenerasikan 

tanaman lengkap dari pucuk apikal berukuran panjang 100 – 250 µm yang 

memiliki satu atau dua primordia daun (lihat Wetmore dan Wardlaw, 1951).  

Modifikasi teknik kultur pucuk apikal Morel (1960) telah diterapkan pada 

perbanyakan anggrek (Morel 1964).  Media kultur siap pakai, terutama yang 

diformulasikan untuk tujuan perbanyakan tanaman tertentu, dewasa ini telah 

tersedia secara komersial (lihat Sumber-sumber Pengadaaan Bahan dan Alat).  

Beberapa artikel yang berkaitan dengan kendala-kendala teknis dalam 

perbanyakan massal tanaman tingkat tinggi telah dipublikasikan (Vasil, 1980; 

Conger, 1981; Constantin et al., 1981; Thorpe, 1981; Bonga dan Durzan, 

1982; Torres et al., 1982).  Topik ini akan dibahas lebih lanjut pada bab 10. 

Salah satu aplikasi paling awal dari teknik kultur jaringan adalah pada 

penelitian fisiologi tumor tanaman.  White dan Braun (1942) melaporkan 

pertumbuhan jaringan crown-gall bebas bakteri.  Braun telah mengabdikan 

karirnya di Rockefeller University untuk mempelajari kanker tanaman 

(Braun, 1974, 1975), dan ringkasan hasil penelitiannya telah dipublikasikan 

(Butcher, 1977).  Berkaitan dengan penelitian-penelitian ini adalah fenomena 

“habituasi”.  Gautheret (1946) melaporkan bahwa kultur kalus Scorzonera 

hispanica, yang pada mulanya memerlukan kehadiran auksin di dalam 

medium untuk pertumbuhannya, seringkali menunjukkan penyimpangan di 

mana kalus tersebut terus tumbuh pada medium yang kekurangan auksin.  

Istilah habituasi ditujukan pada suatu perubahan yang dapat diwariskan 

dalam hal kebutuhan nutrisi pada sel-sel yang dikulturkan, terutama 

perubahan-perubahan yang melibatkan hormon tanaman.  Sebagai contoh, 

suatu kultur yang mengalami habituasi auksin berarti telah kehilangan 

kebutuhannya akan auksin eksogen (Butcher, 1977).  Kultur demikian 

penting bagi penelitian kanker tanaman.  Penyambungan jaringan yang 

mengalami habituasi sitokinin ataupun auksin pada tanaman yang sehat akan 

menghasilkan tumor (lihat Butcher, 1977).  Teknik kultur jaringan telah juga 

diterapkan untuk menghasilkan tanaman bebas patogen melalui kultur 

meristem apikal.  Ingram dan Helgeson (1980) telah mengulas penerapan 

prosedur in vitro pada patologi tanaman. 



Percobaan kultur jaringan tanaman 

 

8 

Suatu hal yang menarikpada perkembangan awal baik kultur sel tanaman 

maupun hewan dikemukakan di dalam buku yang ditulis oleh White (1954), 

dan karya monumental Gautheret merupakan karya yang tidak ternilai 

harganya bagi para peneliti awal.  Suatu ringkasan dari hasil-hasil penelitian 

para pelopor tersebut mengenai morfogenesis pada jaringan yang dikulturkan 

telah dikompilasi oleh Butenko (1964).  Dewasa ini Gautheret (1983) tengah 

menelaah kembali beberapa peristiwa penting di dalam bidang ilmu ini. 

 

 

Kemunculan teknologi baru, sekitar tahun 1978 hingga sekarang 

Menjelang akhir tahun 1970-an terbukti bahwa teknologi kultur jaringan 

tanaman mulai memberikan sumbangan yang berarti bagi dunia pertanian dan 

industri (Murashige, 1978; Zenk, 1978).  Di bidang pertanian, aspek-aspek 

utamanya adalah pemuliaan haploid, perbanyakan klon, kultur mutan, 

tanaman bebas patogen, produksi metabolit sekunder, dan rekayasa genetik.  

Di samping itu, preservasi jaringan tanaman pada suhu sangat rendah 

(kriopreservasi) dan pembentukan bank gen secara in vitro telah pula menarik 

minat para pakar (lihat Bab 15). 

Sukses besar telah dicapai pada perbanyakan klon secara in vitro.  Teknik 

in vitro telah me-revitalisasi industri anggrek.  Murashige (1977) 

memperkirakan lebih dari 600 spesies tanaman hias telah berhasil diklonkan.  

Pengklonan telah pula meluas pada tanaman-tanaman kehutanan, buah-

buahan, tanaman penghasil minyak, sayur-sayuran dan sejumlah tanaman 

agronomi lainnya.  Perbanyakan klon pada tanaman kentang telah diperoleh 

dalam skala besar melalui regenerasi dari protoplas sel-sel daun (Shepard, 

1982).  Menjelang tahun 1982 lebih dari 100 fasilitas kultur jaringan telah 

terlibat dalam perbanyakan tanaman secara komersial (Loo, 1982).  Namun 

demikian, di bidang lain kultur jaringan tanaman hanya mencatat sukses yang 

terbatas.  Pemuliaan haploid melalui kultur jaringan hanya menghasilkan 

relatif sedikit kultivar, terutama disebabkan oleh rendahnya frekuensi 

kemunculan genotipe-genotipe penting untuk budidaya.  Akan tetapi telah 

dicapai kemajuan terutama di Cina (Loo, 1982).  Penggunaan agen 

mutagenik, diikuti oleh metoda screening yang tepat telah berhasil 

meregenerasikan tanaman-tanaman mutan yang resisten terhadap serangan 

penyakit ataupun stres.  Chaleff (1983) menelaah kendala-kendala teknis 

yang berkaitan dengan teknik ini.  Sejumlah tanaman bebas patogen telah 

dikembangkan (Murashige, 1978), dan teknologi kultur jaringan tanaman 

dewasa ini memainkan peranan penting di dalam patologi tanaman.  

Misalnya, protoplas kini digunakan pada penelitian tentang infeksi penyakit 

virus dan penelitian biokimia tanaman (Rottier, 1978).  Prospek keberhasilan 

manipulasi genetik tanaman telah banyak menarik perhatian masyarakat 

umum.  Kemajuan-kemajuan yang dicapai dewasa ini sebagian besar berupa 

teori-teori.  Ada dua teknik yang perlu mendapat perhatian.  Teknik pertama 
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berkenaan dengan transfer informasi genetik melalui peleburan protoplas 

yang diisolasi dari dua organisme berbeda.  Metoda ini memberikan peluang 

untuk mendapatkan hibrid antar spesies yang secara botani saling 

berhubungan namun secara seksual tidak cocok.  Melchers dan koleganya 

(1978) berhasil memperoleh tanaman hibrida somatik dari peleburan 

protoplas kentang dengan tomat, yang keduanya termasuk famili Solanaceae.  

Namun demikian, nampaknya dalam waktu dekat teknik ini tidak 

memungkinkan untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang bernilai 

ekonomis.  Teknik ke-dua menyangkut penyisipan gen-gen asing yang 

ditempelkan pada suatu vektor plasmid ke dalam protoplas telanjang (Barton 

dan Brill, 1983; Dodds dan Bengochea, 1983).  Transfer DNA plasmid ke 

dalam protoplas biasanya diperoleh dengan perantaraan liposom.  Akan tetapi 

terdapat kendala utama, yakni apakah gen yang disisipkan akan terintegrasi 

ke dalam genom inang, disalin, dan selanjutnya diekspresikan pada tanaman 

dewasa.  Kendala lain adalah berkaitan dengan regenerasi tanaman lengkap 

dari sel-sel individual yang ditransformasi.  Beberapa kelompok pakar telah 

berhasil mendapatkan tanaman tembakau hasil transformasi yang berasal dari 

transformasi sel individual (yakni penyisipan gen) (Wullens et al., 1982; 

Chilton, 1983). 

Penerapan teknik kultur jaringan di dunia industri adalah berupa kultur 

suspensi skala besar yang bertujuan mensintesis senyawa-senyawa penting 

dalam jumlah besar.  Produk-produk sekunder dari dunia industri meliputi 

senyawa anti mikroba, alkaloid anti tumor, penyedap makanan, pemanis, 

vitamin, insektisida, dan berbagai enzim.  Kendala pokok dalam hal ini 

adalah ketidakstabilan genetik kultur, serta kendala-kendala rekayasa yang 

berkaitan dengan teknik ini.  Namun begitu, telah dicapai kemajuan pada 

taraf industri, terutama oleh negara Jepang (Misawa, 1977, 1980).  

Pembicaraan lebih jauh mengenai topik ini dapat ditemukan pada Bab 16. 
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2 
Laboratorium kultur jaringan tanaman 

 

 

Laboratorium yang diperuntukkan bagi kultur in vitro yang melibatkan 

jaringan tanaman harus memiliki luas yang memadai agar dapat berfungsi 

dengan maksimal.  Laboratorium tersebut hendaknya memiliki fasilitas untuk 

kegiatan: (1) persiapan media: sterilisasi, pencucian, dan penyimpanan stok 

bahan kimia, (2) manipulasi aseptik bahan-bahan tanaman, (3) pemeliharaan 

kultur dengan kondisi lingkungan terkendali, (4) pengamatan dan evaluasi 

kultur, dan (5) pengolahan dan penyimpanan data (White, 1963).  

Pengelompokan berbagai fungsi tersebut sangat bervariasi antara 

laboratorium yang satu dengan yang lainnya.  Menurut White (1963), tata 

ruang laboratorium yang ideal hendaknya terdiri atas ruangan-ruangan yang 

terpisah untuk masing-masing kegiatan, seperti persiapan media, prosedur 

aseptik, inkubasi kultur, dan pekerjaan laboratorium yang sifatnya umum.  

Dalam merancang suatu laboratorium in vitro, maka fasilitas-fasilitas 

komponennya disusun sebagai suatu garis produksi (Street, 1973).  Ruangan 

tempat pencucian dan penyimpanan perangkat gelas hendaknya menghadap 

ke ruangan di mana terdapat fasilitas untuk sterilisasi menggunakan oven dan 

fasilitas untuk persiapan media.  Alat-alat dan bahan-bahan yang sudah 

disterilkan dengan otoklaf selanjutnya dipindahkan ke fasilitas pekerjaan 

aseptik atau ke ruang transfer.  Setelah pekerjaan aseptik selesai, kultur 

selanjutnya dipindahkan ke inkubator atau ke ruang kultur dengan kondisi 

lingkungan terkendali.  Penempatan kultur ini hendaknya berdekatan dengan 

fasilitas mikroskop dan fasilitas untuk evaluasi hasil. Kultur yang mengalami 

kontaminasi hendaknya segera dikeluarkan dan dibawa ke tempat pencucian. 

Tata urutan prosedur aseptik merupakan hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan. Apabila laboratorium tidak memiliki ruang steril yang terpisah, 

maka dibutuhkan fasilitas kotak pindah yang dapat berupa ent-kas ataupun 

laminar air flow cabinet.  Fasilitas ini harus berada di tempat yang bebas dari 

hembusan angin dan juga bebas dari orang-orang yang melintas.  Di samping 

itu kotak pindah ini tidak boleh berdekatan dengan lokasi di mana orang-

orang bekerja dengan mikroorganisme yang hidup di udara (lihat Bab 3). 

 

Ruang pencucian.  Kultur-kultur yang tidak diperlukan lagi, begitu juga yang 

terkontaminasi, hendaknya segera disterilkan di dalam otoklaf untuk 

mencairkan agar dan membunuh kontaminan.  Peralatan kultur yang terbuat 

dari gelas lebih mudah dicuci setelah agar dicairkan dan dibuang.  Setelah 

digosok dengan sikat di dalam larutan deterjen hangat, peralatan gelas 

tersebut dibilas berulang-ulang pada air mengalir, lalu dibilas dua atau tiga 
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kali dengan air destilasi (de Fossard, 1976).  Jika pencucian dilakukan 

menggunakan mesin pencuci otomatis, maka pembilasan akhir dengan air 

destilasi atau air demineralisasi juga harus dilakukan untuk membuang 

deterjen yang mungkin masih tersisa.  Setelah pencucian, peralatan gelas 

terlebih dahulu dikeringkan di dalam oven sebelum disimpan.  Kultur sel 

menghendaki wadah yang benar-benar bersih, sehingga pencucian yang 

dilakukan rutin seperti biasa tidaklah memadai.  Selain itu, perangkat gelas 

yang baru dikeluarkan dari kemasannya kemungkinan mengeluarkan bahan-

bahan kimia yang dapat meracuni jaringan yang dikulturkan. Informasi 

tambahan dapat diperoleh dari Street (1973) dan Biondi dan Thorpe (1981). 

 

Ruang persiapan media.  Meskipun di dalam persiapan media diperlukan alat 

timbang dengan kepekaan sampai skala miligram untuk menimbang hormon 

dan vitamin, namun timbangan yang tidak begitu peka dapat juga digunakan 

untuk menimbang agar dan karbohidrat.  Bahan-bahan kimia penyusun media 

kultur hendaknya ditempatkan pada rak-rak di dekat timbangan untuk 

mempermudah pekerjaan.  Di dalam ruangan persiapan media ini juga 

diperlukan lemari pendingin untuk menyimpan stok larutan dan bahan-bahan 

kimia yang mudah rusak bila disimpan pada suhu kamar.  Diperlukan juga 

alat pemanas yang dilengkapi dengan pengaduk bermagnet guna melarutan 

bahan-bahan anorganik dengan cepat.  Di samping, itu diperlukan pula pH 

meter atau indikator pH guna menentukan pH akhir medium kultur.  Air 

destilasi, baik yang berasal dari destilasi ganda ataupun tunggal, harus selalu 

tersedia di dalam ruangan persiapan media dalam jumlah besar.  Sementara 

itu perangkat sterilisasi merupakan merupakan fasilitas yang tidak dapat 

dipisahkan dari pekerjaan persiapan media.  Untuk upaya sterilisasi ini dapat 

digunakan oven listrik yang biasa digunakan di dalam rumah tangga.  

Sedangkan untuk sterilisasi panas basah dapat digunakan otoklaf atau panci 

bertekanan.  Sementara itu sejumlah vitamin dan hormon harus disterilkan 

dengan metoda ultrafiltrasi pada keadaan suhu kamar.  Setelah wadah kultur 

disterilkan dengan metoda panas kering dan medium disterilkan dengan 

otoklaf, wadah-wadah kultur ditempatkan di dalam ruang transfer untuk 

segera dapat digunakan.  Urutan teknik aseptik akan dibahas pada Bab 3 dan 

4. 

 

Ruang kultur.  Kultur yang baru saja ditanam selanjutnya dipelihara di dalam 

ruangan dengan faktor-faktor lingkungan, seperti suhu, cahaya dan 

kelembaban yang diatur dengan hati-hati.  Kondisi lingkungan demikian 

dapat diperoleh dengan penggunaan inkubator, kamar tumbuh, ataupun 

ruangan khusus dengan kondisi lingkungan terkendali (Gambar 2.1).  Apabila 

yang dikulturkan adalah suspensi sel, maka diperlukan fasilitas meja 

penggojok untuk memberikan kondisi aerasi yang baik.  Di dalam membuat 

rancangan ruang kultur, maka sejumlah aspek teknis harus mendapat 
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perhatian yang seksama, seperti kemampuan dan ketersediaan tenaga listrik, 

peredaran udara untuk pengaturan keseragaman suhu, susunan rak-rak kultur, 

dan eliminasi kontaminan yang bertebaran di udara (Wetherel, 1982).  

Kondisi lingkungan optimal yang dikehendaki bervariasi tergantung pada 

spesies tanaman dan tujuan pekerjaan, di samping tergantung pula pada 

variasi suhu diurnal, intensitas dan kualitas cahaya, serta fotoperiodesitas.  

Lampu fluorescent memiliki beberapa kelebihan sebagai sumber cahaya 

dibandingkan lampu pijar.  Lampu fluorescent memiliki kualitas spektrum 

yang lebih baik, bentuk yang juga lebih baik dan lebih sedikit memancarkan 

panas dibandingkan lampu pijar.  Namun demikian, sejumlah kultur jaringan 

tanaman tertentu memperlihatkan pertumbuhan yang sangat baik apabila 

ditempatkan pada lingkungan dengan sumber cahaya yang merupakan 

kombinasi dari lampu florescent dan lampu pijar.  Penelitian yang dilakukan 

oleh Murashige (1974) terhadap tanaman Asparagus, Gerberra, Saxifraga 

dan tanaman-tanaman dari famili bromeliaceae menunjukkan, bahwa 

intensitas cahaya optimum yang dibutuhkan selama periode awal kultur dan 

untuk proliferasi pucuk adalah 1.000 lux.  Sedangkan untuk pertumbuhan 

plantlet dikehendaki cahaya optimum 3.000 hingga 10.000 lux.  Percobaan-

percobaan tersebut menggunakan Gro-Lux atau lampu fluorescent putih 

dengan fotoperiodesitas 16 jam per hari (Murashige, 1974). Ruang kultur 

sebaiknya dilengkapi dengan sakelar yang memiliki pengatur waktu untuk 

mengatur fotoperiodesitas.  Meskipun sejumlah peneliti cenderung 

memperlakukan kultur dengan siklus termoperiodik, pada umumnya 

 
Gambar 2.1. Salah satu sudut di dalam ruang kultur dengan kondisi 

lingkungan terkendali (International Potato Center) 
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penelitian dilakukan di bawah kondisi suhu konstan yang kisarannya diatur 

25 - 27oC.  Sejumlah respon morfogenetik peka terhadap fluktuasi suhu (lihat 

Murashige, 1974).  Informasi tambahan mengenai pengaruh berbagai sumber 

cahaya terhadap pertumbuhan kultur dapat dijumpai pada ulasan oleh Cathey 

dan Campbell (1982). 

 

Fasilitas tambahan.  Kebutuhan laboratorium secara umum tidak sama 

tergantung pada jenis data yang hendak dikumpulkan. Kaca pembesar dan 

mikroskop diseksi merupakan peralatan penting untuk pengamatan kultur 

secara makro, di samping mikroskop yang dilengkapi dengan perangkat 

fotomikrografi.  Ketika melakukan pekerjaan yang melibatkan asam kromat, 

dan juga pada penyimpanan senyawa-senyawa kimia berbahaya yang mudah 

menguap sebaiknya mengenakan alat pelindung.  Untuk pemurnian protoplas 

dibutuhkan alat sentrifusi.  Selain itu, laboratorium kultur jaringan tanaman 

harus pula dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan perangkat 

pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). 

Deskripsi fasilitas yang digunakan oleh para peneliti terdahulu dapat 

ditelusuri di dalam publikasi oleh Gautheret (1959), White (1963), dan 

Butenko (1964).  Sementara itu publikasi oleh Street (1973), Wetherel 

 

Gambar 2.2.  Meja penggojok orbital untuk memberikan aerasi yang 

baik pada kultur cair (Foto Sumbangan Lab-Line Instrument). 
 

 



Laboratorium kultur jaringan tanaman 

 

19 

(1982), Bonga (1982), de Fossard (1976), dan Biondi dan Thorpe (1981) 

membahas fasilitas pada laboratorium modern. 

Cara terbaik untuk menentukan jenis peralatan dan fasilitas kultur 

jaringan tanaman adalah dengan berkunjung ke sejumlah laboratorium kultur 

jaringan (de Fossard, 1976).  Alamat laboratorium tersebut dapat diperoleh 

dengan menghubungi negara di mana terdapat cabang Asosisi Kultur 

Jaringan Tanaman Internasional  (International Association for Plant Tissue 

Culture, IAPTC).   Nama dan alamat untuk berkorespondensi dapat diperoleh 

dari sekretaris IAPTC.  Jabatan sekretaris IAPTC dewasa ini dipegang oleh 

Dr. J.M. Widholm, Department of Agronomy, University of Illinois, 1102, 

Goodwin, Urbana, IL61801, USA. 
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3 
Teknik aseptik 

 

 

Pemeliharaan lingkungan yang steril selama prosedur kultur jaringan 

tanaman tidak perlu dilakukan secara berlebihan.  Cukup dengan mengikuti 

prosedur yang sederhana guna menghindarkan kontaminasi mikroba, maka 

tidak akan terjadi pemborosan waktu untuk mengulang percobaan yang telah 

dilakukan.  Contoh terbaik bagi penerapan prosedur aseptik dapat dilihat pada 

kamar bedah sejumlah rumah sakit modern, di mana diterapkan prinsip 

kehati-hatian yang ketat oleh paramedisnya. 

Satu-satunya faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang 

ruang laboratorium yang ideal adalah peredaran udara yang melewati bidang 

yang steril.  Terjadinya peredaran udara tersebut harus dihindari karena di 

dalam udara mungkin saja terdapat spora-spora mikroorganisme yang dapat 

mengkontaminasi.  Ruang yang baik untuk mengerjakan serangkaian 

prosedur aseptik adalah ruang interior yang menyerupai kamar gelap pada 

dunia fotografi.  Oleh karena gerakan membuka dan menutup pintu dapat 

menimbulkan aliran udara, maka ada baiknya pada saat mengerjakan 

pekerjaan aseptik ditempelkan tanda “Dilarang Masuk” pada sisi sebelah luar 

pintu.  Apabila seluruh rangkaian kegiatan di dalam ruangan bebas peredaran 

udara dilakukan dengan sangat hati-hati, maka pekerjaan dapat dilakukan 

dengan mudah di atas meja terbuka.  White (1963) memasang suatu atap 

plastik transparan di atas meja terbuka untuk menghalangi jatuhnya spora ke 

permukaan bidang steril.  Namun demikian, akan lebih baik apabila seluruh 

rangkaian pekerjaan aseptik dilakukan di dalam kotak pindah tertutup, seperti 

ent-kas atau laminar air flow cabinet (Gambar 3.1).  Kotak pindah tersebut 

seringkali dilengkapi dengan lampu germicidal yang memancarkan radiasi 

ultra violet untuk membunuh kontaminan yang terdapat di udara dan untuk 

sterilisasi permukaan bagian dalam kotak.  Emisi cahaya pada panjang 

gelombang 253,7nm dapat membunuh mikroorganisme, namun tidak dapat 

menembus permukaan benda-benda; karenanya debu dan bagian-bagian yang 

terlindung dapat menghalangi pengaruh cahaya ultra violet terhadap 

kontaminan.  Meskipun lampu ultra violet digunakan secara luas di dalam 

teknik kultur jaringan, namun efektifitasnya dalam menciptakan lingkungan 

steril masih meragukan (Klein dan Klein, 1970; Collins dan Lyne, 1984).  

Lampu ultra violet memiliki nyala yang relatif pendek, meskipun lampu 

tersebut tetap terus mengeluarkan cahaya tampak setelah terhentinya emisi 

pada panjang gelombang 253,5nm.  Cahaya ultra violet jangan digunakan 

terhadap bahan-bahan yang terbuat dari plastik, dan radiasinya dapat 

menyebabkan terbentuknya senyawa-senyawa penghambat pada media kultur 
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(Collins dan Lyne, 1984; lihat bagian Bahaya terhadap Kesehatan).  Lampu 

ultra violet hendaknya digunakan seminimal mungkin, karena tidak dapat 

diandalkan untuk tujuan menciptakan lingkungan yang bersih.  Kotak pindah 

dirancang untuk menghembuskan aliran udara steril dengan arah horizontal 

melewati bidang kerja sehingga mengurangi kontaminasi yang disebabkan 

oleh mikroorganisme yang hidup di udara.  Membakar peralatan yang 

dilakukan di dalam kotak pindah hendaknya dilakukan dengan hati-hati.  

Alkohol sangat mudah terbakar.  Aliran udara di dalam kotak pindah dapat 

menghembuskan nyala api ke arah orang yang tengah bekerja (Wetherel, 

1982).  Setelah perendaman di dalam etanol ataupun isopropanol (80% v/v), 

peralatan harus ditiriskan hingga kering pada sehelai kertas saring steril.  

Sebelum memulai setiap pekerjaan aseptik, bidang kerja hendaknya dilap 

menggunakan kertas tisu yang diberi etanol atau isopropanol (80% v/v). 

Satu hal lain yang sangat penting di dalam pekerjaan aseptik, dan 

merupakan salah satu penyebab kontaminasi adalah tangan yang tidak bersih.  

Membersihkan tangan dengan air saja tidaklah memadai, kedua belah tangan 

hendaknya dicuci dengan sabun dan air hangat selama beberapa menit.  Kuku 

jari dan setiap bagian tangan yang masuk ke dalam kotak pindah hendaknya 

juga diperhatikan kebersihannya.  Sebaiknya bak pencucian memiliki keran 

 

Gambar 3.1.  Kotak pindah yang diperuntukkan bagi kultur jaringan tanaman. 
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yang dapat dioperasikan dengan kaki atau siku, dan dilengkapi dengan 

lobang semprot (Collins dan Lyne, 1984).  Setelah dicuci dengan air hangat 

kulit kemudian dikeringkan dengan handuk.  Tidak perlu menggunakan 

disinfektan yang dapat menimbulkan iritasi pada kulit.  Kedua belah tangan 

dapat disemprot dengan etanol ataupun isopropanol, namun tindakan ini 

dapat menyebabkan kulit menjadi kering.  Pemakaian kedua bahan kimia ini 

hendaknya jauh dari api.  Menurut Biondi dan Thorpe (1981) kulit biji dapat 

dikelupas secara manual dari biji-biji yang sudah steril tanpa terjadi 

kontaminasi setelah terlebih dahulu jari-jemari direndam di dalam etanol (40 

- 70% v/v) secara berulang-ulang.  Beberapa tahun lalu, hexachlorphene (2,2-

methylenebis{3,4,6-trichlorophenol}) digunakan secara luas di dalam sabun 

sebagai bahan antibakteri.  Akan tetapi bahan kimia ini dapat meresap ke 

dalam kulit dan menyebabkan kerusakan pada otak serta gangguan serius 

lainnya pada kesehatan manusia.  Oleh karenanya penggunaan pHisohex 

ataupun sabun pencuci tangan lainnya yang mengandung hexachlorophene 

tidak lagi dianjurkan (Science 175, 48, 1972). 

Berbagai teknik diterapkan pada sterilisasi alat-alat gelas, peralatan 

tanam, bahan-bahan cair serta bahan tanaman.  Metoda yang diterapkan dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:  sterilisasi panas kering, sterilisasi panas 

basah, sterilisasi dengan ultrafiltrasi dan sterilisasi kimiawi. 

 

Sterilisasi panas kering.  Metoda ini diterapkan terhadap peralatan yang 

terbuat dari gelas, logam ataupun bahan-bahan lain yang tidak gosong pada 

suhu tinggi.  Bahan-bahan yang mengandung kapas, kertas ataupun plastik 

tidak dapat disterilkan dengan metoda sterilisasi panas kering.  Pisau dan 

skalpel hendaknya tidak disterilkan dengan cara ini karena suhu yang tinggi 

dapat mengakibatkan tumpulnya mata pisau.  Oven yang terdapat pada 

kompor listrik ataupun kompor gas rumah tangga dapat digunakan untuk 

sterilisasi panas kering seperti halnya oven pengering yang banyak dimiliki 

oleh laboratorium.  Ada tiga periode waktu yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan lamanya sterilisasi panas kering ini.  Biasanya dibutuhkan waktu 

lebih-kurang 1 jam (periode pemanasan) agar seluruh isi oven mencapai suhu 

sterilisasi.  Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk berbagai suhu sterilisasi 

adalah 45 menit pada suhu 160oC, 18 menit pada suhu 170oC, 7,5 menit pada 

suhu 180oC dan 1,5 menit pada suhu 190oC (Collins dan Lyne, 1984).  Untuk 

suhu sterilisasi 160oC (320oF) memerlukan total waktu sterilisasi selama 

lebih-kurang 2 jam.  Dianjurkan untuk membiarkan oven dingin dengan 

sendirinya guna menghindarkan pecahnya peralatan yang disterilkan akibat 

penurunan suhu yang mendadak.  Benda-benda yang akan disterilkan 

dibungkus dengan rapi di dalam aluminium foil sebelum dimasukkan ke 

dalam oven.  Di Amerika Serikat terdapat tiga kelas aluminium foil yang 

beredar di pasaran, di mana kelas heavy-duty adalah yang paling sering 

digunakan di dalam pekerjaan kultur jaringan. Pada aluminium foil dari kelas 
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yang lebih rendah seringkali terdapat lobang-lobang halus, sedangkan 

aluminium foil kelas extra heavy-duty terlalu tebal bila digunakan sebagai 

pembungkus.  Setelah sterilisasi, benda-benda yang berada di dalam 

bungkusan diletakkan di dalam kotak pindah. 

 

Sterilisasi panas basah.  Prosedur sterilisasi ini menggunakan otoklaf yang 

dioperasikan dengan uap bertekanan (Gambar 3.2).  Apabila tidak ada 

otoklaf, maka dapat digunakan penanak bertekanan yang umum digunakan di 

dalam rumah tangga.  Untuk sterilisasi bahan-bahan yang terbuat dari kertas, 

peralatan gelas, alat-alat tanam dan benda-benda cair yang volumenya tidak 

melebih 50 mL per wadah, digunakan uap bertekanan 15 psi (103,4 kPa) 

pada suhu 121oC (250oF) selama 15 menit.  Waktu minimum untuk sterilisasi 

ditingkatkan sesuai dengan bertambahnya volume benda-benda cair yang 

 

Gambar 3.2.  Otoklaf listrik portabel yang digunakan pada sterilisasi 

media dan peralatan dengan metode panas basah. 
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disterilkan.  Sebagai contoh, untuk volume 75 mL per wadah dibutuhkan 

waktu sterilisasi 20 menit, volume 250 - 500 mL per wadah memerlukan 

waktu  sterilisasi 25 menit, sedangkan volume 1.000 mL per wadah 

menghendaki waktu sterilisasi selama 30 menit (Biondi dan Thorpe, 1981).  

Jangan memulai penghitungan waktu sterilisasi sampai otoklaf atau penanak 

bertekanan mencapai suhu yang dikehendaki dan semua sisa udara di 

dalamnya digantikan oleh uap panas.  Jika menggunakan penanak 

bertekanan, jangan menutup klep pelepasan sampai terlihat semburan uap 

yang ke luar.  Pada akhir periode sterilisasi, tekanan di dalam otoklaf ataupun 

penanak bertekanan dikembalikan ke kondisi tekanan atmosfer secara 

perlahan-lahan, karena penurunan tekanan yang mendadak (dekompresi) 

dapat menyebabkan cairan di dalam wadah menyemprot dan tumpah.  

Sterilisasi otoklaf yang terlalu lama hendaknya dihindari., karena dapat 

menyebabkan terjadinya dekomposisi pada bahan-bahan kimia yang terdapat 

di dalam medium.  Topik ini akan dibahas pada Bab 4.  Setelah sterilisasi 

otoklaf, benda-benda yang terbuat dari kertas dan benda-benda lainnya segera 

dipindahkan ke oven pengering ( suhu kurang dari 60oC) untuk 

menghilangkan uap air yang mengalami kondensasi.  Uap panas di dalam 

otoklaf harus meresap ke dalam bahan-bahan yang disterilkan; suhu 121oC 

tidak dapat menjamin sterilisasi yang sempurna apabila uap panas tidak 

meresap ke dalam benda-benda yang disterilkan.  Selain dari botol-botol 

ataupun wadah-wadah, peralatan dan bahan-bahan lain harus dibungkus 

dalam kertas bebas lilin.  Walaupun pemakaian aluminium sebagai sebagai 

bahan pembungkus cukup luas, namun bahan ini tidak dianjurkan untuk 

membungkus peralatan dan bahan-bahan pada sterilisasi otoklaf karena bahan 

ini tidak permeabel terhadap uap air (Hamilton, 1973).  Sebagai sumber uap 

air pada otoklaf ataupun penanak bertekanan adalah air demineralisasi.  Uap 

yang berasal dari pembangkit tenaga eksternal seringkali terkontaminasi oleh 

berbagai senyawa yang mudah menguap yang dapat diserap oleh benda-

benda yang ada di dalam otoklaf (Bonga, 1982).  Prinsip kehati-hatian harus 

diterapkan pada sterilisasi panas basah terhadap peralatan laboratorium yang 

terbuat dari plastik (Biondi dan Thrope, 1981). 

Bentuk lain dari sterilisasi panas basah adalah dengan menggunakan 

water-bath.  Benda-benda yang akan disterilkan diletakkan di dalam air panas 

yang mengandung natrium karbonat (2% v/v) selama 20 menit.  Semua 

mikroorganisme vegetatif akan musnah, namun sejumlah spora yang sangat 

resisten masih bertahan (Hamilton, 1973; Collins dan Lyne, 1984). 

 

Sterilisasi dengan ultrafiltrasi.  Sejumlah komponen penyusun media bersifat 

tidak stabil pada suhu tinggi dan harus disterilkan dengan metoda ultrafiltrasi 

pada suhu kamar.  Biasanya sejumlah kecil volume bahan berbentuk cair 

disterilkan dengan cara menyaringnya menggunakan suatu filter yang 

dihubungan pada mulut syringe terbuka. Swinney and Swinnex adalah 
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syringe yang dapat dipakai berulang-ulang yang dilengkapi dengan filter, 

sedangkan alat penyaring Millex bersifat sekali pakai (Millipore 

Corporation).  Bahan yang sudah steril kemudian ditambahkan ke medium 

yang sudah diotoklaf.  Apabila medium akan dipadatkan dengan agar, maka 

hal ini dilakukan pada saat agar masih hangat dan dalam keadaan cair.  Untuk 

pekerjaan dengan volume bahan yang lebih besar dibutuhkan alat penahan 

filter yang lebih besar pula.  Alat ini dilengkapi dengan tambahan untuk 

pekerjaan hampa udara maupun pekerjaan bertekanan.  Meskipun terdapat 

berbagai jenis ultra filter, namun kelebihan dan kekurangan dari masing-

masing jenis tersebut tidak dibahas pada bagian ini.  Filter nucleopore terbuat 

dari selaput tipis polyethylene yang memiliki lobang perforasi dengan 

diameter tertentu.  Kebanyakan filter membran sekali pakai tersusun atas 

berbagai serat ester selulosa yang berlapis-lapis dan membentuk suatu 

pembuluh.  Untuk sterilisasi melalui penyaringan terhadap larutan non-aqua, 

misalnya larutan yang mengandung pelarut dimethyl sulfoxide, memerlukan 

jenis filter fluoropore (Millipore) yang berlapis teflon tipis.  Filter membran 

seringkali mengandung bahan-bahan surfaktan yang mudah larut.  

Terlepasnya senyawa-senyawa ini oleh filter tersebut telah terbukti sangat 

mempengaruhi pertumbuhan kultur sel (Cahn, 1976).  Sebelum digunakan 

filter terlebih dahulu harus dicuci dengan air hangat untuk membuang 

surfaktan.  Kemudian lakukan ekstraksi dengan lebih-kurang 200 mL air 

destilasi ganda yang hangat (90 - 100oC).  Filtrat yang dihasilkan selanjutnya 

dibuang, kemudian wadah steril dihubungkan ke alat filtrasi, lalu alat tersebut 

dibekukan di dalam lemari pendingin.  Ultra filtrasi pada suhu rendah akan 

mengekstraksi residu surfaktan dari filter membran dengan jumlah yang 

rendah.  Filter membran Durapore (Millipore) terbuat dari polimer 

fluorocarbon yang tidak mengandung surfaktan, karenanya sangat dianjurkan 

untuk digunakan pada persiapan media kultur jaringan.  Meskipun pada 

prosedur tertentu dapat digunakan filter dengan diameter 0,4µm, namun agar 

seluruh bakteri benar-benar tersaring sebaiknya gunakan filter berdiameter 

0,22µm.  Membran tersebut sangat lunak, sehingga harus dipegang dengan 

pinset pipih dan tumpul.  Petunjuk mengenai ultrafiltrasi dapat diperoleh dari 

Millipore Corporation. 

 

Sterilisasi kimiawi.  Area tempat bekerja biasanya disterilisasi permukaan 

baik menggunakan etanol ataupun isopropanol (70% v/v).  Walaupun alkohol 

masam (70%, pH 2,0) lebih efektif sebagai disinfektan, namun jarang 

digunakan karena pengaruh korosif yang ditimbulkannya pada peralatan yang 

terbuat dari logam.  Etanol pada konsentrasi yang agak tinggi (80% v/v), 

yang sifatnya mudah terbakar, digunakan untuk sterilisasi peralatan secara 

periodik.  Etanol untuk perendaman (80% v/v) dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi besar (diameter 25 mm x panjang 150 mm), lalu tabung reaksi tersebut 

dimasukkan ke dalam suatu wadah kaleng yang terbuat dari logam.  Setelah 
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pencelupan di dalam alkohol, peralatan selanjutnya dipanaskan dengan lampu 

metanol.  Hindarkan pemanasan peralatan yang terlalu lama setelah alkohol 

menguap.  Apabila tidak digunakan, tabung etanol hendaknya ditutup untuk 

menghindarkan terjadinya evaporasi (lihat bagian Bahaya terhadap 

Kesehatan). 

Sterilisasi permukaan terhadap bahan tanaman dapat dilakukan 

menggunakan larutan natrium hipoklorit (NaOCl) atau kalsium hipoklorit 

(Ca[OCl]2 ).  Banyak laboratorium yang memanfaatkan bahan peluntur yang 

biasa digunakan di dalam rumah tangga, seperti Clorox.  Bahan-bahan yang 

tersedia di pasaran ini biasanya mengandung NaOCl 5,25% sebagai bahan 

aktif.  Bila diencerkan dengan air (1 bagian peluntur : 9 bagian air), maka 

larutan sterilisasi mengandung tidak kurang dari 0,5% NaOCl.  Karena terjadi 

disosiasi yang menyeluruh, maka hipoklorit memiliki aktifitas yang relatif 

rendah pada pH di atas 8,0, dan senyawa ini jauh akan lebih efektif apabila 

pH larutan diturunkan hingga 6,0 (Behagel, 1971).  Jaringan pembuluh pith 

atau pun umbi yang baru dipotong apabila dicelupkan di dalam larutan 

hipoklorit, maka permukaannya akan steril setelah lebih-kurang 10 menit.  

Setelah perlakuan hipoklorit, bahan tanaman harus dibilas beberapa kali 

dengan air destilasi ganda steril guna menghilangkan semua sisa-sisa 

disinfektan.  Potongan jaringan umbi yang relatif besar harus dibilas berturut-

turut di dalam gelas piala 600 mL, yang masing-masing berisi lebih-kurang 

200 mL air destilasi ganda steril.  Oleh karena hipoklorit dapat menyebabkan 

timbulnya korosi pada peralatan yang terbuat dari logam, maka larutan 

hipoklorit berikut air bilasannya harus segera dibuang setelah dipakai. 

Sejumlah bahan kimia untuk sterilisasi permukaan pada biji telah diuji 

oleh Sweet dan Bolton (1979).  Didapatkan hasil, bahwa salah satu bahan 

yang paling efektif namun menimbulkan kerusakan paling sedikit pada 

jaringan adalah kalsium hipoklorit.  Ion-ion natrium (yakni yang berada di 

dalam natrium hipoklorit) dapat menginduksi perkembangan bibit yang tidak 

normal.  Sebagai tambahan terhadap Ca(OCl)2, campuran yang digunakan 

oleh Sweet dan Bolton mengandung suatu senyawa penyangga yang 

menghasilkan pH akhir 6,0, dan 1% (v/v) larutan Triton atau Tween-80 

sebagai bahan pembasah.  Biji-biji direndam di dalam larutan disinfektan 

selama 10 menit, kemudian dibilas 3 kali dengan air steril. 

Sejumlah peneliti lebih menyukai sterilisasi permukaan biji secara dua 

tahap, walaupun keuntungan-keuntungan metoda ini belum terbukti secara 

ilmiah.  Pertama-tama biji direndam di dalam etanol (70% v/v) dan dikocok 

selama 2 menit, kemudian secara aseptik dipindahkan ke wadah ke-dua yang 

berisi larutan hipoklorit selama lebih-kurang 20 - 25 menit.  Alkohol sendiri 

telah juga digunakan sebagai bahan sterilisasi permukaan pada sejumlah 

penelitian terhadap tanaman berkayu (Bonga, 1982).  Seterilisasi permukaan 

terhadap bagian-bagian tanaman yang mengandung kutin, suberin ataupun 

organ-organ epidermal membutuhkan tambahan sejumlah kecil deterjen 
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(0,05% v/v) seperti Teepol atau Tween-80 di dalam larutan hipoklorit (Street, 

1973). 

Beberapa jaringan tanaman memiliki masalah tersendiri jika mengandung 

mikroorganisme di dalamnya.  Untuk hal demikian sterilisasi permukaan saja 

jelas tidak efektif. Jika pada sterilisasi jaringan lunak memperlihatkan adanya 

perubahan warna internal yang terjadi secara lokal, maka jaringan tersebut 

harus dibuang.  Tujuan dari sterilisasi permukaan adalah untuk 

menghilangkan semua mikroorganisme dengan kerusakan yang sekecil 

mungkin pada jaringan yang akan dikulturkan.  Dalam beberapa hal, 

pencapaian tujuan ini bersifat empiris dan peneliti harus bersifat fleksibel 

dalam melakukan pendekatan-pendekatan (de Fossard, 1976).  Dalam 

kaitannya dengan biji, peningkatan konsentrasi bahan sterilisasi maupun 

lamanya waktu perlakuan tidak meningkatkan keberhasilan dekontaminasi 

tanpa menurunkan persentase perkecambahan (Sweet dan Bolton, 1979). 

Pada bagian ini tidak dikemukakan daftar macam-macam bahan kimia 

yang dapat digunakan sebagai sterilan, yang beberapa di antaranya tidak 

dianjurkan untuk digunakan pada laboratorium kultur jaringan tanaman.  Hal 

ini akan dibahas nanti pada bagian akhir bab ini, yakni pada bagian Bahaya 

terhadap Kesehatan. 

 

Antibiotik.  Meskipun antibiotik secara rutin digunakan pada kultur sel 

hewan, namun pemakaiannya di dalam kultur jaringan tanaman tidak begitu 

luas (Lihat Eicholtz, Hasegawa dan Robitaille, 1982).  Para ahli botani masa 

lalu berpendapat, bahwa antibiotik dapat menyebabkan timbulnya perubahan 

pada pertumbuhan dan perkembangan jaringan yang dikulturkan secara in 

vitro (Gautheret, 1959; Butenko, 1964).  Menurut hemat kami, pemakaian 

antibiotik hendaknya dihindarkan karena bahan ini tidak dapat menggantikan 

teknik sterilisasi yang sempurna.  Kenyataannya tidak ada satu antibiotik pun 

yang diketahui efektif terhadap seluruh organisme yang mengkontaminasi.  

Antibiotik ataupun produk-produk degradasinya dapat dimetabolis oleh 

jaringan tanaman dengan akibat yang tidak dapat diduga.  Xylogenesis pada 

eksplan jaringan pith selada dan umbi Jerusalem artichoke sangat terhambat 

oleh adanya antibiotik gentamycin sulfat, namun pengaruh ini hanya timbul 

pada kisaran konsentrasi yang dianjurkan oleh produsennya untuk 

penggunaan pada kultur jaringan, yakni 50-100 g/L (Dodds dan Roberts, 

1981).  Antibiotik ini juga diketahui menghambat pertumbuhan kalus 

tembakau dan inisiasi pucuk dari kalus tembakau dan potongan daun 

Salpiglossis  (Eicholtz et al., 1982). 

 

Kerusakan komponen media pada suhu tinggi.  Sejumlah bahan kimia yang 

digunakan dalam media kultur jaringan mengalami degradasi pada sterilisasi 

panas basah.  Zat pengatur tumbuh Giberelin mengalami degradasi dengan 

cepat sejalan dengan naiknya suhu, dan aktifitas biologis larutan GA3 yang 
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baru dibuat akan berkurang lebih dari 90% sebagai akibat sterilisasi otoklaf 

(Bragt dan Pierik, 1971).  Auksin jenis NAA, IAA dan 2,4-D bersifat tahan 

panas.  Meskipun IAA tidak terpengaruhi oleh sterilisasi otoklaf pada 

keadaan normal, senyawa ini akan mengalami dekomposisi akibat faktor-

faktor lain pada keadaan in vitro (Posthumus, 1971; Yamakawa et al., 1979).  

Larutan kinetin, zeatin dan IPA telah diuji secara kromatografi pada 

kromatogram silica-gel tipis sebelum dan sesudah diotoklaf, dan tidak ada 

kerusakan dari senyawa kimia ini yang terdeteksi (Dekhuijzen, 1971).  

Sebaliknya, molekul-molekul 1,3- atau 9-substitusi purin yang secara 

biologis tidak aktif justru dikonversikan menjadi N6-substitusi purin dengan 

adanya perlakuan otoklaf.  Ekstrak mentah tanaman yang kemungkinan 

mengandung molekul-molekul purin yang non-aktif harus disterilkan dengan 

filtrasi.  Meskipun perlakuan sterilisasi panas tidak berpengaruh terhadap 

sistem isomer asam absisat, homon ini peka terhadap cahaya (Wilmar dan 

Doornbos, 1971).  Berbagai senyawa vitamin memiliki daya tahan yang 

berbeda terhadap suhu tinggi.  Pada umumnya penambahan vitamin pada 

media kultur sebelum diotoklaf tidak dianjurkan; lebih baik vitamin tersebut 

disterilkan dengan penyaringan pada suhu kamar.  Tiamin-HCl dapat 

dipanaskan hingga suhu 110oC dalam bentuk larutan tanpa mengalami 

dekomposisi, namun jika pH larutan di atas 5,5 senyawa ini mengalami 

kerusakan dengan cepat (Windholz, 1983).  Kerusakan pada kalsium 

pantetonat tidak dapat dihindari pada sterilisasi otoklaf, sedangkan 

piridoksin-HCl bersifat stabil pada pemanasan.  Salah satu karbohidrat yang 

paling banyak digunakan di dalam media kultur jaringan adalah sukrosa.  

Dalam keadaan tertentu sukrosa mengalami dekomposisi selama sterilisasi 

otoklaf dan melepaskan campuran D-glukosa dan D-fruktosa (Ball, 1953), di 

mana monosakarida ini merupakan penghambat bagi pertumbuhan sejumlah 

jaringan yang dikulturkan (Stehsel dan Caplin, 1969; Wright dan Northcote, 

1972).  Pembahasan mengenai pemakaian gula yang diotoklaf di dalam 

media kultur diberikan oleh Roberts (1976).  Sterilisasi uap juga dapat 

mengkatalisis reaksi-reaksi di dalam media antara karbohidrat dan asam-

asam amino (Peer, 1971). 

 

Bahaya terhadap kesehatan.  Larutan hipoklorit hendaknya digunakan 

dengan hati-hati.  Apabila terhisap, senyawa ini dapat mengakibatkan iritasi 

yang parah pada saluran pernafasan, selain itu kontak dengan kulit juga harus 

dihindarkan (Windholz, 1983).  Jangan sekali-kali menggunakan mulut untuk 

menghisap larutan hipoklorit.  Sebaiknya gunakan pengisi pipet yang terbuat 

dari karet yang aman dan relatif murah.  Jangan menggunakan hipoklorit atau 

senyawa-senyawa klorida anorganik lainnya di bawah lampu ultra violet.  

Klor yang dibebaskan dapat menimbulkan ancaman serius pada kesehatan 

(Hamilton, 1973). 
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Bahaya kebakaran akan terjadi apabila peralatan yang masih ada nyala 

apinya dimasukkan ke dalam alkohol.  Etanol sangat mudah terbakar, oleh 

karenanya penggunaan zat ini harus hati-hati dan harus dijaga jangan sampai 

etanol ataupun alkohol lainnya tumpah di sekitar nyala api.  Wadah alkohol 

hendaknya dimasukkan ke dalam kaleng logam untuk menghindari 

tumpahnya alkohol tersebut sekiranya wadah gelasnya pecah. 

Radiasi ultra violet dapat mengakibatkan resiko gangguan kesehatan yang 

serius.  Jangan sekali-kali memandang tabung lampu yang tengah menyala 

dengan mata telanjang.  Akibat pengaruh cahaya ultra violet mata dapat 

menjadi sangat sakit (terjadi actinic keratitis), walaupun biasanya tidak 

berlangsung lama (Scherberger, 1977).  Suatu tirai kaca yang terdapat di 

antara sumber cahaya dan mata dapat menjadi pelindung yang sangat baik 

terhadap radiasi ultra violet.  Di samping itu, radiasi ultra violet dapat pula 

menyebabkan iritasi pada kulit telanjang; jadi, memasukkan tangan ke dalam 

kotak pindah pada saat lampu ultra violet sedang menyala hendaknya 

dihindarkan.  Masalah lain dalam kaitannya dengan cahaya ultra violet adalah 

terbentuknya ozon (O3) sebagai akibat reaksi fotokimia antara sinar ultra 

violet dengan oksigen atmosfer.  Gas yang bersifat eksplosif ini merupakan 

pengoksidasi yang potensial, dalam jumlahnya dalam konsentrasi tinggi 

dapat menyebabkan iritasi yang parah pada saluran pernafasan dan mata.  

Gejala-gejala keracunan ozon biasa dialami oleh awak dan penumpang 

pesawat terbang selama penerbangan tinggi (Science 205, 767, 1979).  

Lampu UV hendaknya jangan dinyalakan untuk jangka waktu yang lama 

dengan kotak pindah dalam keadaan tertutup rapat. 

Meskipun merkuri klorida (HgCl2) merupakan racun yang sangat 

berbahaya, namun dapat digunakan sebagai bahan disinfektan.  Larutan 

merkuri klorida agak mudah menguap pada suhu kamar, dan hal ini dapat 

mengakibatkan terjadinya keracunan merkuri pada orang yang tengah bekerja 

di laboratorium. 

Lysol (3,5% v/v) dapat memusnahkan sel-sel vegetatif, namun senyawa 

ini tidak efektif untuk mengatasi kontaminasi spora.  Lysol tersusun atas 

kreosol dan fenol, dan karenanya menimbulkan lapisan tipis berminyak pada 

setiap permukaan.  Di samping itu, senyawa ini dapat menyebabkan luka 

bakar yang parah pada kulit.  Jika sisa-sisa Lysol diotoklaf, dapat 

mengakibatkan kontaminasi kimiawi pada isi otoklaf termasuk otoklaf itu 

sendiri (Hamilton, 1973). 

Sterilisasi gas hendaknya tidak digunakan di dalam kelas praktikum di 

laboratorium tanpa pengawasan yang ketat.  Benda-benda plastik kecil dapat 

disterilkan dengan menempatkannya pada lingkungan yang jenuh dengan 

oksida etilen selama beberapa jam di dalam wadah tertutup pada suhu kamar.  

Hampir semua campuran yang mengandung udara bersifat sangat eksplosif, 

dan dapat bersifat racun pada konsentrasi yang tidak terdeteksi oleh 

penciuman (Sykes, 1969).  Senyawa-senyawa berbentuk gas dapat 
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menyebabkan iritasi pada mata dan selaput lendir, dan pada konsentrasi 

tinggi dapat menyebabkan sesak nafas.  Prosedur-prosedur dasar penggunaan 

senyawa-senyawa gas dapat dijumpai pada bahasan oleh Hamilton (1973).  

Selanjutnya, sterilisasi terhadap tabung-tabung polikarbonat menggunakan 

oksida etilen dapat berakibat pada terbentuknya sejumlah senyawa yang 

bersifat mutagenik terhadap kultur sel hewan (Krell, Jacobson dan Selby, 

1979). 

 

Upaya-upaya menghindari kontaminasi.  Salah satu faktor yang paling 

penting dalam menghindari kontaminasi adalah dengan menjaga agar 

mikroorganisme yang hidup di udara tidak jatuh pada bidang yang steril.  

Pintu dan jendela harus dalam keadaan tertutup guna menghindarkan 

timbulnya gerakan udara.  Jumlah orang-orang yang berada di sekitar kotak 

pindah diusahakan seminimal mungkin.  Hindari menghembuskan nafas ke 

dalam kotak pindah.  Sering kali orang-orang yang bekerja di depan kotak 

pindah mengenakan masker.  Jaga kebersihan tangan, pergelangan tangan dan 

lengan, dan jangan sekali-kali melewatkan tangan ataupun lengan di atas 

permukaan bidang steril yang terbuka (misalnya air pembilas ataupun 

piringan agar terbuka).  Semua benda-benda yang sudah steril diletakkan di 

bagian belakang kotak pindah agar tidak menghalangi keleluasaan gerak.  

Ketika menuangkan cairan steril, pegang bagian bawah wadah dan upayakan 

agar tangan sejauh mungkin dari permukaan tabung ataupun cawan Petri 

yang menampung cairan tersebut.    Ketika membuka cawan Petri, pegang 

tutupnya dengan jempol dan jari tengah pada sisi yang berlawanan, dan 

secara perlahan-lahan dorong tutup tersebut ke belakang.  Jangan 

menggerakkan ujung-ujung jari melewati permukaan cawan.  Suatu tindakan 

yang umum dilakukan di dalam mikrobiologi adalah membakar bibir tabung 

dan wadah-wadah selama prosedur aseptik.  Tindakan ini memungkinkan 

timbulnya akumulasi etilen dalam konsentrasi yang tinggi di dalam tabung 

ataupun wadah.  Gas etilen ini, yang merupakan suatu produk dari proses 

pembakaran, adalah suatu hormon tanaman dan dapat memberikan pengaruh 

yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan morfogenesis pada kultur 

jaringan tanaman (Beasley dan Eaks, 1979).  Sebagai langkah akhir dari 

setiap prosedur aseptik, singkirkan semua perangkat gelas, alat-alat tanam, 

aluminium foil dan benda-benda lain yang selesai digunakan dan tidak 

diperlukan lagi.  Akhirnya, sangat penting untuk mengeluarkan semua kultur 

yang mengalami kontaminasi dari inkubator atau dari ruang kultur.  Kultur-

kultur yang tidak diperlukan lagi jangan sampai menumpuk di dalam 

laboratorium.  Hal ini dikarenakan sisa-sisa kultur tersebut dapat 

menghasilkan spora dan mengakibatkan seluruh rangkaian kegiatan aseptik 

menjadi terganggu. 
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PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Coba Anda kemukakan metode-metode apakah yang dapat dilakukan guna 
menghindari kontaminasi, yang tidak diuraikan di dalam bab ini. 

2. Sebutkan beberapa ancaman potensial terhadap kesehatan yang berkaitan dengan 

prosedur kultur jaringan tanaman. 

3. Sebutkan beberapa disinfektan kimia yang dinilai dapat membahayakan kesehatan 
manusia. 

4. Sebutkan komponen media yang mudah rusak atau berubah sifat-sifat kimiawinya 

akibat suhu dan tekanan tinggi yang digunakan pada sterilisasi uap. 

 

LAMPIRAN 

Wadah-wadah berisi berisi air destilasi ganda dan media kultur dapat 

ditutup dengan selapis aluminium foil heavy-duty pada saat disterilkan.  

Letakkan aluminium foil persegi empat tepat di tengah-tengah mulut wadah.  

Buat lingkaran dengan menekankan ujung jempol dan jari tengah secara 

bersamaan, lalu tarik ke bawah sambil menjepit leher wadah.  Aluminium 

foil tersebut dilebihkan setidak-tidaknya 20-30 mm di bawah mulut wadah.  

Akan tetapi tutup aluminium tersebut jangan terlalu ketat karena dapat 

meletus selama proses sterilisasi menggunakan otoklaf sebagai akibat 

memuainya udara di dalam wadah.  Di samping itu, juga diperlukan adanya 

kontak antara uap dengan medium guna mencapai sterilisasi. 

Setelah eksplan diletakkan pada permukaan medium, sejumlah peneliti 

merekatkan tabung kultur dengan selapis atau lebih Parafilm M.  Bahan ini 

dipakai pada bagian atas aluminium foil yang sebelumnya telah disterilkan.  

Bahan perekat tersebut berupa suatu campuran  karet-lilin-polimer dengan 

ketebalan lebih-kurang 120 µm.  Produsennya, American Can Company, 

telah memberikan informasi, bahwa selaput Parafilm M tersebut dapat 

bertindak sebagai ultrafilter terhadap pertukaran gas (artinya dapat 

menghalangi keluar-masuknya gas ke dalam wadah kultur).  Di dalam wadah 

yang direkatkan dengan Parafilm M dapat terjadi peningkatan konsentrasi 

etilen yang dikeluarkan oleh jaringan yang dikulturkan hingga mencapai 

kadar yang dapat meracuni.  Demikian pula halnya dengan etilen yang 

dihasilkan dari pembakaran lampu metanol, juga dapat mempengaruhi 

jaringan tanaman yang dikulturkan (Beasley dan Eaks, 1979). 

Di samping aluminium foil, dapat pula digunakan selaput polypropylene 

sebagai penutup wadah kultur jaringan (Mahlberg, Masi dan Paul, 1980).  

Selaput tipis transparan ini tebalnya lebih-kurang 1 mil, dan memiliki 

beberapa keuntungan.  Walaupun selaput ini relatif tidak permeabel terhadap 

uap air dan menghalangi terjadinya kekeringan pada kultur jangka panjang, 

namun tidak menghalangi pertukaran udara.  Sifat selaput yang transparan 

juga memberikan keuntungan bagi kultur yang memerlukan cahaya.  Selaput 

tersebut dipotong persegi empat dengan ukuran sesuai kebutuhan, dan 

masing-masing potongan diletakkan di antara dua halaman buku kecil yang 
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terbuat dari kertas bebas tinta.  Buku kecil tersebut selanjutnya dimasukkan 

ke dalam amplop untuk disterilkan dengan otoklaf.  Tabung-tabung kultur, 

yang ditutup dengan metode konvensional menggunakan aluminium foil, 

disterilkan dengan oven dan diisi dengan hara medium yang steril.  

Kemudian digunakan polypropylene steril untuk merekatkan tabung-tabung 

tersebut setelah eksplan ditanamkan pada medium, dan tutup aluminium 

dibuang.  Selaput polypropylene tersebut selanjutnya diikat dengan gelang 

karet kecil agar tidak bergeser dari posisinya.  Tutup-tutup plastik  

dimusnahkan pada akhir masa percobaan (Mahlberg et al., 1980).  Meskipun 

selaput polypropylene banyak tersedia di pasaran, namun dapat pula dipesan 

langsung dari Polypropylene Film Corporation, 1571, Timber Court, Elgin, 

IL 60120 (tentukan spesifikasinya tidak berlapis, tipe 07 atau 08, ketebalan 1 

mil). 

Penggunaan peralatan steril yang sekali pakai dapat menghemat waktu 

pada laboratorium-laboratorium yang sibuk.  Pipet sekali pakai dapat 

digunakan untuk membagi-bagi bahan kimia cair yang disterilkan dengan 

filter.  Cawan Petri steril yang terbuat dari plastik diproduksi dalam berbagai 

ukuran, dan cawan-cawan ganda sangat bermanfaat pada percobaan yang 

melibatkan sejumlah perlakuan. 
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4 
Komponen nutrisi media 

kultur jaringan 

 

 

Oleh karena adanya pembagian kerja pada berbagai organ tanaman dalam 

biosintesis metabolit organik, sedikit sekali yang kita ketahui mengenai 

kebutuhan nutrisi dari berbagai organ dan jaringan tanaman dibandingkan 

kebutuhan nutrisi tanaman lengkap.  Tanaman tomat yang tumbuh di kebun 

hanya memerlukan pemberian unsur hara mineral dari luar untuk 

menyelesaikan siklus hidupnya dengan sempurna. Suatu potongan akar tomat 

tidak memiliki kebutuhan nutrisi yang persis sama dengan kebutuhan nutrisi  

untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman normal.  Di samping 

membutuhkan mineral-mineral esensial, potongan akar juga membutuhkan 

beberapa senyawa organik tambahan pada medium kulturnya, sementara pada 

tanaman lengkap senyawa organik ini disentesis pada suatu bagian dari 

tanaman tersebut dan ditransportasikan ke sistem perakaran. Pada tahun 1934 

White menemukan bahwa isolasi akar-akar tomat memiliki potensi 

pertumbuhan yang tidak terbatas apabila akar-akar tersebut dikulturkan pada 

medium cair yang mengandung garam-garam anorganik, sukrosa, tiamin, 

piridoksin, niasin dan glisin.  Di samping aktifitas biosintesis yang agak 

selektif, jaringan atau organ yang dikulturkan kemungkinan memperlihatkan 

perubahan-perubahan pada lintasan metabolismenya selama periode waktu 

tertentu.  Perubahan-perubahan metabolisme ini berkaitan dengan perubahan-

perubahan yang terjadi pada kebutuhan nutrisinya. Kebutuhan akan suplemen 

organik tertentu dapat disebabkan ketidakmampuan jaringan untuk 

memproduksinya secara endogen atau dikarenakan timbulnya kebutuhan baru 

sebagai akibat perubahan di dalam metabolisme. 

Komponen media kultur jaringan tanaman yang dibahas pada bab ini 

meliputi garam-garam organik, zat pengatur tumbuh, vitamin, asam-asam 

amino dan amida, suplemen organik kompleks, arang, sumber karbon, 

osmotika, air, dan matriks medium. 

 

Garam-garam organik.  Jaringan tanaman yang dikulturkan membutuhkan 

suplai garam-garam organik tertentu secara berkesinambungan.  Di samping 

karbon, hidrogen dan oksigen, unsur-unsur esensial yang diperlukan dalam 

jumlah relatif besar dinamakan unsur makro, dan unsur-unsur ini meliputi 

nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang.  Nitrogen, yang 

diberikan dalam jumlah terbesar, terdapat dalam bentuk ion nitrat atau 

amonium, atau kombinasi keduanya. Magnesium sulfat (MgSO4.7H2O) dapat 



Komponen nutrisi media kultur jaringan 

 

37 

menyediakan baik belerang maupun magnesium.  Fosfat dapat diperoleh baik 

dari NaH2PO4.H2O atau KH2PO4.  Baik CaCl2.2H2O, Ca(NO3)2.4H2O, atau 

bentuk-bentuk anhidrat dari garamnya, dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan akan kalsium. 

Di samping unsur hara makro, sel-sel tanaman memerlukan pula unsur 

hara mikro tertentu.  Oleh karena jumlah yang dibutuhkan sangat kecil bagi 

beberapa unsur, maka terlebih dahulu perlu disiapkan larutan stok pekat1. 

Unsur-unsur mikro yang dibutuhkan oleh sel-sel tanaman tingkat tinggi adalah 

besi, mangan, seng, boron, tembaga, molibdat dan klor.  Meskipun natrium 

umumnya tidak dibutuhkan oleh tanaman tingkat tinggi, namun unsur ini 

merupakan hara mikro bagi tanaman halofit, tanaman dengan lintasan 

fotosintesis C4, dan tanaman-tanaman dengan metabolisme asam Crassulacean 

(CAM).  Stok larutan besi disiapkan secara terpisah dikarenakan adanya 

masalah di dalam kelarutan besi.  Biasanya stok besi disiapkan dalam bentuk 

kelat sebagai garam natrium besi etilendiamin tetra-asetat (NaFeEDTA).  Di 

samping mengandung unsur-unsur hara mikro yang telah dikenal, beberapa 

media dilengkapi pula dengan kobal dan iodium.  Pentingnya unsur-unsur 

nikel, titanium, berilium dan aluminium di dalam kultur jaringan tanaman 

masih dipertanyakan. Salah satu kendala yang belum terpecahkan adalah 

pada reagen kimia yang paling murni pun ternyata masih terdapat 

kontaminan anorganik, dan kontaminan ini merupakan sumber tersembunyi 

dari unsur-unsur mikro.  Agar yang digunakan sebagai bahan pemadat juga 

merupakan sumber dari berbagai unsur mineral.  Namun demikian, penelitian 

terhadap kebutuhan unsur mikro pada kultur kalus masih terbatas jumlahnya. 

 

Zat pengatur tumbuh.  Kebutuhan akan zat pengatur tumbuh pada sebagian 

besar kultur kalus adalah dari kelompok auksin dan sitokinin (Gb. 4.1)2.  

Auksin, yaitu kelompok senyawa yang merangsang pemanjangan sel-sel 

pucuk, kisaran efektifnya menyerupai IAA.  Sitokinin, yang meningkatkan 

pembelahan sel jaringan tanaman pada kondisi bioassay tertentu, mengatur 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman sebagaimana kinetin (6-

furfurylaminopurin). Sitokinin terutama sekali merupakan turunan aminopurin 

N6-substitusi, walaupun ada beberapa pengecualian.  Pemberian auksin-

sitokinin sangat penting dalam pengaturan pembelahan sel, pemanjangan sel, 

diferensiasi sel, dan pembentukan organ.  Giberelin jarang diberikan pada 

medium kultur, walaupun GA3 telah digunakan pada kultur meristem apikal 

(Morel dan Muller, 1964).  Perhatian terhadap peranan etilen di dalam inisiasi 

                                                 
1  Pekerjaan akan lebih mudah bila terlebih dahulu disiapkan larutan stok untuk unsur hara 

makro, vitamin dan zat pengatur tumbuh.  Larutan stok ini dapat disimpan untuk periode 

waktu tertentu di dalam wadah gelas pada suhu 4oC. 
2  Istilan “hormon” ditujukan pada zat pengatur tumbuh tanaman alamiah.  Meskipun -NAA, 

2,4-D, dan kinetin adalah zat pengatur tumbuh tanaman, namun tidak diistilahkan sebagai 
hormon tanaman. 
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tunas (Thorpe, 1982b) dan diferensiasi elemen tracheary (Muller dan 

Roberts, 1984) telah semakin meningkat.  Sementara itu penelitian tentang 

suplemen asam absisat di dalam media kultur masih relatif sedikit. 

Auksin yang paling sering digunakan di dalam kultur jaringan adalah 

IAA, -NAA, dan 2,4-D3.  Namun pembentukan kalus pada kultur tanaman 

serealia.  Namun pembentukan kalus pada kultur tanaman serealia dirangsang 

oleh 2,4,5-T.  Asam indole-3-butirat (IBA) dan - chlorophenoxyacetic acid 

(4-CPA) juga merupakan auksin yang efektif.  IBA terutama sekali efektif 

merangsang perakaran.  Sementara itu IAA merupakan auksin alamiah, 

namun mudah mengalami degradasi akibat oksidasi cahaya dan enzim.  Oleh 

karena enzim oksidase IAA kemungkinan terdapat di dalam jaringan yang 

                                                 
3 Kedua isomer  dan  NAA tersedia di pasaran, namun isomer  selalu digunakan di dalam 

medium kultur.  Isomer  adalah auksin lemah dengan sedikit aktifitas fisiologis. 

 

 
Gb. 4.1.  Rumus bangun beberapa auksin dan sitokinin.  Auksin 

meliputi (a) indole-3-yl-acetic acid, (b) -naphthaleneacetic acid, (c) 

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid.  Aktifitas sitokinin ditunjukkan oleh 

(d) adenin, (e) kinetin dan (f) trans-zeatin. 
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dikulturkan, maka IAA ditambahkan ke dalam medium dengan konsentrasi 

yang relatif tinggi (1 – 30 mg/L).  -NAA merupakan senyawa sintetik, 

sehingga senyawa ini tidak dipengaruhi oleh oksidasi enzimatik sebagaimana 

yang terjadi pada IAA.  -NAA dapat ditambahkan dalam konsentrasi yang 

lebih rendah (0,1 – 2,0 mg/L).  Auksin yang paling efektif untuk proliferasi 

kalus adalah 2,4-D (10-7 – 10-5 M), seringkali tanpa sitokinin eksogen.  

Herbisida ini merupakan senyawa penghambat organogenesis yang ampuh 

dan hendaknya tidak digunakan pada percobaan-percobaan inisiasi akar dan 

pucuk (Gamborg et al., 1976). 

Ada beberapa pengecualian dalam hal kebutuhan auksin dan sitokinin ini.  

Beberapa kultur tidak menghendaki kehadiran auksin eksogen di dalam 

medium (Street, 1966).  Meskipun sejumlah eksplan jaringan tanaman yang 

mulanya mengandung auksin endogen yang cukup tinggi, namun jaringan 

yang dikulturkan tersebut jelas mengembangkan lintasan biosintesis auksin.  

Istilah “habituasi” dan “anergi” telah diberikan pada fenomena otonomi ini, 

yang pada awalnya diteliti pada kultur jaringan tumor pada tanaman sakit.  

Kultur lain diketahui memerlukan tambahan auksin, namun tidak 

memerlukan sitokinin.  Perubahan-perubahan pada sel-sel tembakau yang 

menjadi fenotipe yang mengalami habituasi sitokinin timbul sebagai akibat 

respon sel-sel tersebut terhadap sitokinin atau terhadap suhu yang tinggi 

(Meins dan Lutz, 1980).  Walaupun keadaan terhabituasi sangat stabil, 

namun situasi kebalikannya dapat terjadi apabila galur yang diklonkan 

diinduksi untuk membentuk tanaman (Meins dan Binns, 1982). 

Sitokinin yang paling banyak digunakan di dalam media kultur adalah 

kinetin, benziladenin dan zeatin.  Kinetin dan benziladenin adalah senyawa 

sintetik, sedangkan zeatin adalah senyawa alamiah.  Sitokinin alamiah 

lainnya, yang harganya lebih murah dibandingkan zeatin, adalah 6-[,-

dimethylallylamino] purine atau N6-[2-isopentenyl]-adenine. Diphenylurea, 

suatu faktor tumbuh yang terdapat di dalam air kelapa (lihat Jacobs, 1979) 

dapat menimbulkan respon yang menyerupai sitokinin pada sejumlah 

bioassay.  Kinetin umumnya diberikan pada konsentrasi 0,1 mg/L untuk 

induksi kalus.  Suatu siapan air kelapa yang sudah disterilkan dengan otoklaf 

ditambahkan ke dalam medium kultur sebagai sumber sitokinin dengan 

konsentrasi akhir di dalam medium 10 – 15% v/v. 

 

Vitamin.  Vitamin memiliki fungsi katalis di dalam sistem enzim dan hanya 

diperlukan dalam jumlah yang sedikit.  Beberapa pakar memperkirakan 

tiamin (vitamin B1) sebagai satu-satunya vitamin yang penting pada kultur 

jaringan tanaman, sementara itu niasin (asam nikotinat) dan piridoksin 

(vitamin B6) dapat pula merangsang pertumbuhan eksplan (Gamborg et al., 

1976; Ohira, Ikeda, dan Ojima, 1976).  Tiamin diberikan dalam bentuk 

tiamin-HCl dalam jumlah 0,1 hingga 30 mg/L.  Kebutuhan akan tiamin di 

dalam kultur jaringan terutama sekali nampak pada kondisi sitokinin rendah.  
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Apabila sitokinin berada pada konsentrasi yang agak tinggi (0,1 – 10 mg/L), 

maka sel-sel tembakau dapat tumbuh tanpa pemberian tiamin eksogen (Digby 

dan Skoog, 1966; Linsmaier-Bednar dan Skoog, 1967).  Kultur tembakau ini 

nyata mengembangkan kemampuannya mensintesis tiamin (Dravnicks, 

Skoog, dan Burris, 1969). 

Niasin dan piridoksin dilaporkan bermanfaat pada kultur Haplopappus 

gracillis (Erickson, 1969). 

Beberapa viramin lain yang banyak digunakan pada media kultur jaringan 

adalah asam -aminobenzoat (PABA; vitamin Bx), asam askorbat (vitamin 

C), biotin (vitamin H), kolin klorida, cyanocobalamin (vitamin B12), asam 

folat (vitamin Bc), kalsium pantotenat, dan riboflavin (vitamin B2) (Huang 

dan Murashige, 1977; Gamborg dan Shyluk, 1981). 

Asam askorbat, yang dapat diberikan bersama-sama dengan asam-asam 

organik lain, bermanfaat sebagai antioksidan untuk menghindarkan 

pencoklatan jaringan (Reynolds dan Murashige, 1979). 

Sebagaimana dikemukakan pada Bab 3, beberapa jenis vitamin tidak 

tahan terhadap pemanasan.  Oleh karenanya dianjurkan untuk melakukan 

sterilisasi siapan vitamin dengan penyaringan dan menambahkannya ke 

dalam medium yang disterilkan dengan otoklaf (masih dalam keaadan cair 

namun sudah agak dingin) dengan menggunakan pipet steril. 

 

Asam-asam amino dan amida.  Kecuali glisin (asam aminoasetat), yang 

merupakan komponen pada sejumlah media, asam-asam amino biasanya 

tidak digunakan pada kultur jaringan.  Jika diperlukan campuran nitrogen 

organik, maka medium dapat diperkaya baik dengan kasein hidrolisat 

ataupun dengan asam-asam kasamino (0,05 – 1,0% w/v).  Hidrolisis kasein 

protein susu dapat diperoleh melalui berbegai metoda, dan hidrolisatnya 

terdiri atas campuran ill-defined dari paling banyak 18 asam amino yang 

berbeda (Klein danKlein, 1970).  Apabila penambahan hidrolisat 

memberikan pengaruh yang menguntungkan, maka percobaan-percobaan 

lanjutan perlu dilakukan dengan menggantikan hidrolisat dengan berbagai 

campuran asam amino dan amida.  Akhirnya, kebutuhan akan nitrogen 

organik yang spesifik dapat diidentifikasi.  Komposisi campuran asam-asam 

amino dan amida yang berbeda yang digunakan di dalam kultur jaringan telah 

disusun oleh Huang dan Murashige (1977).  Beberapa asam amino dan amida 

yan gpaling sering memberikan hasil yan gbaik adalah L-aspartat, L-

asparagin, asam L-glutamat, L-glutamin, dan L-arginin.  Sejumlah kecil L-

metionin yang ditambahkan ke dalam medium untuk meningkatkan 

biosintesis etilen memperlihatkan pengaruh merangsang pada xylogenesis 

(Roberts dan Baba, 1978; Miller dan Roberts, 1984).  Belum diketahui 

apakah perlu memberikan nukleotida pada kultur jaringan tanaman (Gamborg 

dan Shyluk, 1981).  Bukanlah suatu hal yang aneh apabila terjadi hambatan 

pertumbuhan setelah pemberian kombinasi asam-asam amino, suatu 
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fenomena yang disebabkan oleh interaksi kompetitif antara berbagai asam 

amino (Street, 1969). 

 

Suplemen organikkompleks.  Suatu kecenderungan yang berkembang dai 

dalam penelitian kultur jaringan adalah berupaya menentukan konstituen 

penyusun medium dan menghindarkan penggunaan ekstrak alami mentah.  

Produk-produk seperti pepton, ekstrak ragi, dan ekstrak malt jarang 

digunakan.  Walaupun tindakan ini dapat dibenarkan dari sudut pandang 

ilmiah, namun penggunaan ekstrak alami tidak boleh dilupakan terutama 

apabila campuran yang secara kimiawi telah teridentifikasi ternyata tidak 

dapat memberikan hasil yang diharapkan.  Untuk itu, pada lampiran bab ini 

disajikan uraian prosedur penyiapan air kelapa segar untuk digunakan di 

dalam medium kultur jaringan.  Jus buah juga merupoakan suplemen organik 

penting.  Einset (1978) menemukan bahwa pertumbuhan eksplan dari 

beberapa Citrus sp. sangat meningkat dengan pemberian jus jeruk orange 

pada medium kultur.  Jus tomat (30% v/v) juga efektif pada kondisi tertentu 

(Nitsch dan Nitsch, 1955; Strauss, 1960).  Kultur jaringan tanaman anggrek 

dilengkapi dengan ekstrak buah nenas (Arditti, 1968) dan emulsi ikan 

(Withner, 1959) di dalam mediumnya. 

 

Arang.  Arang aktif dapat menjerap berbagai molekul organik dan anorganik 

dari dalam medium kultur (Mattson dan Mark, 1971), dan senyawa ini telah 

dimanfaatkan secara luas pada berbagai media kultur jaringan.  Walaupun 

pengaruh yang pasti dari arang belum diketahui, namun ada beberapa 

kemungkinan modus operasinya. Senyawa ini dapat menghilangkan 

kontaminan (Kohlenbach dan Wernicke, 1978) dan produk-produk sekunder 

yang dikeluarkan oleh jaringan yang dikulturkan (Wang dan Huang, 1976; 

Fridborg et al., 1978) dari dalam agar, atau mungkin juga mengatur suplai 

pengatur tumbuh endogen tertentu (Reinert dan Bajaj, 1977).  Selain itu, 

beberapa di antara pengaruh arang aktif mungkin sebagai akibat dri 

penghitaman matriks medium sehingga lebih mendekati kondisi tanah 

(Proskauer dan Berman, 1970).  Sebagai suatu suplemen medium, arang aktif 

dilaporkan dapat meningkatkan embryogenesis (Kohlenbach dan Wernicke, 

1978). Di lain pihak, kehadiran senyawa penjerap ini dapat pula menimbulkan 

pengaruh yang menghambat pada pertumbuhan dan morfogenesis in vitro 

(Constantin, Henke, dan Mansur, 1977; Fridborg et al., 1978). Oleh karena 

sifat-sifat penjerapannya tergantung pada proses pembuatannya, maka 

penting untuk mengetahui jenis arang aktif yang digunakan di dalam medium 

kultur (Bonga, 1982).  Arang kayu memiliki kandungan karbon yang lebih 

tinggi dari pada arang tulang, dan arang tulang kemungkinan mengandung 

bahan-bahan yang dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi kultur jaringan 

tanaman (Bonga, 1982).  Informasi lebih lanjut mengenai media yang diberi 

suplemen arang dapat dijumpai pada Bab 11 dan 14. 
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Sumber-sumber karbon.  Semua media kultur jaringan memerlukan adanya 

sumber karbon dan sumber energi.  Sukrosa atau D-glukosa biasanya 

ditambahkan dalam kisaran konsentrasi 20 – 30 g/L, meskipun demikian 

kadar yang lebih tinggi mungkin saja memberikan pengaruh yang 

menguntungkan pada beberapa tujuan kultur.  Hampir semua kultur 

menunjukkan respon yang optimum hanya dengan pemberian sukrosa 

disakarida, sedangkan apabila sukrosa digantikan disakarida lain atau 

monosakarida maka akan terjadi keragaman pertumbuhan yang cukup besar.  

Di berbagai laboratorium biasanya sukrosa disterilkan dengan otoklaf 

bersama-sama senyawa nutrisi lain penyusun medium, padahal sukrosa peka 

terhadap panas, dan hasil dari pemanasan sukrosa adalah kombinasi sukrosa, 

D-glukosa dan D-fruktosa.  Medium yang mengandung sukrosa yang 

disterilkan dengan otoklaf akan memberikan hasil yang jauh berbeda 

dibandingkan medium yang mengandung sukrosa yang disterilkan dengan 

penyaringan (Ball, 1953).  Siklitol myo-inositol digunakan pada sejumlah 

medium kultur sebagai suatu faktor tumbuh dengan konsentrasi 100 mg/L.  

Pilihan atas jenis dan konsentrasi gula yang akan digunakan pada medium 

sangat tergantung pada jenis tanaman yang akan dikulturkan dan tujuan dari 

percobaan tersebut.  Sebagai contoh, induksi diferensiasi xylem sangat 

dipengaruhi oleh jenis karbohidrat yang diberikan pada medium (Roberts, 

1976).  Xylogenesis dapat diinduksi baik menggunakan gliserol (2% v/v) 

ataupun myo-inositol (2% v/v) sebagai sumber karbon utama (Roberts dan 

Baba, 1982).  Pertanyaan atas kemurnian karbohidrat telah lama muncul 

dikarenakan tercampurnya berbagai macam senyawa organik, terutama asam-

asam amino, yang terjadi selama kristalisasi sukrosa (Schneider, Emerich, 

dan Akyar, 1975).  Street (1969) membuat ringkasan dari beberapa kultur 

jaringan yang menggunakan berbagai sumber karbohidrat. 

 

Osmotikum.  Penyerapan air oleh sel-sel tanaman dikendalikan oleh nilai 

potensi air relatif antara cairan vakuola dengan medium eksternal.  

Komponen utama dari medium nutrisi yang mempengaruhi ketersediaan air 

adalah konsentrasi agar, sumber karbon, dan setiap senyawa metabolit yang 

ditambahkan sebagai osmotikum.  Suatu ciri koloid pada fase padat agar 

adalah adanya retensi imbibisi air di dalam misel-misel agar padat (Levit, 

1974).  Karbohidrat tidak hanya berperanan sebagai sumber karbon di dalam 

metabolisme, tetapi juga memainkan peranan penting pada pengaturan 

potensi osmotik eksternal.  Seringkali gula-gula lemah seperti manitol atau 

sorbitol digunakan sebagai osmotikum eksternal (Brown, Leung, dan Thorpe, 

1979; Brown dan Thorpe, 1980).  Akan tetapi manitol dimetabolis oleh kultur 

Fraxinus (Walter dan Skoog, 1966) dan mungkinjuga oleh kultur-kultur lain.  

Polietilen glikol (PEG) telah digunakan sebagai osmotikum pada percobaan 

peleburan protoplas (lihat Bab 13) dan teknikpenyimpanan kultur pada suhu 

sangat rendah (kriopreservasi) (lihat Bab 15).  Beberapa informasi tambahan 
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mengenai penggunaan osmotikum dapat dijumpai pada telaah pustaka oleh 

Bonga (1982). 

 

Air.  Air yang digunakan pada semua media kultur jaringan, termasuk air 

yang digunakan selama prosedur kultur, hendaknya disuling atau 

didemineralisasi.  Dala kedua prosedur pemurnian air tersebut, langkah 

terakhir yang harus dilakukan adalah penyulingan menggunakan peralatan 

dari gelas.  Penyulingan air merupakan proses yang rumit, dan senyawa-

senyawa organik yang mudah menguap dengan berat molekul yang ringan 

seringkali disuling bersama-sama dengan air.  Bonga (1982) menganjurkan 

agar air suling yang dikumpulkan pada 10 – 15 menit pertama hendaknya 

dibuang untuk menghilangkan molekul-molekul senyawa organik mudah 

menguap yang menguap lebih awal.  Penggunaan tabung pertukaran ion di 

dalam proses pemurnian air memiliki beberapa kendala teknis, karena adanya 

berbagai kontaminasi organik termasuk sejumlah produk metabolit yang 

disekresikan oleh mikroorganisme yang hidup di dalam tabung tersebut 

(Bonga, 1982).  Penyimpanan air suling di dalam wadah polietilen untuk 

jangka waktu lama hendaknya dihindarkan karena wadah ini dapat 

mengeluarkan senyawa-senyawa yang dapat meracuni kultur (Robbins dan 

Hervey, 1974).  Juga menyimpan air suling di dalam wadah Pyrex untuk 

jangka waktu lama tidak dianjurkan karena sejumlah bakteri dapat 

terakumulasi selama masa penyimpanan di dalam kondisi lingkungan yang 

tidak steril (Street, 1973).  Penyimpanan air steril untuk jangka waktu 

panjang tidak diperkenankan, dan hal ini telah menjadi permasalahan pada 

sejumlah rumah sakit (Favero et al., 1971). 

 

Matriks medium.  Selain dikulturkan pada medium cair, eksplan juga 

dikulturkan pada medium padat atau semi padat.  Kontaminan-kontaminan, 

yang dikeluarkan oleh matriks, dapat menjadi sumber nutrisi bagi jaringan 

yang dikulturkan.  Kebanyakan kultur tetap (stationer) ditumbuhkan pada 

medium agar, misalnya Difco Bacto Agar, pada kisaran konsentrasi 0,6 

hingga 1% w/v.  Meskipun agar komersial mengandung berbagai jenis 

kontaminan organik dan anorganik, namun sejumlah perusahaan dewasa ini 

tetap memasarkan agar untuk kultur jaringan (lihat Sumber-sumber Peng-

adaan Bahan dan Alat).  Analisis yang dilakukan oleh Laboratorium Difco 

terhadap komposisi unsur Bacto Agar, Nobel Agar dan Purified Agar tidak 

menemukan adanya senyawa-senyawa beracun, perangsang tumbuh, maupun 

vitamin (Pierik, 1971).  Romberger dan Tabor (1971) melaporkan bahwa 

“pengaruh menghambat pada agar” sebagian besar hilang setelah medium 

yang diberi sukrosa disterilkan dengan otoklaf.  Suatu kopolimer pati telah 

digunakan sebagai pengganti agar (Cooke, 1977) dan polimer sukrosa 

digunakan sebagai matriks pendukung (Tran Tranh Van dan Trinh, 1978).  

Beberapa bahan pemadat tambahan dibahas oleh Kleindan Klein (1970). 
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Selain pemadat, bahan-bahan lain telah pula dicobakan.  Teknik platform 

kertas saring telah diperkenalkan oleh Heller (1965) dan teknik cakram kertas 

saring yang diperkaya dengan unsur hara telah pula diterapkan (Phillips dan 

Dodds, 1977).  Saring serat kaca merupakan penopang kultur yang 

bermanfaat, walaupun saringan ini terlebih dahulu harus diberi perlakuan 

untuk menghilangkan kontaminan dan menjenuhkan bidang pertukaran 

kation pada serat kaca dengan ion-ion yang spesifik (Tabor, 1981).  Suatu 

bahan yang tidak umum telah digunakan oleh Cheng dan Voqui (1978) pada 

kultur plantlet Douglas fir.  Kedua peneliti ini menggunakan kain polister 

sintetis lembut (Pellon Corporation).  Kertas saring telah pula digunakan 

untuk memisahkan kultur bertingkat dari dua asal yang berbeda, misalnya 

sebagai kultur “perawat”.  Untuk mengukur pertumbuhan kultur dengan 

gangguan sekecil mungkin, maka selapis tipis sel dapat dipisahkan dari 

medium agar menggunakan cakram kertas saring.  Cakram tersebut 

ditimbang secara aseptik, dan diletakkan kembali pada medium tanpa 

merusak sel-sel (Horsch, King, dan Jones, 1980). 

 

Kiat-kiat di dalam pemilihan kultur.  Pilihan atas suatu medium tertentu 

sangat tergantung pada spesies tanaman, jaringan atau organ yang 

dikulturkan, dan tujuan percobaan.  Apabila bahan tanaman telah berhasil 

dikulturkan pada laboratorium lain, maka sangat baik untuk memulai 

pekerjaan kultur jaringan dengan mengadopsi metoda yang dikembangkan 

oleh laboratorium tersebut.  Titik awal yang baik untuk inisiasi kalus dari 

jaringan tanaman dikotil adalah penggunaan medium dasar MS.  Salah satu 

ciri medium ini adalah konsentrasi ion-ion nitrat, kalium dan amoniumnya 

relatif tinggi dibandingkan dengan media lainnya.  Medium B-5 (Gamborg, 

Miller, dan Ojima, 1968) juga merupakan medium nutrisi yang efektif.  

Selain campuran mineral dasar, digunakan untuk menggunakan campuran 

vitamin MS, myo-inositol (100 mg/L), dan sukrosa (2 –3% w/v) untuk 

inisiasi kalus.  Suatu modifikasi pada campuran vitamin MS yang dapat 

dilakukan adalah meningkatkan kandungan tiamin.  Medium B-5 Gamborg 

mengandung tiamin 10 mg/L dibandingkan tiamin 0,1 mg/L pada medium 

MS.  Untuk pembentukan kalus penambahan 2,4-D (0,2 – 2,0 mg/L) cukup 

efektif bagi berbagai jaringan tanaman.  Penambahan sitokinin (0,5 – 2,0 

mg/L) dapat pula memberikan manfaat bagi perkembangan kultur.  

Kombinasi lain untuk produksi kalus adalah 2,4-D ditambah air kelapa.  

Apabila kombinasi ini tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka dapat 

ditambahkan suplemen asam amino atau beberapa ekstrak tanaman alamiah.  

Kultur tanaman monokotil memperlihatkan respon pada medium Schenk dan 

Hildebrandt (1972) yang mengandung kombinasi 2,4-D, -

chlorophenoxyacetic acid, dan kinetin.  Menurut Yamada (1977) induksi 

kalus pada sejumlah tanaman serealia membutuhkan 2,4-D konsentrasi tinggi 

(5 – 10 mg/L).  Kultur tanaman monokotil juga memperlihatkan respon yang 
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baik pada pemberian auksin seperti 2,4,5-T, dicamba dan benazolin (Green, 

1978). 

Selain pembentukan kalus, inisiasi berbagai peristiwa morfogenik secara 

in vitro seringkali menghendaki penyesuaian konsentrasi berbagai komponen 

penyusun medium.  Pada beberapa sistem kultur jaringan, embryogenesis 

menunjukkan respon yang menguntungkan terhadap kadar kalium yang 

tinggi (Brown, Wetherel, dan Dougall, 1976).  Di samping rasio hormon 

yang tepat, pembentukan pucuk juga membutuhkan kandungan fosfat yang 

tinggi (Miller dan Murashige, 1976) atau amonium nitrat yang rendah (Pierik, 

1976).  Konsentrasi garam total merupakan faktor yang cukup penting untuk 

diperhatikan (Bonga, 1982). 

Sejumlah kajian pustaka telah dipublikasikan dalam kaitannya dengan 

berbagai aspek nutri kultur jaringan tanaman (Ojima dan Ohira, 1978; 

Dougall, 1980; Gamborg dan Shyluk, 1981). 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Buatlah daftar bahan-bahan kimia yang menurut Anda cocok untuk memenuhi 

kebutuhan hara makro pada kultur kalus tanaman dikotil.  Berapa tingkat 

konsentrasi yang harus diberikan untuk mempersiapkan mediumnya? 

2. Sebutkan sumber-sumber kontaminan organik dan anorganik yang tidak 

disengaja masuk ke dalam medium kultur! 

3. Bukti-bukti apa saja yang menunjukkan bahwa jaringan tanaman yang 

dikulturkan mengalami perubahan-perubahan pada lintasan biokimia tertentu 
selama pengkulturan? 

4. Sebutkan beberapa bahan yang dapat mengggantikan agar sebagai matriks 

medium.  Sebutkan pula kemungkinan beberapa pengganti lain yang tidak dibahas 

pada bab ini.  Uraikan keunggulan dan kelemahannya! 

 

LAMPIRAN 

Persiapan air kelapa 

Buah kelapa tua dapat diperoleh dari pasar setempat, di beberapa lokasi buah 

tersebut telah dikupas.  Buah kelapa yang dijual di pasar mengandung sekitar 

100 – 200 mL endosperm cair.  Sebanyak 3 micropyle (“mata”) terdapat pada 

bagian ujung buah, yang salah satunya tersusun atas jaringan yang lunak, dan 

mudah dilobangi dengan alat bor (cork borer).  Air kelapa akan keluar lebih 

cepat apabila dibuatkan satu lobang udara dengan melobangi micropyle yang 

lain menggunakan bor listrik atau paku dan palu.  Air dari setiap buah 

hendaknya ditampung terpisah karena kadang-kadang ada buah yang 

mengandung air yang telah mengalami fermentasi.  Air kelapa yang 

mengalami fermentasi mudah diketahui dari bau dan rupanya, dan harus 

dibuang.  Air kelapa yang terkumpul selanjutnya disaring pada beberapa lapis 

kain katun tipis.  Filtrat yang diperoleh selanjutnya dipanaskan selama kira-
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kira 10 menit untuk mengendapkan protein-protein.  Kemudian didinginkan 

hingga mencapai suhu kamar, dekantasikan, dan supernatan disaring 

menggunakan kertas saring kualitatif.  Untuk membuat satu liter medium, 

tambahkan 100 – 150 mL air kelapa.  Air kelapa yang tidak terpakai dapat 

dibekukan untuk sewaktu-waktu digunakan kemudian.  Pencairan air kelapa 

beku tidak menghilangkan sifat-sifat yang mirip dengan sitokinin dari 

senyawa-senyawa yang terdapat di dalam endosperm cair (Klein dan Klein, 

1970).  Untuk informasi lebih lanjut lihat J.L. Riopel (1973), Experiments in 

developmental botany, Dubuque, Iowa: Brown. 

 

Bagaimana mempersiapkan larutan stok 

Sebelum membuat suatu larutan stok, tanyakan pada diri Anda sendiri 

pertanyaan-pertanyaan berikut.  Berapa banyak bahan kimia harus 

ditambahkan untuk membuat medium dalam volume tertentu?  Katakanlah 

Anda akan membuat sebanyak 250 mL medium yang mengandung 0,1 mg/L 

kinetin (sama dengan 0,01 mg/100 mL, atau 0,025/250 mL).  Sekarang ambil 

sebuah pipet berkapasitas 1,0 mL yang berisi larutan kinetin konsentrasi 

0,025 mg/mL.  Konsentrasi berikutnya ekivalen dengan 0,25 mg/10 mL, 2,5 

mg/100 mL, dan 25 mg/1.000 mL.  Pilih jumlah kinetin yang mudah untuk 

ditimbang, misalnya 2,5 mg, larutkan dengan beberapa tetes HCl 1N, dan di 

dalam gelas ukur tambahkan air suling hingga volumenya mencapai 100 mL. 

 

Pelarut untuk zat pengatur tumbuh tanaman 

Seringkali pemilihan atas jenis pelarut yang tepat untuk suatu zat pengatur 

tumbuh cukup membingungkan.  Sitokinin cepat larut di dalam HCl 1N.  

Auksin-auksin indol dan NAA dapat dilarutkan dengan NaOH 1N.  

Walaupun 2,4-D dapat larut di dalam etanol, namun dianjurkan untuk 

menggunakan dimethyl sulfoxide (DMSO) sebagai bahan pelarut.  Pelarut 

ampuh ini sebelumnya telah digunakan pada penelitian-penelitian fisiologis 

(Schmitz dan Skoog, 1970; Delmer, 1979; Roblin dan Fleurat-Lessart, 1983).  

Akan tetapi, pada konsentrasi tinggi DMSO berpengaruh buruk terhadap 

metabolisme (Vannini dan Poli, 1983).  Penggunaan DMSO hendaknya 

dilakukan dengan hati-hati, karena mudah menyerap ke dalam kulit dan 

berpengaruh racun (Windholtz, 1983). 

 

Pembuatan larutan stok Murashige dan Skoog (MS) 

Formulasi medium Murashige dan Skoog (1962) disajikan pada Tabel 4.1.  

Formulasi-formulasi tambahan dicantumkan pada bagian akhir buku ini.  

Campuran garam dasar MS tersedia di pasaran dalam bentuk serbuk (lihat 

Daftar Sumber-sumber Pengadaan Bahan dan Alat yang tercantum pada 

bagian akhir buku ini). 
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Stok hara mikro (100x; Tabel 4.1C).  Masukkan kira-kira 400 mL air suling 

ke dalam gelas piala berkapasitas 1 L.  Timbang dan larutkan masing-masing 

garam yang disajikan pada kolom pertama.  Pindahkan larutan tadi ke dalam 

gelas ukur kapasitas 1 L, dan tambahkan air suling hingga volumenya 

mencapai 1 L.  Simpan larutan stok ini di dalam lemari pendingin.  Untuk 

mempersiapkan 1 L medium MS diperlukan sebanyak 10 mL larutan stok 

hara mikro ini. 

 

Tabel 4.1.  Komposisi medium untuk kalus batang Nicotiana tabacum 
 

 
Bahan kimia 

Konsentrasi4 

 Stok Medium MS 

(A) Hara makro  mg/L 
 (NH4)NO3  1.650 
 KNO3   1.900 
 CaCl2.2H2O  440 
 MgSO4.6H2O  370 
 KH2PO4   170 

(B) Besi mg/100 mL (20x) mg/L 
   (5 mL stok memberikan) 
 Na2EDTA 672 33,6 
 FeSO4.7H2O 556 27,8 

(C)  Hara mikro mg/L (100x) mg/L 
   (10 mL stok memberikan) 
 MnSO4.4H2O 2.230 22,3 
 ZnSO4.4H2O 860 8,6 
 H3BO3  620 6,2 
 KI 83 0,83 
 Na2MoO4.2H2O 25 0,25 
 CuSo4.5H2O 2,5 0,025 
 CoCl2.6H2O 2,5 0,025 

(D) Vitamin mg/100 mL (100x) mg/100 mL 
   (1 mL stok memberikan) 
 glisin 20 0,2 
 niasin 5 0,05 
 piridoksin-HCl 5 0,05 
 tiamin-HCl 1 0,01 

                                                 
4  Pada tahun 1962 kisaran konsentrasi yang dipublikasikan adalah untuk IAA (30 mg/L) dan 

kinetin (0,04 – 10 mg/L).  Di samping itu, kasein hidrolisat (Edamin) diberikan sebagai 

suplemen yang tidak harus ada (optional) pada konsentrasi 1 mg/L.  Konsentrasi Na2EDTA 

dikalkukasi ulang.   
Sumber:  Murashige dan Skoog (1962). 
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Bahan kimia 

Konsentrasi4 

 Stok Medium MS 

(E) Sitokinin mg/100 mL (100x) mg/L 
   (1 mL stok memberikan) 
 kinetin 10 0,1 
 myo-inositol  100 
 IAA  10 
 sukrosa  30.000 
 agar (0,8% w/v)   
 pH 5,7   

Stok besi (20x; Tabel 4.1B).  Masukkan kira-kira 80 mL air suling ke dalam 

gelas piala berkapasitas 400 mL.  Timbang dan larutkan kedua macam garam 

secara berurutan.  Pindahkan larutan tersebut ke dalam gelas ukur 

berkapasitas 100 mL, dan tambahkan air suling hingga volumenya 100 mL.  

Simpan larutan stok besi ini pada suhu kamar.  Untuk membuat 1 L medium 

MS diperlukan 5 mL larutan stok besi ini. 

Stok vitamin (100 x; Tabel 4.1D).  Masukkan kira-kira 50 mL air suling ke 

dalam gelas piala berkapasitas 100 mL.  Timbang dan larutkan masing-

masing vitamin tersebut sebagaimana tercantum pada tabel.  Pindahkan 

campuran vitamin tersebut ke dalam gelas ukur berkapasitas 100 mL, dan 

tambahkan air suling hingga volumenya mencapai 100 mL.  Simpan stok ini 

di dalam lemari pendingin.  Oleh karena adanya kemungkinan rusaknya 

vitamin akibat pemanasan, maka suplemen vitamin hendaknya ditambahkan 

ke dalam medium setelah larutan medium MS disterilkan dengan otoklaf.  

Tambahkan sebanyak 1 mL stok vitamin steril ke dalam setiap 100 mL 

medium MS yang sudah diotoklaf sebelum agar menjadi dingin dan 

mencapai titik beku.  Dewasa ini volume yang dikehendaki dari stok vitamin 

ini dapat langsung disterilkan dengan menggunakan sebuah syringe yang 

dilengkapi dengan satu unit saringan Swinney steril yang memiliki cakram 

saringan Millipore (diameter pori 0,22 µm). 

Stok sitokinin (100x; Tabel 4.1E).  Timbang 10 mg kinetin (K), dan larutkan 

di dalam beberapa tetes HCl 1N.  Tambahkan beberapa mililiter air suling, 

dan pindahkan larutan tersebut ke dalam gelas ukur berkapasitas 100 mL.  

Kemudian tambahkan air suling hingga volume larutan menjadi 100 mL.  

Simpan stok ini di dalam lemari pendingin.  Untuk membuat 1 L medium MS 

dibutuhkan 1 mL stok sitokinin sehingga konsentrasi akhir menjadi 0,1 mg/L. 

Catatan:  Seluruh larutan stok diberi label menggunakan pinsil; meliputi 

nama Anda dan tanggal pembuatan.  Walaupun garam-garam organik relatif 

stabil di dalam larutan, namun stok vitamin harus dibuang setelah 30 hari.  

Jangan memipet langsung dari botol stok, dan jangan mengembalikan setiap 

stok larutan yang tidak terpakai ke dalam botol stok. 
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Langkah-langkah dalam membuat medium MS (volume 1 L) 

1. Masukkan kira-kira 400 mL air suling ke dalam gelas piala 1 L.  Timbang 

dan larutkan setiap unsur makro yang tertera pada Tabel 4.1A. 

2. Dari setiap larutan stok yang telah disiapkan sebelumnya, dengan 

menggunakan pipet tambahkan pada larutan hara: 5 mL besi, 10 mL hara 

mikro, dan 1 mL kinetin. 

3. Timbang 100 mg myo-inositol, dan masukkanke dalam campuran medium 

4. Timbang 10 mg IAA, lalu larutkan di dalam beberapa tetes NaOH 1N, 

dan masukkan ke dalam campuran medium.  Tidak dianjurkan untuk 

membuat larutan stok IAA karena adanya kemungkinan degradasi 

oksidatif selama penyimpanan jangka panjang. 

5. Tambahkan air suling sampai volume total larutan kira-kira 800 mL.  

Sambil mengaduk larutan, pH medium diatur 5,7 dengan menambahkan 

beberapa tetes NaOH 1N atau HCl 1N menggunakan pipet Pasteur yang 

berbeda. 

6. Pindahkan medium tersebut ke dalam gelas ukur berkapasitas 1 L, dan 

tambahkan air suling hingga volumenya 1 L.  Simpan larutan ini di dalam 

lemari es.  Beri label “MS, 10 IAA, 0,1 K, tanpa vitamin”, beri inisial 

nama Anda dan tanggal pembuatan.  Gunakan pinsil untuk menulis label. 

 

Prosedur akhir 

7. Sterilkan cawan Petri dan tabung kultur dengan metode panas kering 

(lihat Bab 3).  Tersedia tabung-tabung kultur dengan berbagai ukuran.  

Sangat baik bila menggunakan botol vial berukuran 21 x 70 mm 

(kapasitas 15 mL).  Setiap vial dapat diisi kira-kira 10 mL medium, dan 

setiap 10 vial dapat diletakkan pada suatu wadah terbuat dari kaca 

berukuran 80 x 100 mm.  Cawan petri dibungkus dengan aluminium foil 

sebanyak 4 – 5 cawan dalam setiap bungkus.  Jika menggunakan tabung 

reaksi, setiap tabung hendaknya ditutup dengan aluminium foil.  Tabung 

tersebut sebaiknya memiliki dasar yang rata sehingga dapat berdiri tanpa 

penopang.  Tabung-tabung tersebut kemudian diletakkan pada wadah 

gelas, dan keseluruhannya dibungkus dengan aluminium foil. 

8. Timbang sebanyak 0,8 g Difco Bacto Agar dan 3 g sukrosa, dan 

masukkan ke dalam wadah Erlenmeyer 250-mL.  Tambahkan 100 mL 

medium MS (langkah 6).  Tutup wadah Erlenmeyer tadi dengan 

aluminium foil, dan sterilkan dengan metoda panas basah (lihat bab 3). 

9. Sementara medium diotoklaf, bersihkan bagian dalam kotak pindah 

dengan kertas tisu yang diberi alkohol 70% (v/v).  Susunlah cawan-cawan 

Petri atau tabung-tabung kultur steril agar mempermudah penuangan 

medium yang sudah diotoklaf. 

10. Setelah medium steril dikeluarkan dari otoklaf, biarkan medium tersebut 

menjadi dingin di dalam kotak pindah selama 10 – 15 menit sebelum 
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ditambah 1 mL stok vitamin steril.  Stok vitamin, yang disterilkan dengan 

satu unit ultrafiltrasi yang dihubungkan dengan sebuah syringe, 

ditambahkan masing-masing ke dalam gelas piala.  Gelas piala tersebut 

diputar-putar selama beberapa menit guna benar-benar melarutkan 

sukrosa dan supaya vitamin dan agar tercampur merata dengan larutan 

medium sebelum dituangkan ke dalam tabung-tabung kultur.  Wadah 

Erlenmeyer yang masih mengandung sisa medium agar hendaknya segera 

dicuci (yakni sebelum sisa-sisa agar membeku). 

11. Setelah agar di dalam tabung membeku, tempatkan di dalam wadah 

penyimpan dan bungkus dengan aluminium foil.  Simpanlah wadah 

penyimpan tersebut di dalam lemari pendingin sampai satu jam sebelum 

digunakan. 

 

Sterilisasi karbohidrat yang terdapat di dalam medium nutrisi 

Sukrosa akan mengalami penguraian selama sterilisasi mgnggunakan otoklaf.  

Media yang mengandung sukrosa apabila disterilkan dengan otoklaf akan 

mengandung campuran D-glukosa, D-fruktosa, dan sukrosa.  Para siswa 

hendaknya memperhatikan hal ini karena medium MS yang dikemukakan 

sebelumnya mengandung sukrosa yang diotoklaf.  Pertumbuhan dan 

perkembangan sejumlah jaringan tanaman dapat terpengaruh oleh kehadiran 

monosakarida ini.  Ada teknik alternatif yang dapat mengatasi masalah ini.  

Tentu saja, agar harus dilarutkan dan disterilkan dengan otoklaf supaya cair; 

di samping itu bagian dalam wadah kultur juga harus disterilkan. 

Timbang 0,8 g Difco Bacto Agar, dan masukkan ke dalam wadah 

Erlenmeyer 250-mL.  Tambahkan 50 mL air suling, tutup Erlenmeyer dengan 

aluminium foil, dan sterilkan dengan otoklaf.  Selama masa pendinginan, ke 

dalam Erlenmeyer masukkan 50 mL medium MS (konsentrasi ganda) dengan 

3 g sukrosa yang terlarut di dalamnya.  Campuran MS-sukrosa disterilisasi 

dengan ultrafiltrasi sebelum ditambahkan ke dalam wadah berisi agar. 
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5 
Inisiasi dan pemeliharaan kalus 

 

 

Kalus terdiri atas massa yang tidak normal dari sel-sel parenkim berdinding 

tipis yang tersusun longgar dan muncul dari sel-sel jaringan induk yang 

tengah berproliferasi.  Seringkali, sebagai akibat perlukaan, kalus terbentuk 

pada ujung potongan batang atau akar.  Istilah kalus mungkin rancu dengan 

“callose”, suatu istilah lain dalam botni.  Callose mengacu pada polisakarida 

yang berasosiasi dengan elemen-elemen angkut, dan terbentuk dengan cepat 

setelah terjadi perlukaan pada elemen-elemen angkut dan sel-sel parenkim 

(Essau, 1977).  Walaupun penekanan utama ditujukan pada jaringan tanaman 

angiospermae, namun pembentukan kalus telah pula dijumpai pada tanaman-

tanaman gimnospermae, paku-pakuan, moss, dan liverworts (Yeoman, 1970; 

Yeoman dan Macleod, 1977).  Kalus tidak memiliki pola organisasi yang 

dapat diprediksikan, walaupun terdapat pusat aktifitas meristematik, dan 

seringkali bidang kambial rudimenter terlihat dengan zona-zona diferensiasi 

vaskular. 

Sinnot (1960) mengemukakan beberapa hasil pengamatan awal terhadap 

pembentukan kalus luka.  Stimuli yang terlibat di dalam inisiasi kalus luka 

adalah hormon auksin dan sitokinin endogen.  Di samping luka mekanik, 

kalus dapat terbentuk pada jaringan tanaman akibat invasi mikroorganisme 

tertentu (Braun, 1954) atau oleh serangan serangga (Pelet et al., 1960).  

Dengan teknik kultur jaringan, pembentukan kalus dapat diinduksi pada 

berbagai jaringan dan organ tanaman yang biasanya tidak membentuk kalus 

(Street, 1969).  Bahan-bahan tanaman yang biasa dikulturkan meliputi 

kambium vaskular, parenkim penyimpanan, perisikel akar, kotiledon, mesofil 

daun, dan jaringan provaskular.  Sebenarnya seluruh bagian tanaman 

multiseluler merupakan sumber eksplan yang potensial untuk inisiasi kalus 

(Yeoman dan Macleod, 1977). 

Pada tahun 1939 kultur kalus jangka panjang yang diinduksi secara 

eksperimental berhasil diperoleh untuk pertama kalinya hampir secara 

simultan di laboratorium Gautheret di Paris, Nobécourt di Grenoble, dan 

White di Princeton.  Kultur-kultur tersebut berasal dari eksplan jaringan 

kambial wortel dan tembakau.  Istilah “kultur jaringan” yang ditujukan pada 

kultur seperti itu adalah kurang tepat.  Jaringan yang dikulturkan tidak 

mempertahankan karakteristiknya yang unik sebagai jaringan tanaman, tetapi 

berubah menjadi kalus yang tidak terorganisasi.  Karakteristik yang 

terpenting dari kalus, dari sudut pandang fungsional, adalah ternyata bahwa 

pertumbuhan yang abnormal memiliki potensi mengembangkan akar, pucuk, 

dan embryoid normal yang dapat membentuk tanaman. 
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Karakteristik pertumbuhan yang umum dari sebuah kalus melibatkan 

hubungan yang rumit antara bahan tanaman yang digunakan untuk inisiasi 

kalus, komposisi medium, dan kondisi lingkungan selama periode inkubasi.  

Pembentukan kalus dari eksplan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga 

fase perkembangan, yakni induksi, pembelahan sel, dan diferensiasi.  Selama 

awal fase induksi terjadi peningkatan metabolisme karena sel-sel tengah 

bersiap-siap untuk proses pembelahan.  Lamanya fase ini sangat tergantung 

pada kondisi fisiologis sel-sel eksplan serta kondisi lingkungan kultur.  

Selanjutnya, ada fase pembelahan sel aktif karena sel-sel eksplan berubah ke 

keadaan meristematik atau “mengalami diferensiasi”.  Fase ketiga melibatkan 

munculnya diferensiasi seluler dan ekspresi lintasan metabolisme tertentu 

yang mengarah pada pembentukan produk-produk sekunder.  Deskripsi rinci 

mengenai pola pertumbuhan kultur kalus diberikan oleh Aitchinson dan 

koleganya (1977).  Aspek-aspek tertentu dari akumulasi produk-produk 

sekunder sebagai ciri dari diferensiasi pada kultur kalus telah dikaji (Yeoman, 

1982), dan topik ini akan dibahas pada Bab 16.  Beberapa pertumbuhan kalus 

sangat mengalami lignifikasi dan memiliki tekstur yang kasar, sedangkan 

kalus lainnya mudah terpisah-pisah (diistilahkan kalus yang “remah”).  

Warna kalus bisa kekuningan, putih, hijau, atau mengandung pigmen 

antosianin.  Pigmentasi dapat tersebar merata di seluruh kalus, atau hanya 

terjadi pada beberapa bagian saja.  Galur-galur sel yang mensintesis 

antosiasin atau pun tidak mensintesis antosianin telah diisolasi dari kultur 

wortel (Alfermann dan Reinhard, 1971), dan strain npenghasil pigmen yang 

stabil dari kultur sel Euphorbia sp. telah berhasil diisolasi dari 24 seleksi klon 

dan subkultur (Yamamoto, Mizuguchi, dan Yamada, 1982).  Di lain pihak, 

produksi pigmen antosianin oleh kultur sel anggur diketahui tidak stabil.  

Kultur yang dimulai dari sel-sel berwarna putih selalu mengandung sejumlah 

sel berwarna merah, dan kultur yang dimulai dari sel berwarna merah 

menghasilkan campuran sel berwarna merah dan putih (Yamakawa et al., 

1982). 

Berkenaan dengan anatomi tanaman, terdapat keragaman yang besar 

dalam hal sifat dan tipe diferensiasi seluler.  Kalus homogen yang seluruhnya 

terdiri atas sel-sel parenkim jarang dijumpai, terkecuali pada kultur sel Agave 

dan Rosa (Narayanaswamy, 1977).  Sitodiferensiasi terjadi dalam bentuk 

elemen-elemen tracheary, elemen-elemen angkut, sel-sel suberin, sel-sel 

sekresi dan trikoma.  Jaring-jaring halus dari sel-sel yang tengah membelah 

diri membentuk nodul-nodul “meristemoid” atau vaskular yang menjadi 

pusat bagi pembentukan ujung-ujung pucuk, primordia akar, atau embryo-

embryo muda.  Nodul-nodul vaskular terdiri atas zona xylem dan phloem 

yang terpisah oleh kambium.  Orientasi xylem dan phloem terhadap zona 

kambial dipengaruhi oleh sifat jaringan asalnya (Gautheret, 1959; 1966).  

Lokasi nodul di dalam kalus dapat dimodifikasi dengan merubah komposisi 

medium (lihat Bab 7).  Diferensiasi vaskular dapat pula membuat bentuk 
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rangkaian pembuluh atau serabut elemen tracheary yang tersusun secara 

acak. 

Para peneliti terdahulu telah salah mengasumsikan bahwa kultur kalus 

yang berasal dari organ-organ yang mengandung klorofil akan bersifat 

ototrop dalam hal nutrisi (Street, 1969).  Hildebrandt dan koleganya (1963) 

menemukan bahwa kalus klorofil tergantung pada gula eksogen untuk 

kelangsungan pertumbuhannya, sekalipun tersedia intensitas cahaya yang 

cukup.  Laporan yang dibuat oleh Bergmann (1967) dan Edelman dan 

Hanson (1971) memberikan bukti adanya aktifitas fotosintetik di dalam 

kultur jaringan.  Menjelang tahun 1982 paling tidak ada 12 kultur sel 

fotoototrop dilakukan terhadap tanaman-tanaman dengan sebaran taksonomi 

yang luas (Barz dan Hüsemann, 1982).  Langkah pertama di dalam kultur sel 

fotoototrop adalah seleksi galur sel yang memiliki kandungan klorofil tinggi 

dan evolusi oksigen tingkat tinggi (Yamada, Sato, dan Hagimori, 1978).  

Sejumlah faktor eksogen yang terbukti tidak bermanfaat bagi kultur galur sel 

ini adalah: intensitas cahaya tinggi, cahaya dengan panjang gelombang biru 

untuk diferensiasi kloroplas dan induksi enzim, kadar gula rendah, kadar 

auksin rendah, kadar CO2 tinggi, dan kadar fosfat yang terus meningkat (lihar 

Barz dan Hüsemann, 1982).  Eksplan akar kentang yang masih segar yang 

dikulturkan dalam kondisi cahaya pada medium yang mengandung IAA, 

inositol dan kinetin, melewati masa heterotrop (sampai dengan 10 hari 

kultur), miksotrop (sampai dengan 21 – 23 hari kultur) dan akhirnya menjadi 

ototrop dalam hal pemenuhan nutrisinya (Neumann et al., 1978).  Pada 

percobaan kultur tembakau dan scorch broom (Cytisus scoparius Link.) 

fiksasi 14CO2 menunjukkan bahwa sel-sel hijau mengikat CO2 terutama sekali 

melalui siklus Calvin, meskipun asam-asam organik C4 juga terbentuk 

(Yamada, Sato, dan Watanabe, 1982).  Hasil yang sama juga dilaporkan pada 

kultur kentang fotoototrop (Neumann et al., 1982). 

Satu masalah serius berkaitan dengan penggunaan kultur kalus 

sebagaimana pada sistem kultur sel lainnya adalah ketidakstabilan genetik 

yang menimbulkan keragaman fenotipe di dalam populasi sel.  Keragaman 

fenotipe yang timbul selama pengkulturan mempunyai dasar, baik 

perkembangan (epigenetik) maupun genetik.  Perubahan-perubahan 

epigenetik melibatkan ekspresi gen yang selektif.  Perubahan ini bersifat 

stabil, dapat diwariskan pada tingkat sel, dan dapat balik (Binns, 1981).  

Fenomena habituasi sitokini merupakan salah satu contoh perubahan 

epigenetik (Meins, 1983).  Keragaman genetik meliputi perubahan-perubahan 

pada sitologi inti (Sunderland, 1977).  Bisa saja terjadi aberasi kromosom, 

fragmentasi inti, dan endoreduplikasi yang mengakibatkan poliploidi 

(D’Amato, 1978).  Seringkali sel-sel dari eksplan awal memiliki keragaman 

genetik sebelum dikulturkan, dan peristiwa polisomatisme relatif umum 

terjadi pada tanaman-tanaman berbunga (Constantin, 1981; Kasha, Kott, dan 

Seguin-Swarz, 1982).  Abnormalitas inti ini biasanya meningkat seiring 
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dengan semakin tuanya kultur, dan kondisi kultur dapat berpengaruh dalam 

pola yang selektif.  Sel-sel aneuploid dan poliploid tertentu dapat memiliki 

laju pertumbuhan yang meningkat melebih sel-sel normal, berproliferasi 

lebih jauh, dan akhirnya menjadi galur sel yang dominan di dalam kultur 

(Thorpe, 1982; Kasha et al., 1982).  Keragaman yang timbul juga berkaitan 

dengan komposisi medium kultur, terutama kehadiran hormon.  Kultur kalus 

wortel dan tembakau memperlihatkan tingkat poliploidi yang nyata setelah 

beberapa bulan eksplan diisolasi.  Namun, perubahan ploidi dapat terjadi 

selama inisiasi kalus pada eksplan primer.  Sebaliknya, beberapa subkultur 

kalus Crepis capilaris dan Helianthus annuus tetap stabil selama periode 2 

tahun (Butcher dan Ingram, 1976).  Keragaman tanaman yang 

diregenerasikan secara in vitro merupakan pokok pembicaraan pada seminar 

internasional tahun 1980 (Earle dan Demarly, 1982). 

Kebutuhan nutrisi untuk inisiasi kalus sangat bervariasi untuk eksplan-

eksplan primer yang berasal dari sumber berbeda.  Vesikel-vesikel jus buah 

lemon (Kordan, 1959) dan eksplan yang mengandung sel-sel kambial 

menghasilkan pertumbuhan kalus tanpa pemberian zat pengatur tumbuh 

eksogen.  Namun demikian, sebagian besar jaringan membutuhkan satu atau 

lebih faktor tumbuh untuk merangsang perkembangan kalus (Yeoman dan 

Macleod, 1977).  Berdasarkan kebutuhannya akan faktor tumbuh, eksplan 

dapat dikelompokkan menjadi: (1) yang membutuhkan auksin, (2) yang 

membutuhkan sitokinin, (3) yang membutuhkan auksin dan sitokinin, dan (4) 

yang membutuhkan ekstrak alami kompleks.  Senyawa-senyawa spulemen 

untuk inisiasi kalus disajikan pada Bab 4. 

Setelah kalus ditumbuhkan untuk periode tertentu dan masih berhubungan 

dengan jaringan asalnya, kalus tersebut perlu disubkultur ke medium baru 

yang masih segar.  Pertumbuhan pada medium yang sama untuk jangka 

waktu lama akan menguras unsur-unsur hara esensial dan dapat merusak agar 

karena kehilangan air.  Metabolit-metabolit yang disekresikan oleh kalus 

yang sedang tumbuh juga dapat terakumulasi mencapai tingkat yang 

meracuni di dalam medium.  Potongan kalus yang ditransfer hendaknya 

berukuran cukup memadai untuk menjamin pertumbuhan baru pada medium 

yang masih segar tersebut.  Jika inokulum yang ditransfer terlampau kecil, 

maka laju pertumbuhannya akan rendah atau bahkan terhenti sama sekali.  

Street (1969) menganjurkan penggunaan inokulum berukuran diameter 5 – 

10 mm dan berat 20 – 100 mg.  Subkultur berikutnya biasanya dilakukan 

setiap 28 hari pada tabung kultur berisi 30 mL medium.  Namun demikian, 

lamanya pengkulturan pada medium baru agak beragam dan tergantung pada 

laju pertumbuhan kalus.  Suatu kurva pertumbuhan kultur kalus disajikan 

pada Gb. 5.1, kurva ini mirip dengan kurva pertumbuhan yang dibuat untuk 

kultur bakteri.  Yeoman dan Macleod (1977) menyatakan bahwa kultur ayng 

dipelihara pada agar pada suhu 25oC atau lebih haus disubkultur setiap 4 

hingga 6 minggu.  Kalus yang remah dapat dipisah-pisahkan dengan spatula 
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tipis atau skalpel dan langsung ditransfer pada permukaan medium segar.  

Kalus yang keras harus diletakkan pada permukaan cawan Petri steril dan 

dibelah menjadi potongan-potongan kecil menggunakan pisau skalpel.  

Hanya jaringan yang sehat yang harus ditransfer, sedangkan jaringan 

berwarna coklat atau nekrotik harus dibuang.  Minat para pakar untuk 

mengembangkan metoda alternatif dalam pemeliharaan kultur jangka panjang 

dewasa ini semain meningkat, misalnya melalui metoda preservasi beku 

(Withers, 1979; lihat Bab 15). 

Tujuan dari percobaan berikut adalah untuk membekali pada siswa 

dengan teknik-teknik dasar induksi kalus pada eksplan primer yang diperoleh 

dari akar tunggang wortel (Daucus carota L.).  Kalus yang baru dibentuk 

akan disubkulturkan dan harus dilakukan upaya-upaya untuk pemeliharaan 

pertumbuhan kalus selama tiga subkultur berturut-turut.  Wortel segar dapat 

diperoleh di pasar-pasar, dan bahan tanaman ini telah banyak dimanfaatkan 

 

Gb. 5.1.  Respon pertumbuhan kultur kalus.  Kalus tersebut harus 

disubkulturkan kira-kira setiap waktu yang ditunjukkan oleh X. 
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oleh para pakaer peneliti.  Gautheret (1959) mengemukakan karakteristik 

pembentukan kalus oleh jaringan akar wortel.  Potongan-potong phloem 

primer sedikit berproliferasi dan menghasilkan baik isolasi kelompok sel-sel 

maupun satu lapisan tipis sel-sel parenkim.  Ekaplan xylem memperlihatkan 

dua bentuk respon, tergantung pada asal eksplan.  Jika eksplan diambil dari 

jaringan di sekitar kambium vaskular, maka turunan-turunan kambium 

membelah diri dengan cepat dan membentuk kalus yang ekstensif.  Eksplan 

yang berasal dari bagian pusat akar hanya menghasilkan kalus pada bagian 

tepi elemen vesel.  Eksplan dari phloem sekunder yang berbatasan dengan 

kambium vaskular menghasilkan kalus dengan vigor paling baik.  Para siswa 

hendaknya terlebih dahulu mengenal dengan baik anatomi akar tunggang 

wortel sebelum percobaan dimulai. 

 

 

BAHAN DAN ALAT 

Cara sterilisasi:  C, kimiawi; O, oven, A, otoklaf. 

C akar tunggang wortel (Daucus carota L.) yang besar dan sehat diperoleh 

dalam keadaan segar dari pasar (lihat lampiran untuk bahan tanaman 

alternatif). 

 pisau, alat pengupas sayur. 

 300 mL larutan pemutih (10% v/v) yang mengandung NaOCl dengan 

konsentrasi akhir lebih-kurang 0,5%. 

O gelas piala 600-mL (empat buah). 

O cawan Petri 9-mm (lima buah). 

O bor (no. 2) stailess dengan tangkai logam.  Masukkan bor ke dalam 

tabung reaksi yang ditutup dengan aluminium foil dan bungkus 

dengan selapis aluminium foil. 

O pinset stainless.  Masukkan pinset ini ke dalam tabung reaksi dan bungkus 

dengan aluminium foil sebagaimana halnya dengan bor. 

O tabung kultur, berukuran 21 x 70 mm (kapasitas 15-mL) (30 buah).  

Tutup tabung dengan aluminium foil, masukkan ke dalam wadah gelas 

(80 x 100 mm), dan bungkus wadah tersebut dengan aluminium foil. 

A cawan Petri 9-mm, masing-masing berisi 2 helai kertas saring Whatman 

No. 1 (5 buah).  Masukkan cawan-cawan tersebut ke dalam kantong 

kertas, dan tandai dengan huruf F menggunakan pinsil. 

A wadah Erlenmeyer 125-mL, masing-masing berisi 100 mL air suling (12 

buah). 

A 300 mL medium MS untuk induksi kalus yang dilengkapi dengan sukrosa 

(3% w/v) dan Difco Bacto Agar (0,8% w/v).  Siapkan 3 x 100 mL 

larutan medium di dalam wadah Erlenmeyer 250-mL. 

A cawan Petri 9-mm yang dilengkapi dengan penunjuk pemotong eksplan 

(lihat lampiran untuk membuatnya).  Masukkan cawan tersebut ke 
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dalam kantong kertas dan tandai dengan huruf C pada permukaan 

kertas menggunaan pinsil. 

C skalpel.  Dianjurkan menggunakan gagang Bard Parker no. 7 yang 

dilengkapi dengan mata pisau no. 10. 

 rendaman etanol (80% v/v) untuk membakar alat-alat tanam.  Letakkan 

rendaman ini di dalam kaleng logam untuk menghindari api. 

 etanol (70%) di dalam botol semprot untuk sterilisasi permukaan kotak 

pindah. 

 lampu alkohol. 

 pengatur waktu (timer). 

 aluminium foil tebal (satu gulung). 

 mikroskop cahaya (pembesaran 100x). 

 mikroskop diseksi atau kaca pembesar. 

 jarum pemotong. 

 kaca objek; kaca penutup. 

 larutan toluidine blue O (0,05% v/v) di dalam botol tetes. 

 pipet Pasteur. 

 

CARA KERJA 

Ikuti petunjuk yang disajikan pada Bab 4 untuk membuat 1 L medium 

MS yang dilengkapi dengan IAA (10 mg/L), kinetin (0,1 mg/L), sukrosa (3% 

w/v) dan agar (0,85 w/v).  Siapkan medium sebanyak volume untuk 

mengkulturkan 30 eksplan wortel, yang akan memerlukan 30 tabung kultur 

berisi medium (masing-masing 10 mL). 

Jika percobaan ini dilakukan sebagai kegiatan kelas, maka setiap siswa 

dapat ditugasi dengan kombinasi auksin dan sitokinin yang berbeda.  Tugas 

lain yang dapat diberikan adalah melihat efektifitas relatif dari berbagai 

tingkat konsentrasi IAA dan kinetin terhadap induksi pertumbuhan kalus.  Di 

dalam setiap percobaan yang bertujuan membandingkan pertumbuhan kalus, 

eksplan harus diambil dari zona jaringan yang sama pada akar tunggang. 

1. Isolasikan eksplan kambial dari akar tunggang yang disajikan secara 

diagramatik pada Gb. 5.2.  Cuci akar tunggang tersebut dengan air bersih 

yang mengalir, dan buang jaringan eksternal setebal 1 – 2 mm menggunakan 

pengupas sayur.  Potong wortel tersebut dengan arah melintang menjadi 

potongan-potongan setebal kira-kira 10 mm, dan segera letakkan potongan 

tersebut di dalam gelas piala berisi air bersih.  Langkah-langkah selanjutnya 

harus dilakukan di dalam kondisi aseptik. 
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Gb. 5.2.  Diagaram yang menggambarkan persiapan eksplan dari 

bagian kambial akar tunggang wortel (Daucus carota L.).  (a,b) 

Potongan setebal kira-kira 0,5 cm diambil dari akar tunggang.  (c) 

Potongan tersebut disterilkan dan selanjutnya dibilas dengan air 

suling steril (tidak diperlihatkan).  (d,e) Jaringan berbentuk silinder 

pendek (diameter 0,5 cm) diambil dengan menggunakan bor steril 

dari zona kambial akar tunggang.  (f) Setelah memotong bagian 

ujung jaringan yang kemungkinan rusak akibat sterilisasi, eksplan 

diletakkan pada medium yang dipadatkan dengan agar.  (g) Setelah 

inkubasi pada suhu yang sesuai, kalus akan terbentuk dari 

pembelahan berulang dari sel-sel yang dikulturkan. 
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2. Lakukan sterilisasi permukaan terhadap kotak pindah menggunakan 

kertas tisu yang dibasahi dengan etanol (70% v/v).  Letakkan potongan-

potongan wortel di dalam salah satu gelas piala 600-mL steril.  Kemudian 

tambahkan larutan hipoklorit, dan atur waktu 10 menit.  Jika kotak pindah 

dilengkapi dengan lampu ultraviolet, jangan menghidupkan lampu tersebut.  

Hal ini untuk menghindari degradasi larutan hipoklorit oleh cahaya 

ultraviolet. 

3. Setelah kira-kira 8 menit, persiapan dapat dimulai dengan mencuci 

potongan-potongan tadi.  Sebelum memulai prosedur aseptik, cuci tangan 

dengan sabun dan air hangat.  Buka bungkusan ketiga gelas piala 600-mL 

yang tersisa, dan masukkan kira-kira 300 mL air suling ke dalam masing-

masing gelas.  Setelah sterilisasi 10 menit, keluarkan potongan wortel tadi 

dari larutan hipoklorit menggunakan pinset, dan bilas secara berturut-turut di 

dalam ketiga gelas piala.  Gelas piala yang berisi larutan hipoklorit dan dua 

gelas piala bekas dua pembilasan pertama dikeluarkan dari kotak pindah.  

Nyalakan lampu alkohol, dan masukkan skalpel ke dalam rendaman etanol.  

Buka bungkusan aluminium foil yang berisi bor dan yang berisi cawan Petri 

kosong.  Letakkan dua di antara cawan tersebut pada bagian belakang kotak 

pindah, dan masing-masing diisi setengahnya dengan air suling steril.  Tutup 

cawan tersebut dibuka sebagian.  Angkat tutup cawan Petri ketiga, sehingga 

permukaan steril cawan terbuka. 

4. Bakarlah pinset, dan ambil salah satu potongan wortel dari dalam 

gelas piala pembilas terakhir dan letakkan di dalam cawan Petri yang terbuka 

(alas pengeboran).  Mantapkan posisi potongan tersebut dengan pinset, dan 

lakukan pengeboran pada arah paralel dengan sumbu vertikal jaringan.  

Pengeboran harus dilakukan sedalam mungkin sehingga benar-benar 

memotong jaringan.  Angkat potongan jaringan dengan bor yang masih 

terselip dan tahan jaringan tersebut tepat di atas air suling di dalam cawan 

Petri yang setengah terbuka.  Dengan perlahan-lahan tekan gagang logam.  

Tekanan ini akan mendorong silinder jaringan jatuh ke dalam air suling steril.  

Kembalikan potongan ke alas pengeboran semula.  Jepitkan kedua gagang 

pinset pada bagian sisi alat bor, dan tarik alat bor tersebut dari potongan 

wortel.  Ulangi proses ini sampai didapatkan sebanyak mungkin silinder 

jaringan dari zona kambial potongan akar tunggang wortel.  Buang potongan 

jaringan yang melekat pada alat bor, dan siapkan silinder lain dari potongan 

wortel yang masih tersisa.  Akhirnya, gelas piala berisi bilasan terakhir, bor, 

sisa-sisa potongan wortel dan cawan Petri yang berfungsi sebagai alas 

pengeboran dikeluarkan dari kotak pindah. 

5. Buka bungkusan bertanda C yang berisi alat penunjuk pemotongan 

eksplan (lihat Lampiran).  Jika alat ini tidak tersedia, maka bagian dasar 

cawan Petri steril dapat digunakan untuk memotong eksplan dari hasil bor 

yang berbentuk silendris.  Susun cawan Petri di bagian belakang kotak 

pindah.  Cawan terdekat merupakan alat penunjuk pemotongan eksplan.  
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Cawan lain berisi silinder jaringan, dan cawan ketiga berisi air suling untuk 

pembilasan eksplan (yang disiapkan pada langkah 3).  Cawan Petri di bagian 

belakang kotak pindah dibuka tutupnya sebagian, dan tutup alat penunjuk 

pemotongan sebuka seluruhnya. 

6. Bakar pinset dan skalpel, dan dengan menggunakan pinset pindahkan 

satu jaringan silinder ke penunjuk pemotongan.  Alat-alat yang dibakar 

hendaknya didinginkan terlebih dahulu sebelum disentuhkan dengan jaringan 

tanaman hidup.  Potong dan buanglah kedua ujung silinder sepanjang kira-

kira 2 mm.  Sisa silinder dipotong menjadi 3 potongan dengan ketebalan 

masing-masing lebih-kurang 2 mm.  Dengan menggunakan pisau skalpel, 

pindahkan eksplan tersebut ke dalam cawan Petri berisi air suling steril.  

Ulangi prosedur pemotongan ini sampai seluruh silinder jaringan habis 

terpotong menjadi eksplan.  Bakarlah pinset dan skalpel beberapa kali selama 

pekerjaan pemotongan silinder jaringan.  Cawan Petri yang berisi silinder 

jaringan dan penunjuk pemotongan selanjutnya dikeluarkan dari dalam kotak 

pindah. 

7. Isi cawan Petri kosong dengan air suling sebanyak setengahnya untuk 

digunakan sebagai pembilas.  Bakar pinset dan pindahkan eksplan ke dalam 

cawan yang berisi air pembilas.  Cawan yang tadinya berisi eksplan 

dikeluarkan dari kotak pindah.  Buka kantong kertas bertanda F yang berisi 

kertas sari Whatman No. 1.  Susunlah tabung-tabung kultur yang akan 

ditanami eksplan. 

8. Bakar pinset, dan pindahkan eksplan satu per satu ke permukaan 

kertas saring steril.  Keringkan kedua permukaan eksplan baik sebelah atas 

maupun bawahnya.  Segera tanamkan eksplan pada permukaan medium 

kultur (satu eksplan di dalam setiap tabung kultur).  Tabung kultur dipegang 

agak menyudut agar tangan yang memegang pinset tidak berada tepat di atas 

permukaan medium yang steril. 

9. Tabung-tabung kultur yang berisi eksplan selanjutnya ditelakkan pada 

wadah gelas, dan wadah tersebut dibungkus dengan aluminium foil.  

Tempatkan eksplan yang telah dikulturkan tersebut di dalam inkubator pada 

suhu 25oC.  Jika tersedia fasilitas dengan suhu yang dapat diatur dan 

dilengkapi dengan lampu fluorescent, maka dapat dipelajari perbedaan 

pengaruh cahaya dan keadaan gelap terhadap inisiasi kalus.  Menurut Street 

(1977), “Terlalu sedikit informasi mengenai pengaruh intensitas cahaya 

rendah terhadap pertumbuhan kultur, sehingga tidak terdapat tingkat 

intensitas cahaya ataupun komposisi spektrum yang optimum yang dapat 

dianjurkan untuk pemeliharaan kultur secara umum”. 

 

HASIL 

Setelah beberapa hari kultur, tekstur eksplan menjadi agak kasar, dan 

permukaan eksplan menjadi berkilat apabila kena refleksi cahaya.  Hal ini 



Inisiasi dan pemeliharaan kalus 

 

66 

merupakan tanda-tanda permulaan pembentukan kalus.  Kultur untuk satu 

masa inkubasi (passage) dapat bertahan dari beberapa minggu sampai 3 

bulan, tergantung pada kecepatan pertumbuhannya (Thomas dan Davey, 

1975).  Kalus tersebut kemudian dibelah menjadi potongan-potongan kecil 

yang berfungsi sebagai inokulum untuk ditanamkan pada medium segar.  

Tergantung pada tingkat keremahan kalus, gunakan spatula atau skalpel 

untuk memisahkan inokulum dari massa kalus induk.  Hanya jaringan sehat 

yang digunakan, jaringan yang berwarna coklat menunjukkan telah terjadinya 

nekrosis.  Peralatan yang digunakan harus dibakar dan teknik-teknik aseptik 

diterapkan pada seluruh prosedur subkultur. 

Amati permukaan kalus di bawah mikroskop diseksi atau kaca pembesar, 

dan perhatikan tampilan eksternal dari sel-sel yang baru terbentuk.  Ambil 

beberapa sel menggunakan jarum diseksi dan letakkan pada kaca objek.  

Tambahkan beberapa tetes air suling dan tutup dengan kaca penutup, dan 

amati sel-sel tersebut di bawah mikroskop cahaya (pembesaran 100x).  

Kontras dapat ditingkatkan dengan mewarnai sel-sel kalus dengan larutan 

toluidine blue (0,05% v/v; McCully dan O’Brien, 1969).  Dengan 

menggunakan pipet Pasteur, tambahkan satu tetes larutan pewarna pada salah 

satu sisi dari kaca penutup.  Pada sisi lain kaca penutup tersebut basahi 

sehelai kertas saring dengan cairan yang merembes dari bawah kaca penutup.  

Penyerapan air oleh kertas saring akan menarik cairan pewarna ke bawah 

kaca penutup dan ke arah bidang pengamatan. 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Mengapa eksplan yang mengandung sel-sel kambial merupakan bahan tanaman yang paling 

baik untuk digunakan pada inisiasi kalus? 

2. Beberapa pertumbuhan kalus secara perlahan-lahan kehilangan kebutuhannya akan 

auksin dan/atau sitokinin eksogen untuk mempertahankan pertumbuhan.  Apa istilah yang 

digunakan untuk menjelaskan fenomena ini?  Apa pengaruh dari perubahan ini terhadap 

kebutuhan nutrisi? 

3. Pada kondisi kultur yang Anda cobakan, berapa interval yang optimal antar 

subkultur? 

4. Mengapa kultur kalus menjadi coklat dan mengalami nekrosis jika dibiarkan 
terlalu lama pada medium yang sama? 

5. Apa bukti yang menunjukkan bahwa sel-sel kalus wortel mempertahankan 

“rencana induk” genetik dari tanaman wortel asal? 

 

LAMPIRAN 

Bahan tanaman alternatif.  Hampir semua jaringan dan organ tanaman yang 

mengandung sel-sel hidup dapat diinduksi untuk menginisiasi kalus, 

walaupun jaringan-jaringan yang berbeda memiliki periode lag yang beragam 

sebelum terjadinya pertumbuhan aktif (Gresshoff, 1978).  Kalus dapat 
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diperoleh dengan mudah dari eksplan kotiledon kedele (Glycine max) setelah 

sterilisasi biji.  Cara lain adalah dengan terlebih dahulu mengecambahkan biji 

pada kondisi aseptik setelah biji tersebut disterilkan.  Eksplan dapat diperoleh 

dari hipokotil atau bagian lain dari kecambah aksenik.  Berbagai jenis sayur 

yang dijual di pasar dapat digunakan sebagai bahan induk untuk induksi 

kalus seperti: umbi kentang (Solanum tuberosum), umbi akar ubi jalar 

(Ipomoea batatas), hipokotil lobak (Raphanus sativus), dan umbi akar turnip 

(Brassica rapa).  Eksplan dari umbi kentang menghasilkan kalus yang paling 

baik (Anstis dan Northcote, 1973; Shaw et al., 1976).  Jika ruangan di rumah 

kaca cukup memadai, maka dapat digunakan untuk menanam tembakau 

hingga dewasa.  Pith tanaman tembakau (Nicotiana tabacum) merupakan 

salah satu jaringan terbaik untuk bahan pembentukan kalus. 

Penunjuk pemotongan eksplan.  Suatu alat bantu untuk memotong eksplan 

dapat dibuat dari sebuah cawan Petri, batangan kaca, dan sehelai kertas 

indeks.  Potonglah sebuah batangan kaca berdiameter kecil berukuran sedikit 

lebih pendek dari diameter bagian dalam cawan Petri, dan rekatkan potongan 

kaca tersebut pada cawan sebelah bawah.  Pada kertas indeks berukuran 3 x 5 

inci, buatlah dua garis paralel dengan jarak kira-kira 2,5 – 3,0 mm.  Gunting 

kertas tersebut dan tempelkan pada bagian luar cawan sebelah bawah dengan 

salah satu garis paralel terhadap potongan kaca dan tepat di bawahnya.  

Selama persiapan eksplan, silinder jaringan ditekan pada potongan kaca dan 

ditahan tegak lurus terhadap batangan tersebut.  Garis pada kertas berfungsi 

sebagai patokan untuk menunjukkan posisi skalpel pada saat memotong 

eksplan dengan ketebalan yang hampir sama.  Bungkus alat ini dengan kertas 

dan beri tanda huruf C menggunakan pinsil.  Tanda ini akan membedakannya 

dari cawan Petri yang berisi kertas saring yang berada di dalam bungkus lain 

(bertanda F).  Sterilkan penunjuk pemotongan ini di dalam otoklaf, dan 

masukkan sebentar ke dalam oven pengering (suhu rendah) untuk 

menguapkan kelembaban yang terkondensasi dari otoklaf. 

Bor.  Bagian tajam dari bor dapat dipelihara dengan sesekali mengasahnya 

menggunakan kertas ampelas halus.  Di Amerika, penggunaan kertas ampelas 

Wetordry Tri-M-ite (nomor 400 dan 600) dinilai memberikan hasil yang 

memuaskan. 

Sifat-sifat sitokinin pada air kelapa.  Ulangi percobaan sebagaimana 

dikemukakan pada bab ini, kecuali penggunaan tiga media yang berbeda.  

Setiap medium dibuat dengan menambahkan zat pengatur tumbuh dengan 

kombinasi yang berbeda: (1) IAA (10 mg/L) dan kinetin (0,1 mg/L), (2) 

hanya IAA (10 mg/L), dan (3) IAA (10 mg/L) plus air kelapa (19% v/v).  

Prosedur mempersiapkan air kelapa dari buah kelapa segar disajikan pada 

lampiran Bab 4.  Dapatkan Anda melihat perbedaan tampilan kalus yang 

muncul dari eksplan pada ketiga media yang berbeda tersebut?  Menurut 
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pendapat Anda, apakah percobaan ini membuktikan adanya senyawa yang 

menyerupai sitokinin di dalam air kelapa? 

Habituasi sitokinin.  Selama subkultur kedua atau ketiga, masukkan beberapa 

inokula kalus wortel ke dalam wadah kultur yang berisi medium nutrisi tanpa 

auksin eksogen.  Apakah kalus wortel pada medium tanpa auksin 

memperlihatkan adanya pertumbuhan?  Bukti-bukti percobaan menunjukkan 

bahwa kultur kalus wortel dapat mengalami habituasi sitokinin setelah 

“sentakan” awal dari auksin eksogen (Bender dan Neumann, 1978). 
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6 
Organogenesis 

 

 

Walaupun telah dilakukan berbagai percobaan atas pembentukan organ 

secara in vitro sejak masa awal penelitiankultur jaringan tanaman, 

namunmasih sedikit sekali informasi yang terhimpun mengenai induksi 

organogenesis pada jaringan tanaman yang dikulturkan.  Selain penelitian-

penelitian dasar yang dilakukan oleh Thorpe dan koleganya, sebagian besar 

penelitian terus berlangsung dengan arah manipulasi empiris terhadap tiga 

faktor pengendali, yakni: bahan tanaman, komposisi medium, dan kondisi 

lingkungan (Thorpe, 1980, 1982a).  Akar, pucuk dan bunga merupakan 

organ-organ tanaman yang dapat diinisiasi dari kultur jaringan tanaman.  

Embryo tidak diklasifikasi sebagai organ karena keberadaannya tidak terikat 

(artinya embryo tidak memiliki hubungan vaskular dengan tubuh tanaman 

induknya).  Pada kalus hanya sedikit sel-sel yang terlibat di dalam proses 

inisiasi, dan pada awalnya proses tersebut tidak sinkron dan tidak dapat 

diduga.  Faktor-faktor yang mempengaruhi organogenesis masih belum jelas, 

karena proses tersebut kemungkinan melibatkan komponen medium, 

senyawa-senyawa endogen yang diproduksi oleh kultur, dan senyawa-

senyawa yang dibawa oleh tanaman asal eksplan (Thomas dan Davey, 1975).  

Dengan masa subkultur kalus yang diperpanjang, sejumlah perubahan dapat 

terjadi di dalam sistem tersebut.  Perubahan-perubahan ini meliputi habituasi 

hormon, kehilangan potensi organogenik, dan perubahan-perubahan pada 

karakteristik eksternal kalus, seperti keremahan (Thorpe, 1980).  Indikasi 

pertama yang menunjukkan bahwa organogenesis in vitro dikendalikan 

secara kimiawi dikemukakan oleh Skoog (1944).  Beliau menemukan bahwa 

penambahan auksin ke dalam medium kultur dapat merangsang pembentukan 

akar, sedangkan inisiasi pucuk mengalami hambatan.  Pengaruh berikutnya 

terhadap produksi pucuk secara parsial dapat ditingkatkan dengan menambah 

konsentrasi sukrosa dan fosfat organik (Skoog, 1944).  Secara berturut-turut 

ditemukan bahwa adenin sulfat adalah senyawa yang aktif meningkatkan 

inisiasi pucuk, dan senyawa kimia ini mengatasi pengaruh menghambat dari 

auksin (Skoog dan Tsui, 1948).  Penelitian yang dilakukan oleh Skoog dan 

koleganya mengarah pada hipotesis bahwa organogenesis dikendalikan oleh 

keseimbangan antara auksin dan sitokinin.  Rasio auksin:sitokinin yang 

relatif tinggi menginduksi pembentukan akar pada kalus tembakau, 

sedangkan rasionya yang rendah mendorong produksi pucuk (Gb. 6.1; Skoog 

dan Miller, 1957).  Nampaknya pengaturan pembentukan organ yang paling 

tepat diperoleh pada eksplan epidermal dan subepidermal yang tebalnya 

terdiri atas beberapa lapis sel (Tran Tranh Van, 1980a,b).  Pembentukan 
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tunas bunga, tunas vegetatif, dan akar telah terbukti pada eksplan lapisan tipis 

sel dari beberapa spesies tanaman dengan mengatur rasio auksin:sitokinin, 

suplai karbohidrat, dan kondisi lingkungan (Tran Tranh Van, Chlyah dan 

Chlyah, 1974; Tran Tranh Van dan Trinh, 1978).  Lapisan-lapisan jaringan 

tertentu, pada spesies tanaman yang dapat meregenerasikan organ in vitro, 

memperlihatkan kemampuan membentuk organ yang luar biasa selama 

pengkulturan secara in vitro.  Eksplan primer yang terdiri atas tiga sampai 

enam lapisan sel epidermal dan ujung kolenkim yang diambil dari bagian 

tulang daun Begonia rex menghasilkan pucuk atau akar dari sel-sel epidermal 

(Chlyah dan Tran Tranh Van, 1975; Tran Tranh Van, 1980a).  Inisiasi akar 

akan terjadi dengan adanya NAA plus zeatin, dan pembentukan pucuk 

membutuhkan penambahan baik zeatin maupun benzilaminopurin tanpa 

auksin.  Organogenesis juga terjadi pada lapisan epidermal beberapa spesies 

tanaman lain selama pengkulturan (Tran Tranh Van dan Trinh, 1978). 

Torrey (1966) mengemukakan hipotesis bahwa organogenesis pada kalus 

dimulai dengan pembentukan kelompok-kelompok sel meristematik 

(meristemoid) yang responsif terhadap faktor-faktor di dalam sistem kultur in 

 

Gb. 6.1.  Pengaturan pembentukan organ pada eksplan pith tanaman 

tembakau (Nicotiana tabacum) pada rasio auksin:sitokinin yang berbeda.  

Perhatikan pembentukan pucuk yang diinduksi oleh kinetin konsentrasi 

tinggi.  Kinetin pada tingkat konsentrasi sedang, dengan adanya auksin, 

merangsang produksi kalus.  Auksin menginduksi pembentukan akar dengan 

adanya kinetin (Sumbangan dari F. Skoog). 
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vitro untuk menghasilkan suatu primordium.  Tergantung pada sifat faktor-

faktor internal, perangsangan dapat menginisiasi akar, pucuk atau embryoid.  

Banyak hasil-hasil penelitian mengenai pembentukan organ pada jaringan 

yang dikulturkan mendukung hipotesis bahwa aktifitas meristematik yang 

dilokalisir mendorong perkembangan yang terorganisir dari akar dan pucuk 

(Ross, Thorpe, dan Costerton, 1973; Maeda dan Thorpe, 1979).  Faktor-

faktor yang mengatur asal-usul zona meristematik ini belum diketahui.  Oleh 

karena zona ini terdapat di sekitar ruang antara jaringan-medium, 

diperkirakan gradien fisiologis dari senyawa-senyawa yang berdifusi dari 

medium ke dalam jaringan berperanan dalam menentukan lokus di mana 

meristemoid dibentuk (Ross et al., 1973).  Daerah meristematik dapat pula 

berfungsi sebagai penampung dan menarik metabolit-metabolit esensial dari 

sel-sel sekitarnya, sehingga melokalisir zona meristematik (Street, 1977). 

Inisiasi akar merupakan tipe organogenesis yang sering dijumpai pada 

jaringan-jaringan yang dikulturkan.  Harus dibedakan antara pembentukan 

akar pada pucuk secara in vitro, dan rizogenesis dari meristemoid pada kultur 

kalus.  Inisiasi akar seringkali terjadi setelah jaringan yang dikulturkan 

membentuk tunas, dan perkembangan pucuk tidak diragukan lagi merubah 

hormon endogen di dalam kultur (Gresshoff, 1978).  Pembentukan akar pada 

bagian bawah pucuk-pucuk yang dikulturkan merupakan aspek yang penting 

pada mikropropagasi, dan topik ini akan dibahas paa Bab 10.  Faktor-faktor 

pengendali yang terlibat di dalam pembentukan akar pada Jerusalem 

artichoke meliputi garam-garam mineral, gula, auksin, suhu, dan cahaya 

(Gautheret, 1969).  Pada beberapa jaringan yang dikulturkan, auksin 

meningkatkan pembentukan akar, dan rizogenesis dapat dirangsang dengan 

pemberian senyawa antiauksin (Thomas dan Street, 1970).  Laporan seperti 

ini tidak bertentangan karena diketahui bahwa faktor kunci pada proses 

inisiasi adalah keseimbangan auksin:sitokinin endogen (Thorpe, 1980).  

Inisiasi akar pada kalus sering terlalu bersifat sporadis untuk tujuan 

penelitian.  Potensi untuk membentuk akar dapat berkurang setelah beberapa 

kali subkultur, namun penyebab kehilangan fungsi morfogenetik ini masih 

belum diketahui.  Kemungkinan hal ini disebabkan oleh kehabisan suatu 

faktor spesifik yang terdapat pada eksplan awal dan tidak lagi disintesis 

secara in vitro (Gautheret, 1966).  Hal yang mungkin menjadi penyebab 

hilangnya karakteristik ini adalah terjadinya perubahan-perubahan epigenetik 

yang melibatkan ekspresi gen selektif di dalam jaringan yang dikulturkan 

(Meins, 1983).  Kondisi kultur yang sesuai untuk pembentukan akar pada 

sejumlah spesies atau varietas dapat saja tidak efektif sama sekali untuk 

pembentukan akar pada organisme yang memiliki hubungan kekerabatan 

yang dekat sekalipun (Street, 1977).  Beberapa pakar telah membuktikan 

adanya keterlibatan senyawa-senyawa fenol dengan auksin di dalam 

meningkatkan organogenesis (Thorpe, 1980).  Kombinasi phloroglucinol 

dengan asam indolbutirat, misalnya, lebih efektif merangsang perakaran 
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dibandingkan hanya auksin (Welander dan Huntrieser, 1981).  Sudah jelas 

tidak ada hubungan antara perubahan-perubahan ploidi dengan rizogenesis, 

karena potensi morfogentik kalus Brachyome hilang tanpa adanya perubahan 

di dalam kandungan kromosom sel-sel yang dikulturkan (Gould, 1978). 

Inisiasi pucuk atau kaulogenesis pada jaringan tanaman yang dikulturkan 

dapat diinduksi dengan perimbangan auksin dan sitokini eksogen yang 

sesuai, dan dalam beberapa hal, salah satu dari zat pengatur tumbuh ini harus 

dihilangkan dari medium guna memproduksi tunas (Street, 1977).  Tunas-

tunas diinisiasi dari kultur kalus berbagai tanaman dikotil dengan 

memindahkan kalus tersebut ke medium yan gmengandung sitokinin:auksin 

dengan rasio berkisar 10 hingga 100, sedangkan produksi kalus ditingkatkan 

oleh rasio auksin:sitokinin berkisar antara 10 hingga 100 pula.  Istilah 

“transfer terbalik” ditujukan pada pemindahan kultur ari medium 

pembentukan kalus ke medium induksi pucuk (Murashige dan Nakano, 1965; 

Gresshoff, 1978).  Berbeda dengan sistem tembakau konbensional, kalau 

tanaman monokotil yang diperoleh dari tanaman alfalfa (Medicago sativa) 

menumbuhkan akar setelah dikulturkan pada medium dengan kinetin:2,4-D 

rasio tinggi selama 4 hari.  Pucuk-pucuk terbentuk pada perlakuan yang 

serupa dengan memberikan 2,4-D:kinetin rasio tinggi.  Organogenesis tidak 

terjadi pada medium induksi, tetapi diinisiasi hanya dengan memindahkan 

kalus tersebut ke medium tanpa zat pengatur tumbuh (Walker, Wendeln, dan 

Jaworski, 1979).  Pada kultur tanaman monokotil lainnya tidak diperlukan 

sitokinin eksogen untuk inisiasi tunas.  Menghilangkan auksin dari medium 

diperkirakan cukup memadai untuk menginduksi pembentukan pucuk pada 

kultur ini, dan dianjurkan untuk memindahkannya dua kali secara berturut-

turut pada medium tanpa auksin (Gresshoff, 1978).  Di samping sitokinin, 

sejumlah senyawa yang berkaitan mampu menggantikan sitokinin untuk 

induksi pucuk.  Senyawa-senyawa ini meliputi purin substitusi, pirimidin, 

dan urea (Thorpe, 1980).  Selain itu, adenin sulfat juga dapat berfungsi 

sebagai sitokinin dalam induksi tunas (Skoog dan Tsui, 1948; Sterling, 1951). 

Suplemen auksin:sitokinin ataupun tidak melibatkannya di dalam medium 

kultur diketahui tidak dapat menginduksi pucuk pada kultur sejumlah spesies 

tanaman, dan Street (1977) telah mengemukakan sejumlah alasan: (1) 

kemungkinan dibutuhkan hormon tambahan; (2) terjadi akumulasi hormon 

endogen dan pengaruh menghambatnya terhadap organogenesis tidak dapat 

diatasi oleh hormon eksogen; dan (3) kondisi kultur yang meliputi faktor-

faktor nutrisi dan fisik kemungkinan menghalangi permulaan proses. 

Konsentrasi dan spektrum relatif dari senyawa-senyawa yang menyerupai 

giberelin berubah-ubah selama inisiasi kultur, dan kelompok hormon ini 

memainkan peranan di dalam organogenesis (Thorpe, 1980).  Giberelin pada 

umumnya cenderung menekan pembentukan akar dan pucuk.  Kalus yang 

membentuk pucuk mengakumulasikan pati, dan proses biosintesis ini 

diperkirakan perlu untuk inisiasi tunas.  Pengaruh menghambat dari GA3 
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terhadap kaulogenesis berkaitan dengan penurunan kandungan pati pada sel-

sel yang membentuk tunas (Thorpe, 1978; Maeda dan Thorpe, 1979). 

Etilen endogen merupakan suatu faktor pada kaulogenesis.  Pada awal 

kultur, hormon berbentuk gas ini menghalangi terjadinya organogenesis, 

tetapi selama pembentukan primordia etilen meningkatkan perkembangannya 

(Huxter, Reid, dan Thorpe, 1979).  Etilen diidentifikasi sebagai suatu faktor 

di dalam induksi tunas dan kultur kotiledon tembakau (Everett, 1982).  Bukti 

tidak langsung menunjukkan peranan yang serupa dari etilen pada kultur 

jaringan umbi Lilium (Aartijk dan Bloom-Barnhoorn, 1983).  Informasi lebih 

lanjut mengenai pengaruh organogenetik dari senyawa-senyawa pengaktif 

pertumbuhan dapat dijumpai pada telaah pustaka oleh Thorpe (1980). 

Metabolisme karbohidrat merupakan faktor lain yang berpengaruh 

terhadap kaulogenesis (Thorpe, 1982b).  Selain berfungsi sebagai sumber 

energi dan respirasi, karbohidrat eksogen dapat pula berperan sebagai agen 

osmotik.  Stres osmotik ringan jelas mengakibatkan perubahan-perubahan 

bikokimia yang ditunjukkan dalam bentuk perubahan-perubahan pada 

pertumbuhan dan morfologi kalus.  Penggantian sebagian dari kebutuhan 

sukrosa dengan manitol untuk pembentukan tunas pada kalus tembakau 

mendukung pendapat bahwa paling tidak sebagian karbohidrat di dalam 

sistem tersebut membentuk fungsi pengaturan potensi osmotik (Brown, 

Leung, dan Thorpe, 1979).  Murashige (1977) juga menekankan pentingnya 

osmolaritas yang tinggi seperti halnya cahaya dan senyawa kelat, pada 

regenerasi pucuk. 

Pada beberapa jaringan yang dikulturkan dapat terjadi kesalahan di dalam 

sistem program perkembangan untuk organogenesis, sehingga terbentuk 

struktur yang menyimpang.  Potongan tunas batang bibit Quercus rubra L. 

menghasilkan “organoid” pada kalus yang muncul dari eksplan primer dan 

dari kalus yang disubkulturkan (Seckinger, McCown, dan Struckmeyer, 

1979).  Walaupun struktur ini mengandung jaringan-jaringan dermal, 

vaskular dan jaringan dasar yang terdapat pada organ tanaman (Essau, 1977), 

namun struktur tersebut berbeda dari organ sejati, di mana organoid terbentuk 

langsung dari periferi kalus dan tidak dari meristemoid yang terorganisasi.  

Organoid tersebut berproliferasi di dalam kultur, dan akar adventif terbentuk 

dari dalamnya (Sechinger et al., 1979).  Struktur menyimpang yang serupa 

telah pula dijumpai pada kalus tanaman dari genus yang berbeda pada famili 

Fagaceae (Keys dan Cech, 1978), pada kultur crown-gall Nicotiana bebas 

bakteri (Braun, 1959), dan pada jaringan normal pada akar Taraxacum 

(Bowes, 1971). 

Pada percobaan yang akan dilakukan, para siswa akan berusaha 

menginduksi pembentukan plantlet dari eksplan daun Saintpaulia ionantha 

Wendl. (African violet).  Tanaman ini telah berhasil diperbanyak secara in 

vitro dari eksplan helaian daun (Start dan Cummings, 1976; Cooke, 1977; 

Vasquez, Davey, dan Short, 1977), dari tangkai daun (Bilkey, McCown, dan 
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Hildebrandt, 1978; Harney dan Knop, 1979), dan dari jaringan bunga 

(Hughes, 1977; Vasquez et al., 1977).  Harney (1982) telah membuat suatu 

ringkasan mengenai prosedur perbanyakan in vitro untuk regenerasi African 

violet ini. 

 

BAHAN DAN ALAT 

Modus sterilisasi:  C, kimia; O, oven; A, otoklaf. 

C daun-daun yang diambil dari tanaman African violet dewasa. 

 200 mL larutan pemutih (10% v/v) yang mengandung NaOCl dengan 

konsentrasi akhir lebih-kurang 0,5% (v/v).  Tambahkan beberapa tetes 

deterjen cair sebagai pelembab. 

O gelas piala 250-mL (lima buah). 

O pinset stainless.  Masukkan pinset ini ke dalam tabung reaksi dan bungkus 

dengan aluminium foil sebelum disterilkan. 

O cawan Petri 9-mm (lima buah), bungkus dengan aluminium foil. 

A cawan Petri 9-mm, masing-masing berisi 2 helai kertas saring Whatman 

No. 1 (lima buah).  Masukkan cawan-cawan tersebut ke dalam 

kantong kertas, dan tandai dengan huruf F menggunakan pinsil. 

A Erlenmeyer 125-mL, masing-masing berisi 100 mL air suling (8 buah). 

A 200 mL medium MS, dilengkapi dengan bahan-bahan sebagaimana 

disajikan pada cara kerja.  Siapkan 2 x 100 mL medium di dalam 

wadah Erlenmeyer 250-mL. 

C skalpel.  Dianjurkan menggunakan gagang Bard Parker no. 7 yang 

dilengkapi dengan mata pisau no. 10. 

 rendaman etanol (80% v/v) yang ditempatkan di dalam kaleng logam. 

 etanol (70%) di dalam botol semprot plastik. 

 lampu alkohol. 

 pengatur waktu (timer). 

 aluminium foil tebal (satu gulung). 

 ruang tumbuh (25oC) 

 pot, campuran tanah steril. 

 

CARA KERJA 

Siapkan 1 L medium MS sebagaimana diuraikan pada Bab 4, dan lengkapi 

dengan myo-inositol (100 mg/L), niasin (0,5 mg/L), piridoksin-HCl (0,5 

mg/L), tiamin-HCl (0,4 mg/L), NAA (0,1 mg/L), BAP (5,0 mg/L), dan 

adenin sulfat (80 mg/L).  Tetapkan pH akhir medium 5,7.  Percobaan ini 

memerlukan medium sebanyak 200 mL dan disiapkan di dalam dua wadah.  

Setiap wadah mengandung sukrosa (3% w/v) dan agar (0,7% w/v).  Medium 

yang sudah diotoklaf dituangkan ke dalam 20 tabung kultur (masing-masing 

10 mL). 
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Prosedur kultur 

1. Ambil beberapa helai daun sehat, tua dan muda, dan buang 

tangkainya.  Cuci helaian daun tersebut dengan air sabun yang sejuk.  Bilas 

dengan air mengalir, dan siapkan untuk prosedur aseptik.  Oleh karena 

langkah-langkah persiapan bahan tanaman untuk organogenesis mengikuti 

prosedur sama sebagaimana disajikan pada Bab 5, petunjuk-petunjuk berikut 

ini akan diberikan dalam bentuk ringkasnya saja. 

2. Rendam helaian daun di dalam etanol (70% v/v) dan bilas dengan air 

suling steril di dalam gelas piala 250-mL.  Akhiri prosedur sterilisasi 

permukaan ini dengan merendam helaian daun di dalam larutan hipoklorit 

selama 10 menit.  Desinfestasi dua langkah ini perlu dilakukan mengingat 

terdapat begitu banyaknya rambut-rambut epidermis pada permukaan daun.  

Bilas helaian daun tersebut tiga kali berturut-turut dengan air suling steril. 

3. Setiap helaian daun diletakkan di dalam cawan Petri steril yang berisi 

kertas saring, dan eksplan disiapkan menggunakan pinset dan skalpel.  Kertas 

saring akan menyerap kelebihan air dari bilasan air suling terakhir.  Jaringan 

helaian daun yang paling efektif untuk organogenesis terdapat pada bagian 

tengah, sedangkan bagian luar dan tepi daun relatif kurang produktif.  Potong 

helaian daun tadi menjadi potongan-potongan melintang dengan panjang 10 – 

12 mm, usahakan setiap eksplan mengandung sebagian tulang daun utama.  

Tanamkan setiap satu eksplan di dalam satu tabung kultur dengan arah tegak 

dan seperempat bagian terbenam di dalam agar (Start dan Cummings, 1976). 

4. Letakkan kultur di dalam ruang tumbuh pada suhu 25oC dengan 

fotoperiodesitas 16 jam per hari yang diperoleh dari kombinasi lapu tabung 

Gro-Lux dan lampu fluorescent putih.  Intensitas cahaya harus kira-kira 1.000 

– 1.500 lux. 

 

HASIL 

Pucuk-pucuk akan tumbuh dalam waktu 2 hingga 4 minggu, dan pucuk-

pucuk awal biasanya berkaitan dengan tulang daun pada permukaan atas 

daun (adaxial).  Setelah 6 sampai 8 minggu pucuk-pucuk yang berproliferasi 

dapat dipisahkan dan disubkulturkan untuk inisiasi akar.  Pembentukan akar 

dapat ditingkatkan dengan memindahkan pucuk-pucuk tersebut ke medium 

tanpa hormon dan mengandung sukrosa lebih-kurang 1,6% (w/v) (Start dan 

Cummings, 1976).  Namun demikian, sejumlah peneliti yakin bahwa langkah 

ini tidak perlu, karena pucuk-pucuk yang dipisahkan tadi akan segera 

membentuk sistem perakaran pada campuran tanah steril di dalam pot 

(Harney dan Knop, 1979).  Satu kantong kecil campuran tanah steril untuk 

African violet dapat dibeli di toko serba ada atau toko-toko bunga.  Pot-pot 

mini harus dipelihara dalam kondisi kelembaban relatif yang tinggi dengan 

pencahayaan yang memadai.  Hindarkan cahaya matahari langsung.  

Kebutuhan untuk penyapihan (hardening-off) plantlet sama seperti halnya 
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plantlet-plantlet yang diregenerasikan pada mikropropagasi ujung pucuk 

(lihat Bab 10). 

 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Sebutkan pengamatan-pengamatan yang dilakukan untuk produksi pucuk 
oleh eksplan daun African violet yang menunjukkan faktor-faktor endogen 

kemungkinan memainkan peranan penting dalam inisiasi primordia tunas. 

2. Upaya yang kurang berhasil telah dilakukan untuk menginduksi 

pembentukan pucuk pada kultur kalus tanaman dikotil dengan melengkapi 
medium dengan auksin:sitokinin rasio tinggi.  Sebutkan teknik-teknik alternatif 

yang dapat digunakan untuk menginduksi pembentukan pucuk pada kultur ini. 

3. Apa yang dimaksud dengan meristemoid?  Apakah suatu meristemoid 

dianggap totipotent? 
4. Dalam hal organogenesis, sebutkan karakteristik yang tidak umum yang 

diperlihatkan oleh kultur kalus alfalfa. 

5. Sebutkan hubungan antara kaulogenesis dengan penghambatan proses 

perkembangan ini oleh giberelin. 

 

LAMPIRAN 

Plantlet dari eksplan daun tomat (Padamanabhan, Paddock, dan Sharp, 

1974).  Siapkan eksplan daun dari daun-daun muda yang diperoleh dari 

sekitar ujung pucuk tomat (Lycopersicum esculentum) dengan memotong 

jaringan yang sudah disterilkan berukuran 6 x 8 mm.  Tanamkan setiap 

eksplan pada 15 mL medium cair yang terdiri atas garam mineral MS, tiamin 

(0,4 mg/L), myo-inositol (100 mg/L), sukrosa (30 mg/L), dan suplemen zat 

pengatur tumbuh.  Konsentrasi optimum zat pengatur tumbuh untuk inisiasi 

akar adalah IAA (2 mg/L) plus kinetin (2 mg/L).  Inkubasikan kultur tersebut 

di dalam ruang kultur pada suhu 25oC dan fotoperiodesitas 12 jam per hari.  

Kalus diinisiasi kira-kira setelah 8 – 10 hari kultur.  Setelah rizogenesis, 

pindahkan kultur tersebut pada medium yang sama yang mengandung IAA (4 

mg/L) plus kinetin (4 mg/L).  Pembentukan pucuk terjadi setelah kira-kira 4 

minggu, dan pembentukan plantlet selanjutnya didorong dengan 

memindahkan kultur ke medium dasar MS tanpa zat pengatur tumbuh 

eksogen.  Nampaknya perlu mempersiapkan subkultur kalus setiap 3 – 4 

minggu selama pelaksanaan percobaan ini. 

Inisiasi pucuk pada eksplan batang Populus sp. (R.R. Willing, tidak 

dipublikasikan).  Ambil ranting tahun pertama dari tanaman poplar (Populus 

sp.).  Siapkan eksplan ruas sepanjang 1 – 2 cm dan belah dengan arah 

membujur.  Letakkan potongan tersebut, susun dengan permukaan luka 

menghadap ke atas, di dalam cawan Petri berisi kertas saring Whatman No. 1 
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yang dibasahi dengan larutan kinetin (2 mg/L).  Setelah beberapa minggu 

kalus akan terlihat, dan segera setelahnya timbul pembentukan pucuk.  Ini 

merupakan percobaan sederhana karena tidak memerlukan kondisi aseptik.  

Para siswa hendaknya berusaha menginduksi rizogenesis dan regenerasi 

plantlet poplar.  Produksi kalus oleh potongan batang poplar pada kertas 

saring lembab pertama kali diamati oleh Rechinger pada tahun 1893. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aartijk, J. Van, dan Bloom-Barnhoorn, G.J. (1983).  Adventitious bud formation from 

bulb-scale explants of Lilium spesiosum Thunb. in vitro.  Effect of wounding, 

TIBA, and temperature.  Z. Pflanzenphysiol. 110, 355-63. 
Bilkey, P.C., McCown, B.H., dan Hildebrandt, A.C. (1978).  Micropropagation of 

African violet from petiole cross-sections.  HortScience 13, 37-8. 

Bowes, B.G. (1971).  The occurrence of shoot teratoma in tissue cultures of 

Taraxacum officinale.  Planta 100,  272-6. 
Braun, A.C. (1959).  A demonstration of the recovery of crown-gall tumour cell with 

use of complex tumours of single-cell origin.  Proc. Natl. Acad. Sci. (U.S.) 45, 

932-8. 

Chlyah, A., dan Tran Tranh Van, M. (1975).  Differential reactivity in epidermal cells 

of Begonia rex excised and grown in vitro.  Physiol. Plant. 35, 16-20. 

Cooke, R.C. (1977).  Tissue culture propagation of African violet.  HortScience 12, 

549. 

Essau, K. (1977).  Anatomy of seed plants. 2nd ed. New York: Willey. 
Everett, N. (1982).  The determination of phase of differentiation.  In Plant tissue 

culture 1982, ed. A. Fujiwara, pp. 93-4.  Tokyo: Japanese Association for Plant 

Tissue Culture. 

Flick, C.E., Evans, D.A., dan Sharp, W.R. (1983)  Organogenesis.  In Handbook of 
plant cell culture.  Vol. 1, Techniques for propagation and breeding, ed. D.A. 

Evans, W.R. Sharp, P.V. Ammirato, dan Y. Yamada, pp. 13-81.  New York: 

Macmillan. 

Gautheret, R.J. (1966).  Factors affecting differentiation of plant tissues grown in 
vitro.  In Cell differentiation and morphogenesis, ed. W. Beerman, pp. 55-9.  

Amsterdam: North-Holland. 

Gould, A.R. (1978). Diverse pathways of morphogenesis in tissue cultures of the 

composite Brachyome lineariloba (2n = 4). Protoplasma 97, 125-35. 
Gresshoff, P.M. (1978).  Phytohormones and growth and differentiation of cells and 

tissue cultured in vitro.  In Phytohormones and related compounds – A 

comprehensive treatise, vol. 2, ed. D.S. Letham, P.B. Goodwin, dan T.J.V. 

Higgins, pp. 1 – 29.  Amsterdam: North-Holland. 
Harney, P.M. (1982).  Tissue culture propagation of some herbaceous horticultural 

plants.  In Application of plant cell and tissue culture to agriculture and industry, 

ed. D.T. Tomes, B.E. Ellis, P.M. Harney, K.J. Kasha, dan R.L. Peterson, pp. 187-

208.  Guelph: University of Guelph Press. 
Harney, P.M., dan Knap, A. (1979).  A technique for the in vitro pro-pagation of 

African violets using petioles.  Can. J. Plant Sci. 59, 363-6. 



Percobaan kultur jaringan tanaman 

 

81 

Harvey, A., dan Robins, W.J. (1978).  Development of plants from leaf disc of 

variegated Coleus and its relation to patterns of leaf chlorosis.  In vitro 14, 294-

300. 
Hughes, K.W. (1977).  Tissue culture of haploid and diploid African violets 

(Saintpaulia ionantha).  In vitro 13, 169. 

Huxter, T.J., Reid, D.M., dan Thorpe, T.A. (1979).  Ethylene production by tobacco 

(Nicotiana tabacum) callus.  Physiol. Plant. 46, 374-80. 
Keys, R.N., dan Cech, F.C. (1978).  Tissue culture of American chestnut, Castanea 

dentata (March.) Borkh.  In Propagation of higher plants through tissue culture.  

Abridge between research and application.  Proceedings of an international 

symposium held at the University of Tennessee, April 16-19, 1978.  Ed. K.W. 
Hughes, R. Henke, dan M. Constantin, pp. 259-60 (Abstract).  Technical 

Information Centre, Department of Energy. 

Maeda, E., dan Thorpe, T.A. (1979).  Shoot histogenesis in tobacco callus cultures.  In 

vitro 15, 415-24. 
Meins, F., Jr. (1983).  Heritable variation in plant cell culture.  Annu. Rev. Plant 

Physiol. 34, 327-46. 

Murashige, T. (1977).  Manipulation of organ initiation in plant tissue cultures.  Bot. 

Bull. Academica Sinica 18, 1-24. 
Murashige, T., dan Nakano, R. (1965).  Morphogenetic behaviour of tobacco tissue 

culture and implication of plant senescence.  Am. J. Bot. 52, 819-27. 

Padmanabhan, V., Paddock, E.F., dan Sharp, W.R. (1979).  Plantlet formation from 

Lycopersicum esculentum leaf callus.  Can. J. Bot. 25, 1429-32. 
Rechinger, C. (1893).  Untersuchungen über die Grenzen der Teilbarkeit im 

Pflanzenreich.  Abh. Zool-bot. Ges. (Vienna) 43, 310-314. 

Reisch, B. (1983).  Genetic variability in regenerated plants.  In Handbook of plant 

cell culture.  Vol. 1, Techniques for propagation and breeding, ed. D.A. Evans, 
W.R. Sharp, P.V. Ammirato, dan Y. Yamada, pp. 748-69.  New York: Macmillan. 

Ross, M.K., Thorpe, T.A., dan Costerton, J.W. (1973).  Ultrastructural aspects of 

shoot initiation in tobacco callus cultures.  Am. J. Bot. 60, 788-95. 

Seckinger, G.R., McCown, B.H., dan Struckmeyer, B.E. (1979).  Production of 
anomalous structures in Quercus rubra L. callus cultures.  Am. J. Bot. 66, 993-6. 

Skoog, F. (1944).  Growth and organ formation in tobacco callus cultures.  Am. J. Bot. 

31, 19-24. 

Skoog, F., dan Miller, C.O. (1957).  Chemical regulation of growth and organ 
formation in plant tissues cultured in vitro.  Symp. Soc. Exp. Biol. 11, 118-30. 

Skoog, F., dan Tsui, C. (1948).  Chemical control of growth and bud formation in 

tobacco stem segments and callus cultured in vitro.  Am. J. Bot. 35, 782-7. 

Start, N.D., dan Cummings, B.G. (1976).  In vitro propagation of Saintpaulia 
ionantha Wendl.  HortScience 11, 204-6. 

Sterling, C. (1951).  Origin of buds in tobacco stem segments cultured in vitro.  Am. J. 

Bot. 38, 861-7. 

Street, H.E. (1977).  The anatomy and physiology of morphogenesis.  Studies 
involving tissue and cell cultures.  In La culture des tissue des végétaux. Résultats 

généraux et réalisations practiques, ed. R.J. Gautheret, pp. 20-53.  Paris: Masson. 

Thomas, E., dan Davey, M.R. (1975).  From single cells to plants.  London: 

Wykeham. 



Organogenesis 

 

82 

Thomas, E., dan Street, H.E. (1970).  Organogenesis in cell suspension cultures of 

Atropa belladona L. and Atropa belladona cultivar lutea Döll.  Ann. Bot. 34, 657-

69. 
Thorpe, T.A. (1978).  Physiological and biochemical aspects of organogenesis in 

vitro.  In Frontiers of plant tissue culture 1978, ed. T.A. Thorpe, pp. 49-58.  

Calgary: International Association for Plant Tissue Culture. 

- (1980).  Organogenesis in vitro:  Structural, physiology, and biochemical aspects.  In 
Perspectives in plant cell and tissue culture.  Internat. Rev. Cytol., suppl. 11A, ed. 

I.K. Vasil, pp. 71-111. New York: Academic Press. 

- (1982a).  Physiological and biochemical aspects of organogenesis in vitro.  In Plant 

tissue culture, ed. A. Fujiwara, pp. 121-4.  Tokyo: Japanese Association for Plant 
Tissue Culture. 

- (1982b).  Carbohydrate utilisation and metabolism.  In Tissue culture in forestry, ed. 

J.M. Bonga dan D.J. Durzan, pp. 326-68.  The Hague: Martinus Nijhoff/Junk. 

Torrey, J.G. (1966).  The initiation of organised development in plants.  Adv. 
Morphogenesis 5, 39-91. 

Tran Tranh Van, K. (1980a).  Control of morphogenesis by inherent and exogenously 

applied factors in thin cell layers.  In Perspectives in plant cell and tissue culture.  

Internat. Rev. Cytol., suppl. 11A, ed. I.K. Vasil, pp. 175-94.  New York: 
Academic Press. 

- (1980b).  Control of morphogenesis of what shapes a group of cells?  In Advances 

in Biochemical Engineering, ed. A. Fiechter, col. 18, pp. 151-71.  Berlin: 

Springer-Verlag. 
Tran Tranh Van, K., dan Trinh, H. (1978).  Morphogenesis in thin cell layers: 

Concept, methodology and results.  In Frontiers of plant tissue culture 1978, ed. 

T.A. Thorpe, pp. 37-48.  Calgary: International Association for Plant Tissue 

Culture. 
Tran Tranh Van, K., Chlyah, H., dan Chlyah, A. (1974).  Regulation of organogenesis 

in thin layers of epidermal and sub-epidermal cells.  In Tissue culture and plant 

science 1974, ed. H.E. Street, pp. 101-39.  London: Academic Press. 

Vasquez, A.M., Davey, M.R., dan Short, K.C. (1977).  Organogenesis in cultures of 
Saintpaulia ionantha.  Acta Hort. 78, 249-58. 

Walker, K.A., Wendel, M.L., dan Jaworski, E.G. (1979).  Organogenesis in callus 

tissue of Medicago sativa.  The temporal separation of induction processes from 

differentiation processes.  Plant Sci. Lett. 16, 23-30. 
Welander, M., dan Huntrieser, I. (1981).  The rooting ability of shoots raised “in 

vitro” from the apple rootstock A2 in juvenile and adult growth phase.  Physiol. 

Plant. 53, 301-6. 





84 

7 
Induksi diferensiasi sel-sel xylem 

 

 

Istilah diferensiasi sel (cytodifferentiation) ditujukan pada spesialisasi 

morfologi dan bikomikia sel, serta perkembangan yang mengarah pada 

kondisi yang unik ini.  Dalam kaitannya dengan spesialisasi bikomia, 

diferensiasi didefenisikan sebagai keseluruhan proses yang mengarah pada 

pencapaian (atau kehilangan) kompetensi metabolisme spesifik yang 

membedakan sel-sel anak satu sama lain dan membedakan sel anak dengan 

sel induknya. 

Masalah yang mendasar pada diferensiasi berkisar di sekitar program 

ulang genetik dari sel untuk menghasilkan perubahan-perubahan metabolisme 

tersebut.  Determinasi adalah proses di mana sel-sel dibatasi pada spesialisasi 

lintasan yang baru; periode transisi selama diferensiasi sel yang baru 

diinisiasi diistilahkan sebagai titik determinasi (Roberts, 1976). 

Sel xylem telah dipilih sebagai suatu sistem model dalam mempelajari 

diferensiasi sel pada tanaman dengan berbagai alasan.  Kecuali elemen-

elemen pembuluh angkut (sieve), beberapa tipe sel lain dapat diinduksi secara 

eksperimental untuk berdiferensiasi di bawah kondisi kultur jaringan.  Sel-sel 

xylem mudah dikenali di bawah mikroskop cahaya karena bentuk penebalan 

dinding selnya yang tidak umum (Gambar 7.1).  Diferensiasi sel berlangsung 

pada kecepatan relatif dan dengan laju yang dapat diprediksikan, dan 

pembentukan sel-sel xylem pertama kali diamati pada eksplan umbi 

Jerusalem artichoke setelah 48 jam, dan berturut-turut setelah 4 dan 5 hari 

pada kultur pith selada dan akar kacang kapri (Phillips, 1980).  Kebutuhan 

kimiawi untuk induksi diferensiasi sel-sel xylem relatif sederhana.  Walaupun 

biasanya digunakan medium kultur dengan komposisi tertentu, namun 

komponen kimia minimal yang diperlukan untuk xylogenesis pada kultur 

jaringan parenkim adalah auksin, sitokinin dan karbohidrat.  Sejumlah 

peneliti menentang pendapat bahwa etilen adalah hormon yang juga 

diperlukan (Roberts dan Baba, 1978; Miller dan Roberts, 1984).  Giberelin 

kemungkinan berinteraksi dengan hormon-hormon lain selama diferensiasi in 

vitro serat-serat xylem sekunder (Aloni, 1982). 

Proses perkembangan, dari titik determinasi sampai ke sel xylem yang 

sepenuhnya terdiferensiasi diistilahkan sebagai sekuen diferensiasi sel.  Sel-

sel xylem yang terbentuk pada kondisi in vitro memperlihatkan tahap 

perkembangan setelah diferensiasi sebagai berikut: pembesaran sel, deposisi 

dan lignifikasi dinding sekunder, dan lisis serta otolisis sel (Roberts, 1976).  

Walaupun xylogenesis telah menjadi topik dari berbagai penelitian, namun 

tak satupun dari tahap sekuen diferensiasi benar-benar dipahami. 



Percobaan kultur jaringan tanaman 

 

85 

Marilah kita ulas secara singkat tata nama sel-sel yang menghantarkan air 

pada jaringan xylem.  Elemen tracheary, yang dibagi menjadi trakeid dan 

elemen angkut, adalah sel-sel penghantar pada xylem.  Kedua tipe sel ini mati 

pada saat dewasa dan dindingnya mengalami lignifikasi.  Perbedaan di antara 

keduanya adalah trakeid memiliki dinding ujung yang tidak berlobang 

sedangkan pada elemen angkut dinding ujungnya memiliki berbagai tipe 

bukaan atau lobang.  Walaupun trakeid memiliki dinding ujung yang solid, 

air dan senyawa-senyawa terlarut dihantarkan melalui lobang pada dinding 

lateralnya.  Suatu kolom longitudinal dari elemen angkut, yang dihubungkan 

dari ujung ke ujung oleh lapisan perforasi, dikenal sebagai pembuluh angkut 

 

Gb. 7.1. Diferensiasi sel pada elemen tracheary pada eksplan umbi 
Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus).  (a) Sel-sel umbi sebelum 

dikulturkan.  (b) Pembelahan sel terjadi setelah 24 jam pengkulturan.  (c) 

Diferensiasi sel diinisiasi dalam tempo 48 jam pengkulturan.  (d,e) Sel-sel 

xylem yang diwarnai dengan Safranin O memperlihatkan penebalan dinding 
sekunder yang unik.  (f,g) Sel-sel xylem nukleat yang masih muda yang 

diwarnai dengan Feulgen dan dipotret dengan optik fase kontras.  

(Sumbangan dari Dodds dan Phillips, 1977). 
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(Essau, 1977).  Sel-sel yang mengalami diferensiasi pada kultur jaringan 

meliputi elemen angkut atau anggota pembuluh angkut luka (Roberts dan 

Fosket, 1962), trakeid, dan sel-sel yang menyerupai serat xylem.  Informasi 

mengenai hubungan antara struktur xylem dan pergerakan cairan ke arah atas 

dapat dijumpai pada monograf yang disusun oleh Zimmermann (1983). 

Penelitian-penelitian klasik mengenai regenerasi vaskular di sekitar ruas 

batang yang luka perlu juga dikemukakan karena hasil penelitian tersebut 

membentuk basis bagi penelitian kultur jaringan selanjutnya.  Peranan 

penting auksin sebagai hormon yang menjadi faktor pembatas pada 

xylogenesis ditemukan oleh Jacobs (1952) pada penelitiannya terhadap 

pembentukan xylem luka yang menghubungkan pembuluh-pembuluh 

vaskular pada batang Coleus.  Sussex dan koleganya (1972) mengemukakan 

kesimpulan yang serupa mengenai peranan auksin dalam pembentukan xylem 

pada batang tembakau (Nicotiana) yang mengalami luka.  Selain itu, 

regenerasi vaskular yang terjadi setelah perlukaan pada akar kacang kapri 

(Pisum sativum L.) telah menjadi topik sejumlah penelitian dewasa ini 

(Roberts dan McCully, 1979; Hammersley dan McCully, 1980; Rana dan 

Gahan, 1981; Hardman dan McCully, 1982a,b; Rana dan Gahan, 1983). 

Xylogenesis telah dipelajari pada dua macam kalus: kalus luka yang 

masih menempel pada eksplan primer asal, dan eksplan yang diperoleh dari 

stok yang telah mengalami beberapa kali subkultur dan tidak memiliki 

sedikitpun jaringan induknya (Gresshoff, 1978).  Pola xylogenesis sangat 

beragam antara kultur yang satu dengan yang lainnya, dan diduga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Pembentukan xylem mpada eksplan pith 

tanaman selada, dalam beberapa hal tergantung pada kombinasi auksin dan 

sitokinin yang terdapat di dalam medium (Dalessandro dan Roberts, 1971).  

Pada kultur kalus terdapat nodul-nodul vaskular yang terdiri atas xylem, 

floem dan zona kambial.  Susunan dan komposisi seluler nodul-nodul 

vaskular dapat diubah dengan menganekaragamkan jumlah relatif auksin dan 

sukrosa di dalam medium (Wetmore dan Rier, 1963; Jeffs dan Northcote, 

1966; Fadia dan Mehta, 1973; Haddon dan Northcote, 1975).  Sachs dan 

Cohen (1982) berhasil menginduksi diferensiasi pembuluh angkut dalam 

bentuk cincin-cincin melalui teknik perlukaan dan penyambungan.  

Walaupun kendali diferensiasi vaskular yang terpola kemungkinan diatur 

oleh auksin (Sachs, 1981, Sachs dan Cohen, 1982), hipotesis alternatif telah 

diajukan (Wodzicki, Wodzicki, dan Zajaczkowski, 1979; Mitchison, 1981).  

Pembahasan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi diferensiasi 

xylem di dalam kondisi in vitro adalah di luar ruang lingkup pengantar ini 

(Roberts, 1983). 

Apakah pembelahan sel merupakan persyaratan bagi program diferensiasi 

merupakan suatu topik yang menarik bagi para pakar botani perkembangan, 

hingga saat ini pertanyaan tersebut masih tetap belum terjawab (Dodds, 

1981).  Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa diferensiasi elemen 
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tracheary sangat erat kaitannya dengan aktifitas siklus sel, walaupun 

sejumlah sel jelas berdiferensiasi langsung tanpa mengekspresikan 

pembelahan mitosis.  Walaupun percobaan pada umbi Helianthus tuberosus 

telah membuktikan bahwa tiga siklus mitosis berlangsung sebelum 

xylogenesis (Malaver dan Phillips, 1979; Phillips, 1981a), kebutuhan akan 

siklus ini berkaitan dengan perkembangan sebelumnya pada umbi induk.  

Iradiasi umbi dengan sinar gamma, yang cukup memadai untuk 

menghidarkan terjadinya sintesis DNA dan mitosis, secara keseluruhan 

menghalangi diferensiasi xylem pada eksplan dari umbi dewasa namun tidak 

dari umbi-umbi muda (Phillips, 1981b).  Phillips dan Arnot (1983) telah 

mengkaji diferensiasi sel pada sistem ini.  Bukti yang diperoleh dengan 

penggunaan zat pengatur tumbuh juga mendukung konsep bahwa sintesis 

DNA berhubungan dengan proses diferensiasi ini (Shininger, 1979).  Di 

pihak lain, diferensiasi xylem dapat terjadi secara langsung tanpa sel 

progenitor yang memperlihatkan adanya mitosis.  Hal ini terungkap oleh 

pembentukan elemen tracheary langsung dari isolasi sel-sel mesofil daun 

Zinnia (Kochlenbach dan Schmidt, 1975).  Sistem mesofil Zinnia terdiri atas 

dua populasi sel yang berbeda; beberapa di antara sel-sel yang diisolasi 

berdiferensiasi langsung, sedangkan yang lainnya memerlukan aktifitas siklus 

sel (Fukuda dan Komamine, 1981a,b).  Walaupun waktu istirahat pada tahap 

G1 dari siklus sel diperkirakan sebagai faktor yang memisahkan kedua 

populasi tersebut (Dodds, 1981), hipotesis yang lain dikemukakan oleh 

Fukuda dan Komamine (1982).  Penelitian zat penghambat tumbuh dengan 

menggunakan kafein dan kolkisin melengkapi bukti bahwa pembentukan 

xylem luka pada akar Pisum juga merupakan suatu proses diferensiasi 

langsung (Hardham dan McCully, 1982b). 

Informasi lebih lanjut mengenai berbagai aspek diferensiasi xylem dapat 

dijumpai pada monograp yang disusun oleh barnet (1981) dan Bass (1982). 

Tujuan percobaan berikut adalah untuk menginduksi pembentukan sel-sel 

xylem pada eksplan jaringan parenkim yang tidak memiliki jaringan 

vaskular.  Setelah berbegai interval waktu, eksplan akan dijernihkan dan 

diberi pewarnaan dengan Safranin O.  Pengamatan mikroskopik akan 

dilakukan terhadap susunan dan morfologi sel-sel xylem yang baru terbentuk. 

 

BAHAN DAN ALAT 

Modus sterilisasi:  C, kimia; O, oven; A, otoklaf. 

C krop selada (Lactuca sativa L. cv. Romana).  Pilih krop yang besar 

berdasarkan diameter bagian bawah.  Selada tersebut hendaknya dibeli 

sebelum daun-daunnya dikelupaskan, yakni sebelum penjual 

memotong daun untuk “menyegarkannya”. 

 pisau pemotong. 
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 300 mL larutan pemutih (10% v/v) yang mengandung NaOCl dengan 

konsentrasi akhir lebih-kurang 0,5% (v/v).   

O gelas piala 600-mL (empat buah); dibungkus dengan aluminium foil. 

O cawan Petri 9-mm (lima buah), dibungkus dengan aluminium foil. 

O bor (no. 2) stailess dengan tangkai logam dan disiapkan sebagaimana 

percobaan terdahulu. 

O pinset stainless yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebagaimana 

dikemukakan sebelumnya. 

O tabung kultur, 21 x 70 mm (kapasitas 15-mL) (30 buah). 

A cawan Petri 9-mm, berisi kertas saring Whatman No. 1 (lima buah). 

A Erlenmeyer 125-mL, masing-masing berisi 100 mL air suling (12 buah). 

A 300 mL medium xylogenik MS yang dilengkapi dengan sukrosa (2% w/v) 

dan agar (0,8% w/v).  Siapkan 3 x 100 mL medium di dalam wadah 

Erlenmeyer 250-mL. 

C skalpel.  Dianjurkan menggunakan gagang Bard Parker no. 7 yang 

dilengkapi dengan mata pisau no. 10. 

 rendaman etanol (80% v/v). 

 etanol (70%) di dalam botol semprot plastik. 

 lampu alkohol. 

 pengatur waktu (timer). 

 aluminium foil tebal (satu gulung). 

 botol vial (15 x 45 mm) (yang dilengkapi dengan tutup karet) untuk 

menjernihkan dan mewarnai eksplan. 

 larutan NaOH (0,04% w/v) 

 HCl 1 N. 

 gliserol. 

 mikroskop cahaya (pembesaran 100x) 

 mikroskop diseksi atau kaca pembesar. 

 jarum diseksi. 

 kaca objek; kaca penutup. 

 inkubator atau oven pengering (50oC). 

 inkubator (25oC) 

 syringe (kapasitas 2-mL). 

 

CARA KERJA 

Persiapan medium xylogenik.  Ikuti prosedur yang dikemukakan pada 

lampiran Bab 4 untuk menyiapkan 1 L medium MS untuk inisiasi kalus.  

Oleh karena mengandung auksin dan sitokinin, medium ini akan 

menginduksi xylogenesis sebagaimana halnya dengan pembentukan kalus 

pada eksplan pith tanaman selada.  Dari satu empulur selada dapat dihasilkan 

kira-kira 40 – 50 eksplan.  Dianjurkan agar para siswa mempersiapkan untuk 

mengkulturkan 30 dari eksplan ini.  Masing-masing tabung akan berisi kira-

kira 10 mL medium, sehingga perlu disiapkan sebanyak 300 mL medium.  
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Medium ini disiapkan di dalam 3 wadah Erlenmeyer 250-mL, sebanyak 

masing-masing 100 mL. 

Instruktur dapat menugaskan setiap siswa dengan kombinasi auksin dan 

sitokinin yang berbeda.  Dengan demikian, efektifitas relatif dari berbagai 

jenis sitokinin dalam menginduksi xylogenesis dapat dibedakan satu sama 

lain.  Setiap siswa dapat menggunakan auksin yang sama (IAA 10 mg/L), 

namun pilih sitokinin yang berbeda (Tabel 7.1). 

 

 
Tabel 7.1.  Sitokinin untuk induksi xylogenesis secara in vitro. 

 

Bahan Kisaran konsentrasi anjuran, mg/L 

6-furfurylaminopurine (kinetin)  0,10 – 0,50 

6-benzylaminopurine (BAP)  0,10 – 0,50 
zeatin  0,01 –  0,10 

isopentenylaminopurine (IPA)  0,01 –  0,10 

adenin sulfat  50,00 –  100,00 

air kelapaa  10,00 –  20,00% (v/v) 
a Lihat Bab 4. 

 

 

Ekstrak buah dapat diuji kandungan sitokininnya.  Jika dijumpai sitokinin 

endogen, maka xylogenesis dapat berlangsung tanpa adanya pemberian 

suplemen sitokinin ke dalam medium.  Pembentukan elemen tracheary pada 

eksplan pith tanaman selada telah dimanfaatkan sebagai suatu sistem 

bioassay untuk mempelajari sitokinin (Banko, Roberts, dan Boe, 1976).  Para 

siswa dianjurkan untuk menggunakan prosedur yang tepat dalam 

mempersiapkan ekstrak buah-buahan yang akan ditambahkan pada medium 

MS.  (Catatan: lihat prosedur untuk mempersiapkan air kelapa, Bab 4).  

Dengan cara yang sama, aktifitas auksin dapat diuji dengan menggunakan 

stimulus auksin standar.  Beberapa auksin herbisida dapat diuji, demikian 

pula ekstrak tanaman. 

 

Prosedur kultur 

Oleh karena langkah kerja di dalam percobaan ini pada dasarnya sama seperti 

prosedur untuk induksi inisiasi kalus yang dikemukakan pada Bab 5, hanya 

garis besar langkahnya saja yang diuraikan pada bagian ini.  Para siswa 

diharapkan mengkaji prosedur rinci pada persiapan eksplan wortel yang 

disajikan pada Bab 5 sebelum memulai percobaan ini. 

1. Buang daun-daun dari krop selada, dan dengan pisau pemotong irislah sisi 

lateral dari empulur sebelah bawah sampai licin.  Sambil memegang 

empulur tersebut potonglah sumbu aksisnya dengan arah melintang kira-

kira 5 – 10 mm dari bagian bawah.  Iris bagian pucuk dengan membuat 
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potongan melintang ke-dua terhadap sumbu aksis kira-kira 20 mm dari 

ujung.  Anggaplah empulur tersebut berukuran sedang, maka akan 

diperoleh empat atau liha hasil pengeboran silendris dari jaringan 

parenkim.  Cuci empulur tersebut dengan air mengalir.  Semua langkah-

langkah berikutnya harus dilaksanakan pada kondisi aseptik. 

2. Setelah sterilisasi permukaan terhadap ruang kerja di dalam kotak pindah 

dengan etanol (70% v/v), lakukan sterilisasi permukaan terhadap empulur 

selada tersebut dengan larutan hipoklorit.  Buang sisa-sisa larutan 

hipoklorit dengan membilas empulur tersebut tiga kali berturut-turut di 

dalam air suling steril. 

3. Siapkan jaringan hasil pengeboran berbentuk silendris, dan masukkan ke 

dalam cawan Petri berisi air suling steril. 

4. Potong jaringan tersebut menjadi potongan-potongan berukuran panjang 

kira-kira 2,5 – 3,0 mm dan masukkan eksplan ini ke dalam cawan Petri 

berisi air suling steril (pembilasan pertama). 

5. Pindahkan eksplan dari pembilasan pertama ke air suling steril bilasan ke-

dua. 

6. Tiriskan (keringkan) setiap eksplan pada kertas saring Whatman No. 1 

dan segera tanamkan eksplan tersebut pada permukaan medium xylogenik 

(satu eksplan per tabung kultur). 

7. Susunlah tabung-tabung kultur dengan arah tegak lurus di dalam wadah 

penyimpanan, dan bungkus wadah tersebut dengan aluminium foil.  

Simpan eksplan tersebut di dalam inkubator pada suhu 25oC. 

 

HASIL 

Waktu minimum untuk diferensiasi xylem pada eksplan pith tanaman selada 

adalah kira-kira 4 minggu.  Untuk menghentikan percobaan, keluarkan 

eksplan dari tabung kultur setelah 6 – 8 hari inkubasi dan tempatkan dalam 

botol vial.  Tambahkan kira-kira 2 mL larutan NaOH (4% v/v), lalu tutup 

botol vial tersebut, dan tempatkan di dalam oven pada suhu 50oC selama 

semalam.  Perlakuan panas ini akan menjernihkan dan melunakkan jaringan.  

Dengan hati-hati sedotlah larutan NaOH menggunakan syringe, tambahkan 

kira-kira 2 mL larutan safranin O (0,05% w/v), dan kembalikan botol vial ke 

dalam oven dengan suhu 50oC.  Setelah 30 menit, buang larutan pewarna dari 

dalam botol vial, lalu isi botol tersebut dengan HCl 1 N, dan kembalikan ke 

dalam oven untuk periode waktu kira-kira 1 jam.  Keluarkan HCl dari botol 

vial menggunakan syringe, dan masukkan HCl pengganti, lalu masukkan lagi 

botol vial tersebut ke dalam oven selama 1 jam.  Buang HCl, dan masukkan 

gliserol untuk merendam eksplan.  Dengan direndam di dalam gliserol, 

eksplan dapat disimpan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 

Letakkan salah satu eksplan pada kaca objek, dan atur arahnya dengan 

bagian ujung bawah berada di sebelah atas.  Bagian ujung bawah adalah 



Percobaan kultur jaringan tanaman 

 

91 

bagian eksplan yang kontak langsung dengan medium kultur.  Amati di 

bawah mikroskop diseksi dengan pencahayaan lemah atau di bawah kaca 

pembesar.  Buatkan beberapa jarum pemotong dari kaca yang terbuat dari 

potongan kaca lunak berdiameter kecil dengan menggunakan nyala api lampu 

Bunsen.  Dengan bantuan sepasang jarum pemotong, ambil potongan kecil 

jaringan yang mengandung tumpukan atau serabut elemen tracheary.  

Letakkan potongan jaringan tersebut pada permukaan kaca objek yang bersih 

dan tutup dengan kaca penutup.  Tekan bagian tengah kaca penutup dengan 

ujung pinsil sampai jaringan merata dengan ketebalan kira-kira 0,5 mm.  

Matai di bawah mikroskop (pembesaran 100x), dan jelaskan penampilan 

individu elemen tracheary yang terlihat. 

Suatu teknik untuk menghitung jumlah sel-sel xylem pada eksplan 

disajikan pada bagian cara kerja pada Bab 17. 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

6. Sebutkan keuntungan-keuntungan penggunaan eksplan yang seluruhnya 
terdiri atas sel-sel parenkim. 

7. Adenin sulfat dapat berfungsi sebagai sitokinin di dalam merangsang 

xylogenesis pada konsentrasi yang jauh lebih tinggi dari pada sitokinin.  Berikan 

penjelasan! 
8. Jelaskan defenisi anggota pembuluh angkut luka dan nodul vaskular. 

9. Pola pembentukan xylem pada eksplan yang dikulturkan dalam beberapa 

hal berkaitan dengan zat pengatur tumbuh yang digunakan di dalam medium.  

Jelaskan! 
10. Apa alasan yang menjadi daya tarik terhdap kemunginan adanya hubungan 

antara aktifitas siklus sel dengan diferensiasi sel-sel xylem? 

11. Para peneliti mengalami kesulitan dalam merangsang xylogenesis pada 

kultur suspensi sel.  Biasanya diferensiasi pada kultur ini tidak terjadi sampai 
agregat-agregat seluler mencapai ukuran minimal tertentu.  Jelaskan alasannya! 

 

LAMPIRAN 

Bahan tanaman alternatif.  Jika tidak ada selada, berbagai bahan tanaman 

dapat menghasilkan eksplan untuk induksi diferensiasi zel xylem.  Eksplan 

dari umbi Jerusalem artichoke (Helianthus annuus) telah dimanfaatkan pada 

berbagai penelitian mengenai xylogenesis.  Umbi-umbi in yang di Amerika 

dipasarkan sebagai “sunchokes”, tersedia pada musim gugur.  Kotiledon 

tanaman kedele (Glycine max) juga dapat menghasilkan kalus yang 

mengandung sel-sel xylem.  Setelah sterilisasi permukaan terhadap biji, 

rendam biji tersebut selama semalam di dalam air suling, dan kemudian 

potong kotiledon yang telah lunak menjadi eksplan.  Sel-sel xylem terbentuk 

pada kalus yang dihasilkan oleh eksplan akar tunggal wortel (Daucus 

carota).  Sayur-sayuran lain yang cocok meliputi umbi jalar (Ipomoea 
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batatas), hipokotil lobak (Raphanus sativus), dan umbi turnip (Brassica 

rapa).  Demikian pula halnya dengan kultur vesikel jus dan jaringan albedo 

tanaman jeruk dari kalus yang mengandung sel-sel xylem (Kulshresta, 

Chauhan, dan Roberts, 1982). 

Mikrotubula dan xylogenesis.  Mikrotubula sitoplasmik, yang berhadapan 

dengan plasmolema, berkumpul pada dinding sekunder yang tengah 

berkembang dan paralel terhadap mikrofibril selulosa (Hepler, 1982).  Suatu 

percobaan sederhana mengungkapkan keterlibatan mikrotubula di dalam 

determinasi pola dinding.  Kolksisin alkaloid secara spesifik terikat pada 

molekul protein (tubulin).  Inaktifasi struktur protein ini menghalangi 

polimerisasi mikrotubula dan pembentukan spindle (spindle apparatus).  

Kehadiran kolkisin di dalam medium xylogenik pada saat isolasi eksplan 

hampir secara total menghalangi pembentukan xylem.  Hasil pengamatan ini 

menunjukkan bahwa pembelahan sel (yang melibatkan pembentukan spindle) 

merupakan persyaratan untuk program diferensiasi.  Di lain pihak, apabila 

eksplan menerima kolkisin setelah permulaan diferensiasi dan pada saat 

deposisi dinding, maka pola pita sekunder benar-benar hilang (Hepler dan 

Fosket, 1971).  Para siswa hendaknya berhati-hati karena kolkisin sangat 

beracun.  Terutama sekali bubuk keringnya sangat berbahaya bagi mata, dan 

dilaporkan dapat menyebabkan kebutaan.  Percobaan: Letakkan eksplan 

tanaman selada pada medium MS xylogenik, dan pada waktu yang 

bersamaan, tanamankan eksplan lain pada medium yang sama kecuali adanya 

tambahan kolkisin (0,04% w/v).  Setelah 4 hari kultur, jernihkan dan warnai 

eksplan.  Perhatikan pola gelombang dari pita dinding pada eksplan yang 

menerima zat penghambat tumbuh selama xylogenesis.  Apakah yang yang 

menerima kolkisin selama 7 hari menghasilkan sel-sel xylem sebanyak yang 

dihasilkan oleh eksplan yang menerima zat penghambat tumbuh hanya 

selama 3 hari? 
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8 
Kultur akar 

 

 

Media cair telah digunakan pada berbagai percobaan kultur jaringan, 

terutama sekali pada kultur akar dan suspensi sel (lihat Bab 9).  Selain itu, 

berbagai bentuk kultur mikro, misalnya tetes gantung dan kultur protoplas, 

merupakan pemanfaatan khusus dari media cair.  Kecuali percobaan 

mengenai pembentukan dan perkembangan embryoid, masih relatif sedikit 

penelitian yan gberkaitan dengan budidaya struktur tanaman yang telah 

mengalami organisasi yang dilakukan pada medium cair, selain kultur akar.  

Penggunaan medium cair menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan medium yang dipadatkan dengan matriks agar.  Apabila sepotong 

kalus ditumbuhkan pada medium agar, maka difusi nutrisi dan gas-gas ke 

dalam kalus akan menyebabkan terjadinya modifikasi di dalam pertumbuhan 

dan perkembangan kalus tersebut.  Sementara itu agar sendiri mengluarkan 

kontaminan, dan metabolit yang disekresikan oleh kalus yang tengah tumbuh 

terakumulasi di dalam matriks agar. 

Satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bahan 

tanaman yang ditumbuhkan pada medium cair adalah ketersediaan oksigen, 

dan karenanya sel ataupun organ yang dikulturkan memerlukan 

penggojokaan untuk menciptakan aerasi yang baik.  Dalam kaitannya dengan 

kultur akar, pentingnya oksigen masih belum jelas.  Walaupun Street (1957, 

1969) menyatakan bahwa ketersediaan oksigen bukan merupakan faktor 

pembatas pada kultur akar tomat, pendapat ini bertentangan dengan temuan 

Said dan Murashige (1979).  Kedua peneliti ini menemukan bahwa 

penggojokan yang perlahan-lahan dan kontinyu pada kultur akar tomat 

menghasilkan pemanjangan akar dua kali lipat dibandingkan dengan 

pertumbuhan akar pada kultur tetap (tidak digojok), dan produksi serta 

pemanjangan akar-akar lateral nyata mengalami peningkatan. 

Ada keuntungan tertentu yang dpat diperoleh dari kultur akar yang 

kontinyu.  Teknik ini dapat memberikan petunjuk mengenai kebutuhan 

nutrisi akar tanaman, yakni dengan dipisahkannya bidang pertukaran 

senyawa dengan organ tanaman lain.  Kami telah membuat perhitungan yang 

rinci mengenai kebutuhan akar tomat yang diisolasi (Street, 1957).  Di 

samping penelitian mengenai nutrisi, kultur akar tanaman herba telah menjadi 

bahan percobaan untuk mempelajri pembentukan akar lateral dan tunas, 

inisiasi aktifitas kambial, dan pembentukan bintil akar (lihat Torey, 1965).  

Keuntungan lain dari penerapan kultur akar steril adalah eliminasi pengaruh 

mikroorganisme.  Klon akar memiliki laju pertumbuhan yang cepat, dan tidak 
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dijumpai kesulitan memperbanyak klon tersebut dalam jumlah yang 

diinginkan (Butcher dan Street, 1964). 

Suatu pertanyaan timbul di sekitar hubungan potongan akar yang 

dikulturkan dengan akar-akar serupa yang diproduksi oleh tanaman lengkap.  

Walaupun potongan akar dan “akar utuh” mirip satu sama lain di dalam 

anatomi dan lintasan metabolismenya, namun dilaporkan terdapat beberapa 

perbedaan tertentu.  Potongan akar secara perlahan-lahan kehilangan 

kemampuan membentuk jaringan vaskular selama pengkulturan.  Berbeda 

dengan akar bibit, akar tanaman tomat yang dikulturkan tidak 

memperlihatkan respon geotropik yang normal (Butcher dan Street, 1964).  

Di samping itu, komposisi biokimia dari akar yang dikulturkan dapat berbeda 

nyata dari akar-akar bibit (Abbot, 1963).  Penelitian menggunakan simbion 

mikroba yang berasosiasi dengan akar tanamasn telah membuktikan bahwa 

akar-akar yang dikulturkan dalam beberapa hal berbeda dari akar-akar bibit 

yang ditumbuhkan secara aksenik (Torrey, 1978).  Di luar perbedaan-

perbedaan ini, hasil penelitian yang diperoleh dari kultur akar ternyata 

relevan dengan aktifitas fisiologis akar tanaman tingkat tinggi; misalnya 

produksi alkaloid, anabasin dan nikotin pada kultur akar Nicotiana tetap 

berlangsung tanpa berkurang (Solt, Dawson, dan Christman, 1960).  

Walaupun kalus Solanum hanya mensintesis sedikit sekali glikoalkaloid 

steroid, namun akar-akar halusnya (rootlet) mengandung 5,2% glikoalkaloid 

steroid.  Kultur akar dapat menjadi penting pada masa mendatang dalam 

rangka memproduksi senyawa-senyawa bermanfaat secara komersial. 

Suatu teknik kultur akar yang menarik telah dirancang untuk mempelajari 

infeksi akar tanaman legum dengan Rhizobium (Raggio dan Raggio, 1956; 

Raggio, Raggio, dan Torrey, 1957). Potongan-potongan akar displai dengan 

nutrien organik melalui ujung bawah akar yang ditanamkan pada medium 

yang terdapat di dalam botol vial kecil.  Bagian apikal tumbuh ke dalam 

medium anorganik di dalam suatu cawan Petri.  Penyusunan demikian 

merangsang kondisi in vivo, yakni metabolit-metabolit organik biasanya 

masuk ke bagian bawah akar melalui sistem pucuk, sedangkan mineral-

mineral diperoleh dari dalam tanah melalui bagian ujung akar.  Oleh karena 

Rhizobium menginfeksi akar melalui rambut-rambut akar, maka medium 

anorganik diinokulasi dengan mikroorganisme ini.  Isolasi akar Phaseolus 

vulgaris dan Glycine max digunakan pula pada percobaan seperti ini, dan 

kemudian metoda ini diperbaiki oleh Cartwright (1967).  Torrey (1978) 

mengulas pemanfaatan teknik ini, serta juga penelitian simbiosis lainnya 

yang menggunakan kultur akar. 

Kultur organ yang berhasil, yakni potensi pertumbuhan tak terbatas pada 

organ yang diisolasi, dilaporkan pertama kali oleh White (1934) terhadap 

potongan akar tomat.  Sejumlah modifikasi medium White dewasa ini 

digunakan pada penelitian kultur jaringan (Thomas dan Davey, 1975; Daid 

dan Murashige, 1979).  Setelah percobaan awal dengan tomat, potongan akar 
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dari berbagai spesies tanaman herba telah pula digunakan (Butcher dan 

Street, 1964).  Pada kultur akar tanaman berkayu tingkat keberhasilannya 

masih terbatas, meskipun dijumpai laporan kultur akar Acacia sp. (Bonner, 

1942), Robinia sp. (Seelinger, 1956), Acer rubrum L. (Bachelard dan Stowe, 

1963), dan Comptonia sp. (Goforth dan Torrey, 1977).  Dalam beberapa hal, 

kebutuhan untuk pertumbuhan minimum dipenuhi dari mineral-mineral 

esensial, sumber karbon, suplemen vitamin, dan sejumlah kecil asam amino.  

Sejumlah kultur menunjukkan respon yang baik terhadap pemberian auksin 

dan zat pengatur tumbuh lainnya.  Inositol merupakan perangsang tumbuh 

yang efektif pada sejumlah kultur akar, dan senyawa siklitol ini berperan 

pada pembentukan jaringan vaskular sekunder pada kultur akar lobak 

(Raphanus) (Loomis dan Torrey, 1964; Torrey dan Loomis, 1967). 

Teknik yang diterapkan untuk inisiasi dan subkultur akar memerlukan 

sejumlah penjelasan.  Ujung akar sepanjang kira-kira 10 mm diperoleh dari 

bibit muda yang dikecambahkan secara aksenik, dan ujung apikal ini 

dipindahkan pada medium cair.  Setelah kira-kira 1 minggu akar primer 

menumbuhkan akar lateral.  Sumbu aksis akar utama dipisah menjadi sektor-

sektor, dan masing-masing mengandung sebagian dari sumbu aksis utama 

plus beberapa cabang akar lateral.  Masing-masing sektor ini dipindahkan 

secara terpisah ke medium segar selama periode inkubasi berikutnya.  Akar-

akar lateral selanjutnya menghasilkan lagi akar-akar lateral yang lain.  

Masing-masing kultur sektor ini menyediakan suplai ujung akar lateral yang 

berkesinambungan untuk digunakan pada berbagai percobaan sebagaimana 

halnya sebagai sumber perbanyakan klon.  Teknik ini hanya dapat diterapkan 

apabila potongan-potongan akar menghasilkan akar-akar lateral dalam 

beberapa sekuen yang teratur.  Pada beberapa spesies tanaman hal demikian 

tidak terjadi. 

Beberapa komentar umum dapat dikemukakan berkaitan dengan nutrisi 

akar-akar yang dikulturkan.  Suatu revisi yang nyata atas medium White 

adalah penggantian besi Fe2(SO4)3 dengan besi dalam bentuk kelat, karena 

penggunaan Fe2(SO4)3 dapat menyebabkan defisiensi besi pada kultur jangka 

panjang.  Selama pertumbuhan akar pH medium menjadi basa yang 

mengakibatkan terjadinya presipitasi Fe(OH)3 (Guinn, 1963) dan 

kemungkinan juga Fe2(PO4) (Dalton, Iqbal, dan Turner, 1983).  Garam 

natrium dari asam besi etilendiamitetratasetat (NaFeEDTA) umumnya 

digunakan sebagai bentuk kelat dari besi.  Sukrosa merupakan pilihan 

sebagai sumber karbon, walaupun akar beberapa tanaman monokotil tumbuh 

sama baiknya dengan pemberian glukosa sebagai sumber karbon.  Kadar gula 

1,5 – 2,0% (w/v) cukup memadai, dan kadar yang lebih tinggi dapat merubah 

metabolisme akar (Guinn, 1963; Gb. 8.1).  Meskipun sejumlah asam amino 

telah diuji, namun kebanyakan menghambat pertumbuhan kultur akar.  

Kebutuhan akan vitamin sedikit beragam antar spesies tanaman, walaupun 

semua spesies tanaman membutuhkan suplai tiamin.  Akar-akar tanaman 
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serealia membuthkan auksin lebih banyak dibandingkan dengan akar-akar 

tanaman dikotil.  (Street, 1957) melaporkan bahwa akar-akar tanaman rye 

Petkus II membutuhkan baik prekursor auksin maupun sitokinin untuk 

kelangsungan pertumbuhannya.  Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan 

kultur akar nampaknya bervariasi antar spesies dan kondisi lingkungan 

kultur. 

Pada percobaan berikut, akar-akar bibit steril yang diperoleh dari 

perkecambahan aksenik biji tomat akan dipotong-potong dan dikulturkan 

pada medium White yang dimodifikasi.  Setelah kira-kira 7 – 10 hari, akan 

terjadi perkembangan akar lateral yang cukup memadai sehingga 

memungkinkan untuk melakukan subkultur pertama dengan inokulum sektor 

(Gb. 8.1).  Melalui subkultur secara periodik, para siswa dapat memelihara 

kultur akar tersebut selama beberapa minggu.  Beberapa percobaan dapat 

dibagi-bagi guna menentukan kondisi yang optimum untuk pertumbuhan dan 

perkembangan isolasi akar tersebut. 

 

 

 

Gb. 8.1.  Potongan akra tomat (Lycopersicum esculentum) yang dikulturkan 

selama 7 hari pada suhu 27oC pada medium White yang mengandung 

sukrosa konsentrasi: (1) 0,5%, (2) 1,0%, (3) 1,5%, (4) 2,0%, (5) 3,0%, dan 
(6) 4,0%.  Perhatikan pembentukan akar-akar lateral dari sumbu aksis akar 

utama.  Setiap sektor, yang dipindahkan ke medium segar, terdiri atas porsi 

aksis utama plus beberapa akar lateral (Sumbangan H.E. Street). 
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BAHAN DAN ALAT 

Modus sterilisasi:  C, kimia; O, oven; A, otoklaf. 

C buah tomat (Lycopersicum esculentum) matang yang segar tanpa bercak 

ataupun retak pada kulitnya. 

O pinset stainless. 

C skalpel.  Dianjurkan menggunakan gagang Bard Parker no. 7 yang 

dilengkapi dengan mata pisau no. 10. 

A cawan Petri 9-mm, masing-masing berisi 2 helai kertas saring Whatman 

No. 1 (lima buah). 

A wadah Erlenmeyer 125-mL yang berisi 100 mL air suling (1 buah). 

A pipet 10-mL; tutup dengan kapas dan dimasukkan ke dalam kantong 

kertas pembungkus. 

A wadah Erlenmeyer 125-mL, masing-maasing berisi medium White yang 

dimodifikasi sebagaimana disajikan pada formulasi pada bagian akhir 

buku ini (lima buah). 

A kertas lap; beberapa lembar dimasukkan ke dalam amplop tebal. 

 rendaman etanol (80% v/v). 

 etanol (70%) di dalam botol semprot plastik. 

 lampu alkohol. 

 kertas grafik. 

 inkubator (25oC) 

 gunting iridektomi (tidak mutlak). 

 meja penggojok orbital (tidak mutlak). 

 

 

CARA KERJA 

Periapan medium White (lihat formulasi media kultur jaringan pada bagian 

akhir buku ini).  Secara umum, gunakan prosedur yang sama seperti halnya 

untuk pembuatan medium MS sebagaimana diuraikan pada Bab 4, yakni 

pertama-tama siapkan larutan stok besi, hara mikro, dan vitamin.  Oleh 

karena diperlukan molibdat dalam jumlah sedikit, maka timbang MoO3 

sebanyak 10 mg, larutkan, dan tambahkan air suling sampai volume akhir 

1.000 mL.  Ambil 1 mL untuk mendapatkan 0,01 mg MoO3 dan tambahkan 

ke stok unsur mikro. 

Formulasi medium White (1963) membutuhkan Fe2(SO4)3.  Oleh karena 

besi sulfat mudah mengalami presipitasi, maka lebih disukai untuk 

menggunakan besi dalam bentuk kelat.  Konsentrasi besi yang digunakan 

pada medium MS dapat digunakan pada medium White, dengan hasil yang 

memuaskan.  Siapkan dan gunakan larutan stok sebagaimana disajikan pada 

Bab 4. 

Vitamin-vitamin dilarutkan di dalam air suling dengan urutan 

sebagaimana dinyatakan, dan siapkan volume stok akhir 100 mL. 
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Masukkan kira-kira 400 mL air suling ke dalam gelas piala 1-L.  Timbang 

dan larutkan garam-garam makro yang disajikan pada tabel formulasi.  

Dengan menggunakan pipet, ambil setiap larutan stok dan tambahkan ke 

dalam larutan hara makro: 5 Ml besi, 10 mL hara mikro, dan 1 mL vitamin.  

Kemasaman (pH) medium ditetapkan 5,5 dan sukrosa diberikan pada 

konsentrasi 20 g/L.  (Catatan: ada kemungkinan terjadinya degradasi vitamin 

B selama proses sterilisasi dengan otoklaf). 

 

Prosedur kultur 

Bidang kerja pada kotak pindah dialasi dengan kertas lap yang sebelumnya 

telah disterilkan di dalam otoklaf.  Kertas lap yang dilipat dimasukkan ke 

dalam amplop tebal untuk sterilisasi.  Cucilah buah tomat dengan air 

mengalir.  Lakukan sterilisasi permukaan terhadap kulit buah tersebut dengan 

etanol (70% v/v) di dalam kotak pindah.  Dengan menggunakan peralatan 

yang steril, potonglah kulit dan irislah buah tomat tadi menjadi empat bagian.  

Buka keempat bagian tersebut untuk mengambil biji-bijinya.  Ambil biji-biji 

tersebut dengan pinset steril, dan dengan hati-hati buanglah lendir di sekitar 

biji.  Letakkan kira-kira lima biji di dalam setiap cawan Petri yang dialasi 

dengan kertas saring Whatman No. 1.  Lembabkan kertas saring tersebut 

dengan kira-kira 8 – 10 mL air suling steril dengan menggunakan pipet.  

Bungkus cawan tersebut dengan aluminium foil, dan tempatkan di dalam 

inkubator (suhu 25oC).  Biji-biji akan berkecambah dalam beberapa hari.  

Cawan Petri harus sering diperiksa untuk melihat kemungkinan keringnya 

kertas saring.  Jika perlu dapat ditambahkan beberapa tetes air suling steril.  

Ujung akar dengan panjang kira-kira 10 mm dipotong dengan skalpel atau 

gunting iridektomi dan dipindahkan ke dalam wadah berisi medium White.  

White (1963) menganjurkan agar ujung akar dikulturkan secara individual, 

yakni satu akar per tabung kultur.  Setelah kira-kira satu minggu, akan 

terlihat perkembangan akar lateral yang cukup memadai, dan inokulum 

sektor (Gb. 8.1) dapat diperoleh dan disubkulturkan ke medium agar.  Para 

siswa hendaknya melakukan transfer setiap minggu dan berupaya 

memelihara kultur akar tomat ini selama periode beberapa minggu. 

HASIL 

Walaupun akar-akar yang dikulturkan sulit untuk diukur secara in situ selama 

pengkulturan, namun dapat dilakukan upaya memperkirakan laju 

pertumbuhan linear.  Pengamatan harian dapat dilakukan terhadap suatu 

kultur tunggal, di dalam wadah, tanpa dibuka ataupun resiko kontaminasi.  

Letakkan wadah tersebut pada sehelai kertas grafik dan cocokkan akar 

tersebut dengan tanda yang terdapat pada kertas.  Bandingkan laju 

pertumbuhan kultur akar stasioner dengan laju pertumbuhan akar yang 

digojok pada meja penggojok.  Suatu pembandingan yang menarik dapat juga 

dibuat terhadap akar-akar yang dikulturkan dalam kondisi gelap terhadap 
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akar-akar lain yang menerima cahaya.  pseudobulb inkubasi juga akan 

mempengaruhi laju pertumbuhan.  Laju pertumbuhan akar-akar tomat yang 

dikulturkan pada berbagai kondisi telah dilaporkan oleh Boll (1965). 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Sebutkan keuntungan-keuntungan penggunaan medium cair dibandingkan dengan 
medium yang dipadatkan dengan agar!  Sebutkan pula keuntungan-keuntungan 

yang tidak dinyatakan di dalam bab ini. 

2. Selain menyediakan sumber oksigen, sebutkan manfaat lain dari penggojokan 

kultur sel, agregat sel, dan kultur organ tanaman! 
3. Apa saja kebutuhan nutrisi kultur akar tanaman tomat?  Apakah semua kultur akar 

memiliki kebutuhan nutrisi yang sama? 

 

LAMPIRAN 

Proliferasi rambut-rambut akar di dalam kultur.  Suatu teknik yang tidak 

umum telah dikembangkan oleh Hermina dan Reporter (1977) untuk 

produksi rambut-rambut akar pada kultur sel epidermis yang diisolasi dari 

hipokotil bibit tanaman kedele (Glycine max).  Prosedur ini dikembangkan 

dalam rangka mempelajari simbiosis antara Rhizobium dan sel-sel kedele di 

bawah kondisi in vitro.  Setelah tiga hari perkecambahan biji secara aksenik 

(kondisi gelap dan suhu 26oC) pada kertas saring lembab di dalam cawan 

Petri, potonglah eksplan sepanjang 3 – 4 mm dari hipokotil.  Susun eksplan 

tersebut membentuk lingkaran di dalam cawan Petri yang berisi medium 

PRL-4 yang dimodifikasi (Gamborg dan Everleigh, 1968) dengan agar (1% 

w/v).  Medium ini identik dengan medium B-5 yang disajikan pada tabel 

formulasi kecuali NaH2PO4.H2O (90 mg/L), NaHPO4 (30 mg/L), KCl (300 

mg/L), (NH4)2SO4 (200 mg/L), dan kasein hidrolisat enzimatik (2 mg/L; 

tersedia melalui ICN Nutritional Biochemicals, PO Box 28050, Claveland, 

OH44128, USA; ordo no. 101290).  Kemasaman medium ditetapkan 6,2.  

Kecuali dinyatakan lain, medium PRL-5 dan B-5 yang digunakan pada 

percobaan ini tidak dilengkapi dengan zat pengatur tumbuh.  Satu tetes (0,05 

mL) larutan 2,4-D (10-5 M) diteteskan di tengah-tengah cawan berisi eksplan.  

Cawan tersebut dimasukkan ke dalam plastik tipis, namun tidak ditutup rapat, 

dan kultur tersebut diinkubasikan pada suhu 26oC.  Setelah 8 – 10 hari 

pengkulturan, akan nampak pertumbuhan yang menyimpang yang 

diperlihatkan oleh adanya dorongan terhadap bagian tengah jaringan vaskular 

oleh ujung-ujung eksplan.  Dengan bantuan dua batang pinset, ambil sobekan 

lapisan epidermal dan kortikal dari eksplan.  Rendam jaringan ini di dalam 4 

– 5 mL medium B-5 cair, dan tuangkan suspensi jaringan pada permukaan 

cawan Petri yang berisi medium B-5 yang dipadatkan dengan agar.  

Inkubasikan cawan tersebut selama satu malam pada suhu 26oC.  Suspensi 

jaringan selanjutnya di pindahkan ke saringan nilon (diameter pori 200 µm) 
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dan dicuci dengan medium B-5 untuk mengambil sel-sel korteks.  Sel-sel 

epidermal dan korteks yang tersisa diambil dari saringan dan disuspensikan 

ke dalam kira-kira 4 – 5 mL medium B-5 cair.  Suspensi sel ini kemudian 

dituangkan ke dalam cawan Petri yang berisi medium B-5 padat.  Cawan 

Petri selanjutnya dibungkus dengan plastik tipis namun diberi ventilasi untuk 

pertukaran udara.  Setelah  diinkubasikan selama tiga hari (pada suhu 26oC), 

medium cair dibuang dengan memiringkan cawan dan menyedot cairan 

dengan pipet Pasteur.  Sel-sel yang dikulturkan tetap menempel pada 

permukaan agar.  Medium B-5 yang dibuang diganti dengan 4 – 5 mL 

medium PRL-4 yang dilengkapi dengan kinetin dan 2,4-D.  Kedua zat 

pengatur tumbuh ini diberikan pada konsentrasi 1,0 µM.  Walaupun rambut-

rambut akar dapat diperoleh/ditumbuhkan pada berbagai tahap prosedur, 

perlakuan hormon pada tahap ini dapat meningkatkan perkembangannya.  

Sel-sel epidermal akar kedele memiliki ciri-ciri berbentuk ginjal, dan 

pembentukan rambut-rambut akar terjadi pada sisi cekung (konkaf).  

Dianjurkan untuk mengganti medium cair dengan yang masih segar setiap 7 

– 8 hari.  Inokulum kultur dapat dipindahkan ke wadah Erlenmeyer 50-mL 

yang berisi 6 – 7 mL medium PRL-4 cair yang mengandung kinetin dan 2,4-

D dengan konsentrasi yang sama seperti halnya pada kultur agar.  Suspensi 

sel ditempatkan pada meja penggojok orbital (kecepatan 100 rpm dan suhu 

26oC). 

Salinitas dan pertumbuhan akar.  Ulangi percobaan akar tomat sebagaimana 

diuraikan pada bab ini, namun para siswa harus mempersiapkan serangkaian 

wadah kultur bernomor urut 1 sampai 6.  Wadah no. 1 diisi dengan medium 

White sebagai kontrol.  Wadah ke-2 sampai ke-6 berisi medium White yang 

dilengkapi dengan NaCl dengan kisaran konsentrasi (0,1; 0,5; 1,0; 1,5 dan 2,0 

w/v).  Buatlah perkiraan laju pertumbuhan linear, berdasarkan pengamatan 

harian, dari akar-akar tomat yang dikulturkan pada masing-masing wadah.  

Jelaskan hasilnya.  Bagaimana Anda dapat menyusun suatu percobaan untuk 

menentukan apakah pengaruh NaCl terhadap pertumbuhan akar adalah 

dikarenakan keracunan natrium ataukah karena potensi osmotik? 
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9 
Kultur suspensi sel 

 

 

Menurut King (1980) istilah “kultur suspensi” tidak memiliki defenisi 

biologis yang jelas, dan sistem kultur jaringan ini nyata lebih dari sekedar 

agregat sel yang tersuspensi di dalam medium cair.  Suatu kultur suspensi 

bermula dari suatu “peristiwa kritis acak” yang terjadi selama perlakuan awal 

sel-sel tanaman pada medium cair.  Sel-sel yang mengalami transisi di dalam 

metabolisme laju pertumbuhan ini menghasilkan suatu “galur sel”.  Beberapa 

ciri galur sel meliputi (a) tingkat pemisahan sel yang tinggi, (b) morfologi sel 

yang homogen, (c) pemisahan yang jelas antara inti dan sitoplasma, (d) 

butiran-butiran pati, (e) elemen tracheary yang relatif sedikit, (f) waktu 

penggandaan 24 – 72 jam, (g) kehilangan totipotensi, (h) habituasi hormon, 

(i) tingkat ploidi yang bertambah (king, 1980).  Espresi karakteristik ini dan 

karakteristik galur sel lainnya pada kultur suspensi sel cukup beragam, dan 

karenanya sistem ini tetap merupakan sistem yang sulit diperkirakan arah 

perkembangannya (ill-defined). 

Kultur suspensi sel pada umumnya diinisiasi dengan memindahkan 

potongan-potongan kalus yang belum berdiferensiasi ke medium cair, 

kemudian digojok selama periode pengkulturan.  Walaupun dibutuhkan 

waktu yang lebih lama, kultur suspensi dapat pula dimulai dengan 

menanamkan eksplan berupa bahan tanaman yang telah berdiferensiasi 

(misalnya potongan hipokotil atau kotiledon) pada medium cair.  Sel-sel yang 

membelah diri secara berangsur-angsur memisahkan diri dari inokulum 

karena adanya goncangan pada cairan.  Namun harus diingat bahwa tidak ada 

kultur suspensi yang semuanya terdiri atas sel-sel tunggal (Butcher dan 

Ingram, 1976).  Setelah periode waktu yang singkat, kultur tersebut akan 

terdiri atas sel-sel tunggal, agregat-agregat seluler dengan berbagai ukuran, 

sisa-sisa potongan inokulum dan sel-sel mati.  Istilah “remah” digunakan 

untuk menggambarkan pemisahan sel-sel setelah peristiwa pembelahan sel.  

Pembentukan suatu “suspensi yang baik” (yaitu kultur yang terdiri atas sel-

sel tunggal dan kelompok-kelompok kecil sel dengan persentase yang tinggi) 

jauh lebih rumit daripada mendapatkan kondisi optimum untuk pemisahan sel 

(King, 1980).  Tingkat pemisahan sel dari suatu kultur yang telah memiliki 

karakteristik keremahan yang tinggi dapat dimodifikasi dengan merubah 

komposisi medium.  Peningkatan rasio auksin:sitokinin dalam beberapa hal 

akan menghasilkan kultur yang lebih remah.  Sebaliknya, sejumlah kultur 

memperlihatkan tingkat keremahan yang rendah pada berbagai kondisi kultur 

(King dan Street, 1977).  Tidak ada prosedur baku yang dapat dianjurkan 

untuk memulai kultur suspensi sel dari kalus; pilihan atas kondisi lingkungan 
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yang sesuai sangat ditentukan oleh upaya coba-coba (trial and error) (King 

dan Street, 1977). 

Inisiasi kultur suspensi sel memerlukan kalus dalam jumlah yang relatif 

besar sebagai inokulum, kira-kira 2 – 3 g untuk 100 mL medium (Helgeson, 

1979).  Pada saat bahan tanaman dikulturkan untuk pertama kalinya pada 

medium, ada periode lag awal sebelum nampak adanya tanda-tanda 

pembelahan sel (Gb. 9.1).  Periode ini diikuti oleh peningkatan jumlah sel 

secara eksponensial, dan peningkatan populasi sel secara linear.  Terdapat 

penurunan yang perlahan-lahan pada laju pembelahan sel.  Akhirnya sel-sel 

memasuki fase stasioner (tetap) atau tahap tidak membelah diri.  Dalam 

rangka mempertahankan viabilitas kultur, sel-sel tersebut hendaknya segera 

dikulturkan selama fase stasioner ini. 

Oleh karena sel-sel dari bahan tanaman yang berbeda bervariasi dalam hal 

lamanya waktu sel-sel tersebut tetap hidup dalam fase stasioner, ada baiknya 

dilakukan subkultur selama periode penurunan pertumbuhan yang progresif.  

 

Gb. 9.1.  Kurva pertumbuhan suspensi sel yang ditumbuhkan di bawah 

kondisi batch yang menghubungkan jumlah sel total per unit volume dengan 
waktu. 
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Waktu tumbuh dapat dipelajari hanya dari pengalaman, dan kultur suspensi 

harus disubkultur pada saat mendekati kerapatan sel maksimum.  Pada 

kebanyakan kultur suspensi sel, kerapatan sel maksimum dicapai dalam 

waktu 18 hingga 25 hari, namun waktu tumbuh untuk beberapa kultur yang 

sangat aktif dapat hanya 6 – 9 hari saja (Street, 1977).  Pada waktu subkultur 

pertama, kultur perlu disaring menggunakan saringan nilon atau saringan baja 

stainless untuk memisahkan agregat sel yan glebih besar dan sisa-sisa 

inokulum yang kemungkinan dapat menyumbat lobang pipet.  Perlu diambil 

beberapa sampel, dan kerapat selnya dihitung sebelum dilakukan subkultur.  

Ada kerapatan sel kritis, di mana nilai yang kurang dari angka ini sel-sel 

tidak akan tumbuh; misalnya nilai berkisar antara 9 hingga 15 x 103 sel/mL 

untuk klon sel-sel sycamore (Acer pseudoplatanus) (Street, 1977). 

Kultur suspensi sel harus digojok atau dihadapkan pada suatu aerasi yang 

baik, dan untuk tujuan ini di berbagai laboratorium digunakan meja 

penggojok orbital.  Kecepatan yang baik untuk menggojok kultur yang 

terdapat di dalam wadah Erlenmeyer 25-mL adalah 100 – 200 rpm (Thomas 

dan Davey, 1975).  Hubungan antara volume cairan dengan ukuran wadah 

merupakan faktor penting untuk diperhatikan guna mendapatkan aerasi yang 

memadai (yakni medium cair hendaknya menempati 20% dari total volume 

wadah).  Alat lain yang dapat dipakai untuk menghasilkan aerasi adalah 

penggojok magnetik (magnetic strirrer), kultur berputar, dan auxophyton 

Steward.  Alat yang disebutkan terakhir secara perlahan-lahan memutar 

kultur di dalam wadah yang menyerupai putting susu atau tabung yang mirip 

dengan ibu jari.  Kultur mikro tidak memerlukan peralatan untuk oksigenasi 

sel-sel yang dikulturkan. 

Beberapa terminologi berkaitan dengan kultur sel.  Percobaan yang akan 

dilakukan melibatkan persiapan suatu kultur batch (Gb. 9.2).  Kultur ini 

didefenisikan sebagai suatu kultur yang ditumbuhkan di dalam medium 

dengan volume tetap.  Percobaan ini juga merupakan suatu kultur tertutup, 

karena seluruh sel dipelihara di tempat yang tetap, dan peningkatan kerapatan 

sel yang kontinyu tetap terjadi sampai diperoleh fase stasioner.  Sistem 

kontinyu yang tertutup memerlukan penyediaan medium segar yang kontinyu 

dan pembuangan medium yang tidak diperlukan lagi.  Sementara itu sistem 

kontinyu yang terbuka mirip dengan sistem kontinyu tertutup dalam suplai 

unsur haranya; namun sel-sel dipanen.  Contoh sistem kontinyu yang terbuka 

misalnya kemostat dan turbidostat.  Di dalam suatu kemostat, aliran medium 

segar yang terus-menerus ke dalam sistem tersebut ditetapkan pada laju yang 

yang telah ditentukan; aliran hara ini akan sangat menentukan laju 

pertumbuhan kultur.  Kerapatan sel ditetapkan pada beberapa tingkatan yang 

ditentukan lebih dahulu di dalam turbidostat, dan medium segar ditambahkan 

secara periodik dalam rangka menjaga kerapatan sel agar tetap berada dalam 

batas yang telah ditentukan sebelumnya.  Kerapatan sel pada turbidostat 

ditentukan dengan suatu alat kontrol foto sel. 
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Gb. 9.2.  Rangkaian peralatan untuk pengambilan sampel otomatis pada 

kultur batch skala besar.  Keterangan: (AI) udara masuk; (AO) udara ke 

luar;  (AP) pompa udara; (LD) tangkai yang dapat bergerak; (NV) klep 
jarum untuk pengambilan sampel otomatis; (SDW) air suling steril; (SR) 

penampung untuk pengambilan sampel manual; (SVD) detektor volume 

sampel; (TT) meja putar; (TW) selang air; dan (WS) klep selenoid pencuci.  

(Sumbangan dari N. Everett). 
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Pada percobaan ini dianjurkan agar kultur kalus yang diuraikan pada Bab 

5 digunakan sebagai inokulum untuk kultur suspensi sel.  Kalus wortel 

merupakan inokulum yang sangat baik untuk kultur suspensi. 

Pembahasan yang rinci mengenai kebutuhan nutrisi kultur suspensi sel 

adalah di luar ruang lingkup pengenalan ini; namun demikian, beberapa 

perbaikan yang spesifik dalam kebutuhan nutrisi kultur dibahas pada ulasan 

oleh Ojima dan Ohira (1978). 

 

BAHAN DAN ALAT 

Modus sterilisasi:  C, kimia; O, oven; A, otoklaf. 

 kultur kalus yang tengah aktif tumbuh, lebih baik lagi yang diperoleh dari 

akar tunggang wortel (Daucus carota L.) (5 – 10 tabung kultur). 

O pinset. 

C skalpel. 

A cawan Petri 9-mm, masing-masing berisi 2 helai kertas saring Whatman 

No. 1 (dua buah). 

A wadah Erlenmeyer 125-mL yang berisi 25 mL medium MS cair, 2,4-D (1 

µg/L) dan sukrosa (750 mg) (lima buah). 

A saringan nilon berukuran pori 100 µm yang dilengkapi dengan tabung dan 

corong Hirsh. 

A syringe yang dilengkapi dengan selang kecil yang fleksibel (canula) 

bermulut lebar. 

A pipet Pasteur atau pipet 1-mL untuk pengambilan sampel kultur. 

 rendaman etanol (80% v/v). 

 etanol (70%) di dalam botol semprot plastik. 

 larutan kromium trioksida (8% w/v). 

 hot plate. 

 Pipet Pasteur untuk membuang sampel. 

 slide Sedgwick-Rafter atau hemositometer. 

 slide depresi, slide mikroskop, kaca penutup. 

 mikroskop cahaya (pembesaran 100x). 

 gelas piala 125-mL. 

 mikrometer okuler, dikalibrasi (100x) untuk mikroskop cahaya (tidak 

mutlak ada). 

 

CARA KERJA 

Kultur suspensi sel wortel.  Kultur suspensi sel wortel dapat diinisiasi pada 

medium dasar MS yang dilengkapi dengan 2,4-D (1 mg/L) dan sukrosa 

(Nishi dan Sugano, 1970).  Kultur suspensi wortel tidak membutuhkan 

sitokinin eksogen (Nishi dan Sugano, 1970), dan kehadiran auksin sebagai 

satu-satunya zat pengatur tumbuh di dalam medium dapat meningkatkan 
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keremahan kultur.  Untuk percobaan ini masing-masing wadah Erlenmeyer 

akan berisi 25 mL medium MS, plus 2,4-D (1 µg/L) dan sukrosa (750 mg). 

Kalus yang dihasilkan dari percobaan pada Bab 5 hendaknya dikeluarkan 

dari tabung kultur dengan menggunakan pinset dan dipindahkan ke dalam 

cawan Petri yang berisi kertas saring Whatman No. 1.  Iris blok kalus dengan 

skalpel, dan untuk inokulum hanya gunakan kalus muda yang tengah aktif 

tumbuh.  Masaing-masing wadah diisi dengan inokulum kira-kira 500 – 700 

mg kalus guna menjamin inisiasi kultur.  Kalus yang berwarna coklat 

merupakan indikasi telah terjadinya senesen dan harus dibuang.  Wadah yang 

telah diinokulasi diletakkan pada meja penggojok pada kecepatan 100 rpm.  

Meja penggojok dan wadah kultur hendaknya ditempatkan di dalam ruangan 

dengan suhu 25 – 27oC.  Jika dalam beberapa hari pertama mendium menjadi 

“seperti susu”, hal ini merupakan tanda telah terjadi kontaminasi selama 

proses inokulasi.  Subkultur awal dapat dilakukan setelah 7 – 10 hari, 

walaupun masih perlu dilakukan penyaringan menggunakan saringan mesh 

nilon untuk membuang sisa-sisa inokulum dan kumpulan sel-sel yang lebih 

besar.  Hal ini agak sulit dilakukan karena ukuran sel di dalam kultur 

suspensi berkisar antara 50 sampai 300 µm (Steward, Mapes, dan Smith, 

1958).  Akan lebih baik lagi apabila menggunakan saringan mesh nilon 

(ukuran pori (100 µm), yang disterilkan bersama-sama dengan corong Hirsh.  

Langkah berikutnya adalah menentukan kerapatan sel pada kultur.  Adalah 

tidak mungkin untuk melakukan subkultur dan memelihara kultur tersebut 

kecuali kerapatan selnya berada di dalam kisaran yang memadai.  Menurut 

Street (1977), kebanyakan kultur suspensi berisi 0,5–2,5 x 105 sel/L setelah 

dicampurkan dengan medium segar.  Sampel diambil menggunakan syringe 

yang dilengkapi dengan selang kecil yang fleksibel (canula) bermulut lebar.  

Perhitungan sel penting dilakukan dengan memisah-misahkan sel 

menggunakan kromium trioksida.  Oleh karena perlakuan asam sangat 

destruktif, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan 

tingkat pemisahan sel yang baik tanpa merusak sampel (Street, 1977).  

Kromium trioksida bersifat sangat korosif.  Penggunaannya harus sangat hati-

hati agar jangan sampai asam ini tumpah pada permukaan kulit atau pakaian 

atau terhisap uapnya.  Tambahkan satu bagian suspensi sel ke dalam dua 

bagian kromium trioksida (8% w/v), panaskan hingga suhu 70oC selama 2 – 

15 menit di dalam inkubator, dinginkan, dan kemudian maserasikan 

(pisahkan) sampel tersebut dengan menghisapnya secara berulang-ulang 

menggunakan pipet Pasteur.  Selanjutnya hasil pemisahan tersebut diletakkan 

pada slide Sedgwick-Rafter atau hemositometer untuk penghitungan sel.  

Musnahkan larutan asam dengan sangat hati-hati, dan cuci pipet Pasteur 

berikut slide setelah digunakan.  Informasi rinci mengenai kuantifikasi hasil 

disajikan pada Bab 17.  Volume yang diperlukan untuk inokulum dapat 

dihitung guna memberikan konsentrasi akhir sel-sel di dalam tingkat 

kerapatan minimum (yakni kira-kira 0,5-2,5 x 105 sel/L). 
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HASIL 

Ambil sampel kultur suspensi sel 1 mL menggunakan pipet Pasteur steril, dan 

masukkan ke dalam gelas piala kecil.  Letakkan kira-kira 0,1 mL suspensi 

tersebut pada kaca slide, dan amati di bawah mikroskop diseksi.  Kemudian 

amati satu tetes suspensi dengan mikroskop cahaya (100x).  Apa perbedaan 

yang nyata antara sel-sel yang dikulturkan ini dengan sel-sel eksplan primer 

yang diperoleh dari zona kambial akar wortel?  Dengan bantuan mikrometer 

okuler, kisaran ukuran besarnya sel dapat diperkirakan.  Beberapa detil 

seluler dapat diperjelas dengan menggunakan pewarna biologis guna 

meningkatkan kontras (lihat Bab 5). 

Salah satu kultur suspensi sel dapat dijadikan sampel harian untuk 

menghitung kerapatan selnya.  Buatlah grafik hubungan antara jumlah sel 

dengan waktu.  Apakah kurva laju pertumbuhan yang diperoleh mendekati 

kurva yang disajikan pada Gb. 9.1? 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Sebutkan beberapa keuntungan penggunaan medium cair dibandingkan dengan 

medium yang dipadatkan dengan agar!  Dapatkah Anda menyebutkan keuntungan-

keuntungan lain yang tidak disebutkan di dalam bab ini. 
2. Selain menyediakan sumber oksigen, sebutkan beberapa kemungkinan pengaruh 

lain dari penggojokan kultur sel atau organ tanaman! 

3. Sejak saat inokulasi, sebutkan fase-fase pertumbuhan yang diperlihatkan oleh 

kultur suspensi sel!  Mengapa laju pertumbuhannya menyerupai kurva berbentuk S 
(yakni, sebutkan alasan-alasan untuk setiap fluktuasi pada kurva pertumbuhan ini). 

4. Defenisikan istilah-istilah berikut ini: kultur batch dan kultur terbuka. 

 

LAMPIRAN 

Viabilitas suspensi sel.  Suatu metoda telah ditemukan untuk menentukan 

viabilitas sel di dalam kultur suspensi (Towill dan Mazur, 1975).  Viabilitas, 

dalam hal ini, ditujukan pada kemampuan sel-sel untuk mengadakan 

pembelahan.  Reagen tetrazolium menerima elektron dari rantai transpor 

elektron pada mitokondria; sebagai akibatnya, indikator oksidasi-reduksi ini 

dikonversikan menjadi endapan (presipitasi) formazan berwarna terang.  Ada 

korelasi positif antara jumlah formazan yang dihasilkan dengan sel-sel yang 

viabel di dalam sampel.  Teknik ini memerlukan siapan larutan 2,3,5-

triphenyltetrazolium klorida (0,8% w/v) yang dilarutkan di dalam campuran 

bufer dan kultur suspensi dengan rasio 2 bagian bufer dan 1 bagian kultur 

suspensi.  Dianjurkan untuk menggunakan bufer natrium fosfat (0,05 M) 

yang menghasilkan pH akhir 7,5.  Setelah diinkubasikan selama 18 – 20 jam 

di dalam gelap dan suhu kamar, akan terlihat adanya presipitasi berwarna 

merah pada sel-sel yang viabel.  Sel-sel tersebut kemudian diendapkan 
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dengan sentrifugasi dan dicuci sekali dengan air suling, dan selanjutnya 

diekstrak dengan 3 mL etanol (95% v/v) selama 30 menit.  Jika terdapat 

gumpalan-gumpalan sel, pemanasan (60oC selama 5 – 15 menit) akan 

membantu proses ekstraksi.  Serapannya selanjutnya diamati dengan 

spetrofotometer (485 nm).  Percobaan:  Ambil sampel dari kultur suspensi 

sel wortel yang telah dihitung dengan slide Sedgwick-Rafter atau 

hemositometer dan tentukan penyerapan pewarna formazan yang dihasilkan 

dari teknik di atas.  Siapkan pengenceran sampel secara serial, dan tentukan 

lagi kandungan formazan dari masing-masing larutan.  Apakah dijumpai 

hubungan yang linear antara jumlah sel dengan produksi warna pada seri 

pengenceran tersebut? 
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10 
Mikropropagasi dengan kultur ujung pucuk 

 

 

Percobaan-percobaan awal pada kultur ujung pucuk melibatkan tingkat 

anatomi yang ditunjukkan oleh ujung pucuk dan konsekuensi 

morfogenetiknya.  White (1933) melakukan salah satu penelitian awalnya 

dengan mengkulturkan pucuk Stellaria media.  Kemudian Loo (1945) 

berhasil mengkulturkan ujung batang Asparagus officinalis dengan panjang 

kira-kira 5 mm.  Subkultur chladophylls, yang terbentuk pada kultur 

asparagus, menghasilkan pembentukan plantlet.  Dari penelitian-penelitian 

awal ini dikembangkanlah suatu konsep bahwa tanaman paku-pakuan dan 

angiospermae memiliki perbedaan dalam derajat otonomi potongan-potongan 

pucuknya.  Isolasi tanaman paku-pakuan meregenerasikan tanaman pada 

medium sederhana (Wetmore dan Morel, 1949; Wetmore, 1953), sedangkan 

kondisi kultur untuk tanaman-tanaman angiospermae lebih rumit.  Ball 

(1946) menemukan, bahwa inisiasi akar dan pembentukan plantlet terjadi 

apabila eksplan mengandung paling tidak tiga primordia daun dan jaringan 

batang bawahnya.  Namun demikian, Smith dan Murashige (1970) berhasil 

mengkulturkan meristem apikal yang tidak memiliki satu primordia daun pun 

dari dua spesies Nicotiana, Daucus carota L., Tropaelum majus, dan Coleus 

blumei Benth.  Eksplan yang hanya terdiri atas jaringan kubah yang 

meristematik menghasilkan tanaman lengkap setelah dikulturkan pada 

medium yang aseptik. 

Oleh karena penerapan kultur ujung pucuk yang luas di bidang 

hortikultura dan patologi tanaman, maka telah terjadi kekeliruan di dalam tata 

nama botani (Murashige, 1974).  Istilah “kultur meristem”, “meristemming”, 

dan “meriklon” digunakan terhadap kultur ujung batang yang relatif besar; 

misalnya, pada tanaman anggrek seringkali digunakan potongan sepanjang 5 

– 10 mm (Murashige, 1974).  Cutter (1965) dengan jelas membedakan 

meristem apikal dari ujung pucuk.  Meristem apikal hanya ditujukan pada 

bagian ujung pucuk yang terletak jauh dari primordium daun termuda, 

sedangkan ujung pucuk ditujukan pada meristem apikal plus beberapa 

primordia daun.  Eksplan meristem apikal yang digunakan oleh Smith dan 

Murashige (1970) panjangnya kira-kira 80 µm.  Eksplan yang sangat kecil ini 

sangat sulit dipotong, memiliki laju kehidupan yang sangat rendah, dan tidak 

praktis untuk perbanyakan tanaman secara in vitro.  Namun kultur meristem 

apikal penting dalam pengembangan stok tanaman bebas patogen (lihat Bab 

18). 

Penerapan kultur ujung pucuk untuk perbanyakan tanaman secara klonal 

pertama kali direalisasikan oleh Morel (1960) melalui penelitiannya pada 
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perbanyakan anggrek Cymbidium, dan modifikasi teknik ini dewasa ini 

digunakan untuk produksi anggrek secara komersial.  Kemajuan yang pesat 

dalam teknik mikropropagasi yang menggunakan pembentukan pucuk 

majemuk sebagian besar dikarenakan jasa Murashige.  Murashige (1974) 

membagi prosedur tersebut menjadi tiga tahap: tahap I, permulaan kultur 

aseptik; tahap II, perbanyakan propagula melalui subkultur berulang pada 

medium perbanyakan; dan tahap III, persiapan plantlet untuk dipindahkan ke 

tanah.  Keseluruhan metoda mikropropagasi dengan ujung pucuk adalah 

didasarkan atas pertumbuhan primordia tunas yang diinduksi oleh sitokinin, 

di mana setiap primordia menumbuhkan pucuk-pucuk mini.  Apabila satu 

kelompok pucuk terbentuk, maka dapat dipisah-pisahkan menjadi kelompok 

yang lebih kecil, dipindahkan ke medium segar, dan proses ini diulang lagi.  

Laju mikropropagasi sangat bervariasi antara spesies tanaman, namun 

seringkali dimungkinkan untuk memproduksi beberapa juta tanaman dalam 

periode waktu satu tahun yang dimulai dari satu isolasi ujung pucuk 

(Thomas, 1981; Wilkins dan Dodds, 1983). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap I meliputi pemilihan bahan 

eksplan, komposisi medium dasar dan kondisi lingkungan yang sesuai.  

Ujung pucuk dan tunas yang berasal dari tanaman herba yang sehat dan 

tengah aktif tumbuh umumnya merupakan bahan tanaman yang ideal untuk 

memproduksi pucuk majemuk.  Semakin besar ukuran eksplan yang 

digunakan, akan semakin cepat pertumbuhannya dan semakin besar pula laju 

kehidupannya (Hussey, 1983).  Lebih disukai prosedur yang tidak melibatkan 

pembentukan kalus, karena ketidakstabilan genetik kalus dapat menyebabkan 

tingginya tingkat keragaman genetik tanaman.  Walaupun beberapa tanaman 

memiliki kebutuhan nutrisi yang unik, dalam banyak hal formulasi medium 

MS memberikan hasil yang memuaskan.  Medium dasar dilengkapi dengan 

vitamin, sukrosa, dan hormon yang sesuai.  Kultur dapat ditumbuhkan pada 

medium agar atau jembatan kertas (Goodwin, 1966) di atas medium cair.  

Cahaya yang dibutuhkan untuk fotomorfogenesis dan biosintesis klorofil 

diperoleh dari Gro-Lux dan lampu tabung fluorescent putih.  Murashige 

(1974) menemukan bahwa untuk tumbuh dengan baik kebanyakan kultur 

memerlukan pencahayaan 1.000 lux untuk tahap I dan II, dan intensitas 

cahaya ditingkatkan hingga 3.000 – 10.000 lux untuk tahap III.  

Fotoperiodesitas 16 jam per hari sudah optimum bagi beberapa spesies 

tanaman (Murashige, 1974), walaupun masih relatif sedikit penelitian yang 

dilakukan mengenai pengaruh cahaya dan suhu terhadap mikropropagasi. 

Sesungguhnya, baik pada tahap I maupun tahap II dapat digunakan 

komposisi medium dan kondisi lingkungan yang sama.  Pilihan atas jenis dan 

konsentrasi hormon merupakan hal penting untuk dipertimbangkan dalam 

persiapan medium.  Sitokinin dapat ditambahkan dalam bentuk kinetin, 

benziladenin, IPA ataupun zeatin.  Beberapa media perbanyakan Murashige 

yang dijual di pasaran mengandung kombinasi adenin sulfat plus kinetin atau 
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IPA.  Sumber auksin eksogen biasanya adalah IAA, NAA, atau IBA (indole-

3-butyric acid/asam indol-3-butirat).  Auksin 2,4-D tidak memberikan hasil 

yang memuaskan, karena merangsang pembentukan kalus dan sangat 

menekan organogenesis.  Asam giberelat kemungkinan diperlukan pada 

kultur ujung pucuk beberapa spesies tanaman.  Morel (1975) melaporkan, 

bahwa isolasi ujung pucuk kentang, Dahlia, anyelir dan Chrysanthemum 

memerlukan GA3 eksogen (0,1 mg/L) untuk perkembangan pucuk yang 

normal dan mikropropagasi (Gb. 10.1). 

 

Gb. 10.1.  Mikropropagasi kentang (Solanum tuberosum).  (a) Ujung pucuk 

yang dipotong tumbuh menghasilkan plantlet.  (b) Di dalam kultur 

mikropropagasi pucuk-pucuk majemuk dihasilkan oleh pertumbuhan tunas-

tunas aksilar.  (c) Plantlet in vitro ditransfer ke ‘jiffy’ pot.  (d) Plantlet yang 

diperoleh dari ujung pucuk siap ditransfer ke lapangan. 
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Tahap III meliputi perkembangan sistem perakaran, penyapihan tanaman 

muda dengan menghadapkannya pada cekaman kelembaban, peningkatan 

ketahanan terhadap patogen-patogen tertentu, dan konversi tanaman menjadi 

ototrop (murashige, 1974).  Inisiasi akar dapat dibantu dengan menambahkan 

NAA atau IBA konsentrasi rendah ke dalam medium.  Perlakuan auksin 

harus dibatasi pada periode waktu yang singkat saja.  Pemberian auksin pada 

tahap ini dapat menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan, yakni 

merangsang pembentukan kalus dan menghambat pemanjangan akar (Hu dan 

Wang, 1983).  Pembentukan akar seringkali terjadi setelah plantlet ditransfer 

ke medium tanpa hormon.  Pada kenyataannya, pucuk-pucuk sejumlah 

spesies tanaman dapat diperakarkan melalui prosedur pengakaran 

konvensional setelah dipindahkan dari lingkungan in vitro (Debergh dan 

Maene, 1981). 

Jaringan-jaringan yang mengandung senyawa-senyawa fenol dengan 

konsentrasi yang relatif tinggi sulit dikulturkan.  Enzim polifenol yang 

dirangsang oleh perlukaan jaringan akan mengoksidasi senyawa-senyawa 

fenol ini menjadi senyawa-senyawa berwarna gelap yang menghambat 

pertumbuhan.  Teknik-teknik yang digunakan untuk menekan sekuen 

metabolis ini meliputi (1) penambahan antioksidan ke dalam medium, (2) 

perendaman eksplan di dalam larutan antioksidan sebelum dikulturkan, (3) 

melakukan subkultur ke medium segar begitu nampak terjadi pencoklatan, 

(4) tidak memberi cahaya atau hanya memberi sedikit cahaya selama periode 

awal kultur (hu dan Wang, 1983).  Sebagai contoh, senyawa-senyawa eksudat 

coklat yang diakibatkan oleh aktifitas polifenolase pada kultur Eucalyptus 

grandis dapat dieliminasi dengan prosedur berikut ini.  Eksplan disiapkan 

dari jaringan batang muda, dan eksplan tersebut direndam terlebih dahulu di 

dalam air suling steril selama 3 jam sebelum dikulturkan.  Eksplan tersebut, 

yang telah dicuci senyawa fenolnya, selanjutnya diinkubasikan di dalam 

gelap selama beberapa hari (Durand-Cresswell, Boulay, dan Francelet, 1982).  

Informasi lebih lanjut mengenai eliminasi aktifitas polifenolase dapat 

dijumpai pada ulasan pustaka oleh Hu dan Wang (1983). 

Walaupun keberhasilan mikropropagasi pada berbagai spesies tanaman 

pohon telah dicapai dengan menggunakan kultur ujung pucuk, tanaman 

berkayu memiliki sejumlah permasalahan yang unik.  Keberhasilan terbesar 

diperoleh pada kultur tunas yang berasal baik dari pucuk-pucuk pada fase 

pertumbuhan juvenil (muda) atau dipilih dari pucuk-pucuk yang 

direjuvenasikan (diremajakan).  Tunas-tunas yang diambil dari pohon tua 

pada fase dewasa memiliki kapasitas mikropropagasi yang relatif kecil 

(Bonga, 1982; Jones, 1983).  Kultur ujung pucuk tanaman-tanaman berkayu 

membutuhkan sejumlah perlakuan yang berurutan (Wilkins dan Dodds, 

1983).  Potongan tunas, dengan pembentukan kuncup-kuncup daun, 

membutuhkan sitokinin dan giberelin endogen untuk pertumbuhannya.  

Eksplan tersebut selanjutnya harus ditransfer ke medium lain tanpa zat 
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pengatur tumbuh eksogen guna meningkatkan pemanjangan batangnya.  

Akhirnya, kultur tersebut harus ditransfer ke medium ke-tiga yang 

mengandung suksin eksogen untuk inisiasi akar (Morel, 1975). 

 

 

Pada percobaan berikut ini para siswa akan mengambil dan melakukan 

mikropropagasi beberapa ujung pucuk tanaman kentang (Solanum 

tuberosum) atau geranium (Pelargonium).  Para siswa akan melakukan upaya 

memperbanyak tanaman utuh dari potongan ujung pucuk yang dikulturkan.  

Teknik jembatan kertas saring (Goodwin, 1966) akan diterapkan 

sebagaimana disajikan pada Gb. 10.2.  Eksplan dikulturkan secara individual 

di dalam tabung reaksi Pyrex (16 x 150 mm) yang berisi sepotong kertas 

saring Whatman No. 1 (9 x 90 mm) yang dilipat berbentuk huruf M.  Kedua 

kaki kertas tersebut direndam di dalam medium cair pada bagian bawah 

tabung.  Eksplan diletakkan tegak pada bagian yang berbentuk V, pada 

ketinggian kira-kira 10 – 15 mm di atas permukaan medium. 

 

 

 

Gb. 10.2.  Rancangan tabung kultur yang digunakan pada kultur ujung 

pucuk.  Eksplan diletakkan dengan hati-hati pada posisi tegak pada lekukan 
tengah jembatan kertas. 
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BAHAN DAN ALAT 

Modus sterilisasi:  C, kimia; O, oven; A, otoklaf. 

 bahan pucuk apikal dari kentang (Solanum tuberosum) atau geranium 

(Pelargonium). 

C pisau skalpel atau pisau silet untuk pembedahan mikro.  Gunakan skalpel 

bedah yang dipasangkan pada mata pisau no. 11 (Shabde-Moses dan 

Murashige, 1979), atau siapkan mikroskalpel dengan memipihkan 

ujung jarum pentul no. 2 (Smith dan Murashige, 1970). 

 jembatan kertas saring yang dibuat dari kertas saring Whatman No. 1 (9 x 

90 mm) (12 helai). 

A tabung reaksi Pyrex (16 x 150 mm), masing-masing berisi jembatan 

kertas saring dan 3 mL medium MS yang dilengkapi dengan IBA (2,0 

mg/L), BAP (2,0 mg/L), GA3 (0,1 mg/L), dan sukrosa (2% w/v).  

Tutup tabung reaksi tersebut dengan sumbat kapas dan tutup 

aluminium foil (12 buah). 

A cawan Petri 9-mm, masing-masing berisi 2 helai kertas saring Whatman 

No. 50 (lima buah). 

A wadah Erlenmeyer 125-mL masing-masing berisi 100 mL air suling 

(delapan buah). 

A pipet 1-mL. 

O pinset 

O gelas piala 250-mL (lima buah) 

 larutan pemutih (10% v/v). 

 rendaman etanol (80% v/v). 

 etanol (70%) di dalam botol semprot plastik. 

lampu metanol. 

 mikroskop diseksi binokuler dengan pencahayaan eksternal (pembesaran 

50x). 

 ruang kultur (fotoperiodesitas 16/8 jam; iluminasi 1000 lux; suhu 27oC; 

kelembaban relatif 70%). 

 

CARA KERJA 

1. Masukkan sehelai jembatan kertas saring yang dilipat berbentuk huruf M 

ke dalam masing-masing tabung kultur.  Tambahkan 3 mL medium MS 

(yang dilengkapi dengan bahan-bahan sebagaimana disebutkan) ke dalam 

setiap tabung.  Persiapan medium MS disajikan pada Bab 4.  Sumbat 

tabung tersebut dengan kapas non-absorbent dan tutup dengan aluminium 

foil.  Seluruh rancangan ini disterilkan di dalam otoklaf, lalu didinginkan. 

2. Pucuk-pucuk apikal sepanjang 1,0 cm diambil dari tanaman dan 

dimasukkan ke dalam larutan hipoklorit selama lebih-kurang 15 menit.  

Seluruh prosedur berikutnya dilakukan secara aseptik. 
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3. Setelah sterilisasi permukaan, bilas pucuk-pucuk tersebut beberapa kali 

dengan air suling steril.  Pindahkan pucuk tadi ke dalam cawan Petri 

berisi kertas saring Whatman No. 50, lalu potong ujung pucuknya.  

Basahi kertas saring tadi dengan beberapa mililiter air suling steril untuk 

menghindarkan terjadinya desikasi pada ujung pucuk. 

4. Satu mikroskop diseksi binokuler dibutuhkan untuk melihat ujung 

pucuknya, dan pembesaran 50x sudah cukup memadai.  Ujung pucuk 

sepanjang 0,5 mm dipotong dengan hati-hati menggunakan skalpel yang 

disambungkan dengan mata pisau runcing (no. 11).  Potongan tersebut 

harus menghasilkan eksplan yang terdiri atas kubah apikal plus beberapa 

primordia daun.  Selain itu, beberapa ujung pucuk harus diambil dengan 

panjang bervariasi dari 1 hingga 5 mm.  Pengamatan akan dilakukan 

terhadap ukuran optimal dari eksplan untuk tujuan mikropropagasi. 

5. Setiap ujung pucuk secara hati-hati dipindahkan menggunakan mata pisau 

skalpel, atau sejenis mikroskalpel, ke atas lekukan pada jembatan kertas 

saring sebagaimana disajikan pada Gambar 10.2. 

6. Tabung-tabung kultur, yang sudah disumbat kembali dan ditutup dengan 

aluminium foil, selanjutnya ditempatkan di dalam kotak tumbuh yang 

diatur foroperiodesitasnya 16/8 jam per hari pada suhu 27oC dan 

kelembaban relatif kira-kira 70%.  Intensitas cahaya sebesar 1.000 lux 

sudah cukup memadai karena eksplan jangan dihadapkan pada cahaya 

dengan intensitas tinggi (Shabde-Moses dan Murashige, 1979). 

 

HASIL 

Waktu yang dibutuhkan oleh potongan ujung pucuk untuk menginisiasi 

pertumbuhan dan memulai mikropropagasi, yakni pecahnya tunas-tunas 

aksilar, bervariasi dari beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung 

pada spesies tanaman dan kondisi lingkungan kultur. 

Kentang adalah spesies yang paling cepat tumbuhnya pada 

mikropropagasi.  Dalam waktu 5 hingga 6 minggu sudah terlihat adanya 

proliferasi pucuk yang sangat banyak (Gb. 10.1).  Setelah berkembang 

sempurna, pucuk-pucuk tersebut dipotong dan dipindahkan ke medium 

induksi perakaran.  Medium ini merupakan campuran yang sama seperti yang 

digunakan pada percobaan ini, namun tidak mengandung BAP.  Inisiasi akar 

biasanya memakan waktu 4 hingga 6 minggu. 

Begitu sistem perakaran sudah berkembang dengan baik, plantlet-plantlet 

mudah siap dipindahkan ke kondisi non-steril.  Pertama-tama plantlet 

tersebut ditempatkan pada campuran tanah steril dan dipelihara pada kondisi 

lembab dengan irigasi embun (mist spray).  Cara ini lebih baik daripada 

membungkus pot-pot dengan plastik, yang cenderung meningkatkan 

pertumbuhan cendawan.  Secara perlahan-lahan tanaman mudah disapih 

dengan mengurangi irigasi embun, dan selanjutnya dipindahkan ke rumah 
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kaca yang sejuk.  Akhirnya, tanaman-tanaman yang diregenerasikan dari 

kultur ujung pucuk ditanamkan di lapangan. 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Jelaskan dengan singkat perbedaan antara meristem apikal dengan ujung 

pucuk.  Mengapa ujung pucuk lebih disukai sebagai bahan perbanyakan 

tanaman? 

2. Masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan kultur ujung pucuk yang berasal dari tanaman-tanaman 

berkayu? 
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11 
Embryogenesis somatik 

 

 

Kemampuan tanaman berbunga untuk menghasilkan embryo tidak terbatas 

pada perkembangan telur yang dibuahi; embryo (“embryoid:”) dapat 

diinduksi pembentukannya pada jaringan tanaman yang dikulturkan.  

Fenomena ini pertama kali dijumpai pada kultur suspensi sel wortel (Daucus 

carota) oleh Steward dan koleganya (1958) dan pada kalus wortel yang 

ditumbuhkan pada medium agar oleh Reinert (1959).  Hal ini merupakan 

fenomena umum pada tanaman tingkat tinggi, dan embryogenesis somatik 

dilaporkan telah diamati pada kultur jaringan lebih dari 30 famili tanaman 

(Raghavan, 1976; Narayanaswamy, 1977; Ammirato, 1983; lihat Tabel 11.1). 

Embryoid-embryoid somatik dapat tumbuh dalam kultur in vitro dari tiga 

sumber sel-sel diploid yang dikulturkan: (1) sel-sel vegetatif tanaman 

dewasa, (2) jaringan reproduktif selain zigot, dan (3) hipokotil dan kotiledon 

embryo dan plantlet muda, tanpa melalui perkembangan kalus (Kohlenbach, 

1978).  Bagaimana sesungguhnya ambryoid-embryoid adventif tersebut 

tumbuh dari jaringan ini, telah menjadi subjek dari berbagai penelitian.  

Menurut Sharp dan koleganya (1980), embryogenesis somatik dapat 

diinisiasi melalui dua cara berbeda.  Pada beberapa kultur, embryogenesis 

terjadi secara langsung tanpa melalui pembentukan kalus dari “sel-sel yang 

ditentukan preembryonik” yang diprogram untuk diferensiasi embryonik.  

Tipe ke-dua dari perkembangan embryogenesis menghendaki adanya 

proliferasi kalus terlebih dahulu, dan embryo-embryo berasal dari “sel-sel 

embryogenik yang diinduksi” di dalam kalus (Sharp et al., 1980).  Sel-sel 

wortel merupakan contoh dari cara ke-dua.  Walaupun masing-masing 

individu sel wprtel bersifat totipoten dan membawa cetakan genetik yang 

diperlukan untuk perkembangan tanaman lengkap, sel-sel tunggal yang 

diisolasi pada umumnya tidak langsung ditransformasi menjadi embryo oleh 

proses pembelahan yang berulang-ulang (McWilliam, Smith, dan Street, 

1974).  Embryoid-embryoid diinisiasi pada kalus dari tumpukan sebelah atas 

dari sel-sel yang berasosiasi dengan sel-sel yang mengalami vakuolasi yang 

tidak terlibat di dalam embryogenesis.  Sejumlah pengamatan telah dilakukan 

terhadap ultrastruktur massa embryogenik sel-sel pada kalus yang dihasilkan 

dari wortel (McWilliam et al., 1974; Street dan Withers, 1974) dan 

Ranunculus (Thomas, Konar dan Street, 1972).  Sel-sel yang membentuk 

embryoid dicirikan oleh padatnya kandungan sitoplasma, butiran pati yang 

besar, inti yang relatif besar dengan nukleolus yang berwarna gelap.  Reagen-

reagen pewarna mgnindikasikan bahwa sel-sel embryogenik ini memiliki 

kandungan protein dan RNA yang tinggi.  Sel-sel ini juga memperlihatkan 
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aktifitas dehidrogenase yang tinggi pada pewarnaan tetrazolium (McWilliam 

et al., 1974; Street dan Withers, 1974).  Setiap embryoid yang tengah 

berkembang melewati tahap-tahap sekuensial pembentukan embryo (yakni: 

globular, jantung, dan torpedo) (Gb. 11.1).  Dijumpai dua masa kritis dalam 

pemrograman awal pada proses ini: (1) induksi diferensiasi sel dari sel-sel 

proembryoid, dan (2) pembentukan sekuen perkembangan oleh sel-sel 

proembryoid tersebut (Kohlenbach, 1978).  Walaupun suatu kultur dapat 

mendiferensiasikan sel-sel embryogenik, perkembangan lebih lanjut dapat 

saja dihambat oleh ketidakseimbangan senyawa-senyawa kimia di dalam 

medium kultur.  Abnormalitas yang dikenal sebagai pertunasan embryonal 

dan pembentukan massa embryogenik dapat saja terjadi jika tersedia kadar 

 
Gb. 11.1.  Tahapan-tahapan embryogenesis.  Setelah pembelahan sel 

berulang-ulang, agregat-agregat sel secara progresif berkembang dan 

melewati tahap-tahap globular, hati dan torpedo sebelum akhirnya 

membentuk plantlet. 
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auksin yang relatif tinggi di dalam medium setelah sel-sel embryogenik 

berdiferensiasi (Kohlenbach, 1978).  Dengan kata lain, diperlukan dua tipe 

media yang berbeda, satu medium untuk inisiasi sel-sel embryonik, dan 

medium lain untuk perkembangan selanjutnya dari sel-sel ini menjadi 

embryoid.  Medium yang pertama (medium induksi) harus mengandung 

auksin.  Sedangkan medium ke-dua pada umumnya terdiri atas campuran 

baik yang tanpa auksin, yang dilengkapi dengan auksin yang sama tetapi 

pada konsentrasi yang lebih rendah, atau yang dilengkapi dengan auksin jenis 

lain dengan konsentrasi lebih rendah.  Namun demikian, pada sejumlah 

tanaman, baik inisiasi maupun pendewasaan embryo terjadi pada medium 

pertama, dan medium ke-dua digunakan untuk perkembangan plantlet 

(Ammirato, 1983). 

Faktor lainnya yang terpenting yang terlibat di dalam medium induksi 

adalah auksin dan nitrogen reduksi.  Sejumlah tertentu nitrogen reduksi 

diperlukan baik pada medium pertama maupun ke-dua (Ammirato, 1983).  

Pada kultur wortel liar, penambahan 10 mM NH4Cl ke dalam medium 

embryogenik yan gtelah mengandung KNO3 (12 – 40 mM) menghasilkan 

embryoid-embryoid dalam jumlah mendekati optimal.  Glutamin, asam 

glutamat, urea, dan alanin diketahui dapat menggantikan NH4Cl secara 

parsial sebagai pelengkap bagi KNO3 (Wetherell dan Dougal, 1976).  

 

Tabel 11.1.  Beberapa contoh tanaman di mana embryogenesis somatik 

telah berhasil diinduksi di bawah kondisi in vitro. 

 

Tanaman Referensi 

Bromus inermis Leyess. var. Manchar Gamborg et al., 1970 

Constabel et al., 1971 

Brassica oleraceae var. Botrytis Pareek dan Chandra, 1978 
Atropa belladona L. Konar et al., 1972 

Carica papaya Litz dan Conover, 1983 

Manihot esculentum Stamp dan Henshaw, 1982 

Coffea arabica L. Sondahl dan Sharp, 1977 
Pinus panderosa Dougl. Moore, 1976 

Solanum melongena L. Yamada et al., 1967 

Daucus carota L. Steward et al., 1958 

Reinert, 1959 
Halperin dan Wetherell, 1964 

Homés, 1967 

Citrus sinensis var. “Shamouti” orange Kochba dan Button, 1974 

Hordeum vulgare Bayliss dan Dunn, 1979  
Ranunculus scleratus L. Nataraja dan Konar, 1970 

Saccharum officinarum Jane Ho dan Vasil, 1983 

Nicotiana tabacum var. Samsun Lörz et al., 1977 

 



Embryogenesis somatik 

 

128 

Sumber-sumber nitrogen ini tidak spesifik untuk induksi embryogenesis, 

walaupun pada konsentrasi yang rendah bentuk-bentuk organiknya jauh lebih 

efektif dibandingkan senyawa nitrogen organik. 

Peranan sitokinin dalam embryogenesis somatik masih agak kabur karena 

hasil-hasil penelitian yang masih kontradiktif.  Walaupun zeatin (0,1 µM) 

meningkatkan embryogenesis di dalam suspensi sel-sel wortel selama 

subkultur pada medium bebas auksin (kultur sekunder), proses ini dihambat 

oleh pemberian baik kinetin maupun benzilaminopurin (Fujimura dan 

Komamine, 1975).  Pengaruh menghambat dari sitokinin eksogen boleh jadi 

disebabkan oleh adanya peningkatan kadar sitokinin endogen di dalam 

embryoid yang tengah berkembang (Al-Abta dan Collin, 1979).  Informasi 

lebih lanjut mengenai sitokinin dapat dijumpai pada telaah pustaka oleh 

Ammirato (1983). 

Penambahan arang aktif ke dalam medium meningkatkan embryogenesis 

pada sejumlah kultur.  Embryogenesis berhasil diinduksi pada kultur Daucus 

carota yang dilengkapi dengan arang aktif ketika eliminasi auksin gagal 

memberikan hasil yang diinginkan (Fridborg dan Erikkson, 1975; Drew, 

1979).  Arang merupakan salah satu kebutuhan untuk embryogenesis pada 

kultur English ivy (Hedera helix) (Banks, 1979).  Bukti-bukti menunjukkan 

bahwa arang dapat menyerap berbagai senyawa penghambat serta perangsang 

tumbuh (Ammirato, 1983).  Lihat Bab 4 dan 14 untuk mendapatkan 

informasi tambahan mengenai arang aktif. 

Pada umumnya embryogenesis terjadi lebih cepat pada medium jangka 

pendek, dan kemampuan ini berkurang seiring dengan bertambahnya waktu 

pengkulturan (Reinert, Bajaj, dan Zbell, 1977).  Namun terdapat 

pengecualian, di mana embryogenesis telah terjadi pada beberapa kultur yang 

dipelihara selama periode waktu beberapa tahun.  Pembentukan embryoid 

pada kultur wortel dimilai kira-kira 4 – 6 minggu setelah isolasi jaringan, dan 

potensi embryogenik optimum dicapai setelah kira-kira 15 minggu (Reinert, 

Back-Hüsemann, dan Zerman, 1971).  Setelah potensi embryogenik nyata 

hilang setelah 36 minggu pengkulturan secara in vitro, kultur wortel sekali 

lagi dapat diinduksi untuk menghasilkan embryoid dengan memindahkannya 

ke medium yang sesuai (Reinert et al., 1971).  Kehilangan potensi 

embryogenik sementara ini diduga sebagai akibat dari kurangnya biosintesis 

“senyawa-senyawa embryogenik tertentu” oleh sel-sel yang dikulturkan.  

Selain itu, perubahan pada ploidi sel-sel yang dikulturkan kemungkinan 

menyebabkan hilangnya potensi morfogenetik (Smith dan Street, 1974). 

Suatu teknik telah dikembangkan untuk pemisahan tahapan 

embryogenesis: globular, hati, dan torpedo dengan menggunakan kaca kecil 

berbentuk lingkaran untuk menseleksi kultur (Warren dan Fowler, 1977).  

Prosedur ini akan terbukti bermanfaat untuk studi biokimia lebih lanjut 

mengenai proses perkembangan. 
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Berbagai kemajuan telah dicapai dalam induksi sinkronisasi 

embryogenesis somatik.  Suatu tingkat sinkronisasi yang tinggi diperoleh 

pada kultur suspensi sel wortel dengan (1) menjaring populasi sel awal, (2) 

menggunakan sentrifugasi gradien kerapatan di dalam larutan Ficoll, dan (3) 

menggunakan sentrifugasi kecepatan rendah selama 5 detik.  Kelompok-

kelompok sel yang diperoleh selanjutnya dikulturkan pada medium bebas 

auksin yang mengandung zeatin, menghasilkan frekuensi pembentukan 

embryoid lebih dari 90% (Fujimura dan Komamine, 1979). 

Walaupun regenerasi tanaman lengkap melalui embryogenesis jarang 

dijumpai pada tanaman-tanaman Graminae, namun embryo-embryo somatik 

diketahui terbentuk secara langsung dari sel-sel mesofil daun Dactylis 

glomerata L. tanpa melalui pembentukan kalus.  Eksplan, yang disiapkan 

dari bagian bawah helaian daun sebelah dalam, dikulturkan pada medium 

Schenk dan Hildebrandt yang mengandung 30 µM 3,6-dichloro-O0anisic 

acid (dicamba) dan 0,8%(w/v) agar.  Pembentukan plantlet terjadi setelah 

subkultur embryo-embryo pada medium yang sama namun tanpa dicamba 

(Conger et al., 1983). 

Poliamin-poliamin endogen nampaknya dibutuhkan untuk induksi 

embryogenesis pada kultur wortel (Feier, Mignon, dan Litvay, 1984).  Kultur 

embryogenik Daucus carota yang diberi perlakuan penghambat spesifik 

arginin dikarboksilase memperlihatkan penurunan produksi embryo yang 

tajam dibandingkan kontrol yang tidak diberi perlakuan.  Kultur yang 

mengandung penghambat juga memperlihatkan kandungan poliamin 

putrescin dan spermidin yang relatif rendah.  Pemberian baik putrescin, 

spermidin maupun spermin ke dalam medium kultur dapat mengembalikan 

embryogenesis pada kultur yang mengalami hambatan oleh zat penghambat 

tumbuh (Feier et al., 1984). 

 

BAHAN DAN ALAT 

Modus sterilisasi:  C, kimia; O, oven; A, otoklaf. 

 kultur suspensi sel wortel (Daucus carota) yang tumbuh di dalam 

medium MS yang dilengkapi dengan 2,4-D (1,0 mg/L) dan sukrosa 

(3% w/v) (lihat cara kerja. 

A wadah Erlenmeyer 250-mL, yang berisi 200 mL medium kultur (A) yang 

terdiri atas garam-garam MS, zeatin (0,2 mg/L) dan 2,4-D (0,1 mg/L). 

A wadah Erlenmeyer 250-mL, yang berisi 200 mL medium kultur (B) yang 

terdiri atas garam-garam MS, zeatin (0,2 mg/L). 

A wadah Erlenmeyer 125-mL, yang berisi 100 mL air suling. 

C skalpel. 

O pinset. 

cawan Petri 9-cm, yang terbuat dari plastik, steril (10 buah). 

kertas hitam bergaris dengan jarak antar garis 1 cm. 
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A pipet 2-mL (6 buah). 

 parafilm (1 rol). 

 gelas objek, gelas penutup. 

 mikroskop cahaya (pembesaran 100x). 

 mikroskop diseksi (tidak harus). 

 (Perkembangan plantlet selanjutnya memerlukan peralatan jembatan 

keras dan pot kecil berisi campuran tanah steril). 

 

CARA KERJA 

Persiapan pelaksanaan percobaan ini dimulai dengan suatu kalus yang tengah 

aktif berproliferasi yang diinisiasi dari kultur akar tunggang wortel 

sebagaimana dikemukakan pada bagian Cara Kerja pada Bab 5.  Menurut 

Reinert dan koleganya (1971), kalus wortel tidak mengembangkan potensi 

embryogenesis sampai kultur tersebut ditumbuhkan sedikitnya 4 – 6 minggu 

setelah isolasi eksplan.  Potongan-potongan kalus yang sehat ditransfer ke 

medium kultur cair (lihat bagian Cara Kerja pada Bab 9), dan suspensi sel 

kentang diinisiasikan.  Medium cair ini terdiri atas garam-garam MS yang 

dilengkapi dengan 2,4-D (1,0 mg/L) dan sukrosa (3% w/v). 

Embryoid-embryoid diinisiasi pada percobaan ini dengan cara berikut: 

1. Sepuluh cawan Petri disiapkan sebagai berikut:  (a) lima cawan berisi 

garam MS, zeatin (0,2 mg/L), 2,4-D (0,1 mg/L), sukrosa (2% w/v), dan 

agar (1% w/v), dan (b) lima cawan berisi garam-garam MS, zeatin (0,2 

mg/L), sukrosa (2% w/v), dan agar (1% w/v).  Lima cawan terakhir tidak 

dilengkapi dengan sumber auksin eksogen. 

2. Aliquot (2 mL) kultur suspensi wortel dituangkan ke permukaan medium 

di dalam cawan Petri dengan menggunakan pipet.  Cawan-cawan tersebut 

selanjutnya direkatkan dengan Parafilm dan diinkubasikan pada suhu 

25oC dalam keadaan gelap selama 2 – 3 minggu. 

3. Pengujian potensi embryogenik didasarkan atas pengamatan visual 

terhadap embryoid-embryoid.  “Kalus” yang terbentuk pada permukaan 

agar didispersikan secara perlahan-lahan dengan air steril, dan jumlah 

embryoid dihitung dengan meletakkan cawan Petri di atas kertas hitam 

bergaris. 

4. Sejumlah kecil aliquot sampel yang terdispersi dapat diletakkan pada kaca 

objek dan diamati menggunakan mikroskop cahaya atau mikroskop 

diseksi untuk melihat berbagai tahapan embryogenesis somatik. 

 

HASIL 

Di dalam cawan Petri yang berisi medium auksin sel-sel wortel berkembang 

menjadi kalus dan tumbuh menjadi kelompok kecil yang kompak.  Namun 

demikian embryoid tidak terbentuk di dalam cawan ini.  Sementara itu sel-sel 
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wortel yang ditumbuhkan pada medium bebas auksin menghasilkan 

embryoid dalam jumlah besar (Gambar 11.2).  Embryoid tersebut tidak 

terbentuk secara sinkron.  Pengamatan inokulum dari bahan ini di bawah 

mikroskop memperlihatkan berbagai tahapan perkembangan yang serupa 

dengan yang disajikan pada Gb 11.2a-c. 

Setelah kultur wortel mencapai tahap perkembangan torpedo akhir, kultur 

tersebut dapat dipindahkan ke jembatan kertas saring (Gb. 11.2d).  

Penggunaan jembatan kertas saring diuraikan dalam cara kerja pada Bab 10 

(lihat Gb. 10.2).  Ke dalam setiap tabung kultur dimasukkan 3 mL medium 

cair yang terdiri atas garam-garam MS, kinetin (0,2 mg/L), dan sukrosa (2% 

w/v).  Plantlet yang terbentuk dapat ditanamkan di dalam pot berisi tanah 

steril dan dipelihara hingga dewasa (Gb. 11.2e). 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Kesulitan-kesulitan apa saja yang mungkin dihadapi pada perbanyakan klon 

tanaman melalui embryogenesis somatik? 

2. Apa yang dimaksud dengan istilah totipotensi? 
3. Apa makna penting secara genetik dari totipotensi? 

4. Sebutkan tahapan-tahapan di dalam embryogenesis somatik! 

 

LAMPIRAN 

Percobaan tambahan berikut ini mungkin saja menarik minat sebagai siswa. 

1. Cobakan kisaran rasio nitrogen:auksin, dan tentukan kombinasi mana 

yang menghasilkan jumlah embryoid tertinggi.  Apakah ada perbedaan 

antara penggunaan sumber nitrogen organik dan anorganik? 

2. Kultur suspensi sel wortel awal, yang dituangkan pada medium agar 

embryogenik, dibagi menjadi tiga fraksi dengan penyaringan:  (a) fraksi 

ultrafilter (suspensi sel campuran); (b) fraksi 75 – 200 µm (sel-sel tunggal 

dan aggregat-aggregat sel kecil); dan (c) fraksi 75 µm (sel-sel tunggal).  

Aliquot (2 mL) dari masing-masing fraksi ini ditempatkan sebagaimana 

diuraikan pada prosedur di muka.  Setelah 3 minggu pertumbuhan, hitung 

jumlah total embryoid yang dihasilkan oleh masing-masing fraksi.  Fraksi 

mana yang menghasilkan jumlah embryoid terbesar? 
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Gb. 11.2. Tahapan-tahapan perkembangan embryoid wortel (Daucus 

carota).  (a) Tahap globular muda.  (b) Tahap hati.  (c) Tahap torpedo.  (d) 

Plantlet wortel yang tumbuh pada jembatan kertas saring.  (e) tanaman 

wortel dewasa yang diperoleh dari embryoid yang dikulturkan (Sumbangan 

L.A. Withers). 
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12 
Isolasi, pemurnian dan pengkulturan protoplas 

 

 

Protoplas-protoplas yang diisolasi telah dijelaskan sebagai sel-sel tanaman 

yang “telanjang” karena dindingnya telah dihilangkan baik memalui proses 

mekanik maupun enzimatik.  Isolasi protoplas adalah hal yang tidak umum 

karena selaput plasma sebelah luar yang terbuka secara keseluruhan adalah 

satu-satunya pembatas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel 

(Cocking, 1972); Evans dan Cocking, 1977).  Di luar kendala-kendala teknis 

yang telah membatasi pemabfaatannya yang potensial dalam berbagai 

penelitian, teknik fusi protoplas dewasa ini dimanfaatkan dalam beberapa 

bidang penelitian: 

1. Dua atau lebih protoplas dapat diinduksi untuk berfusi dan produk fusinya 

dipelihara dengan sangat hati-hati untuk menghasilkan hibrid tanaman.  

Walaupun fenomena ini telah berulang kali ditemui, namun pada 

sejumlah spesies masih belum dijumpai fusi protoplasnya.  Dalam 

beberapa hal, hibrid-hibrid yang tidak dapat diperoleh melalui genetika 

tanaman konvensional dikarenakan ketidaksesuaian seksual aataupun 

fisik, dapat diperoleh melalui fusi sel somatik (Power dan Cocking, 1971; 

Cocking, 1977a; Dudits et al., 1979).  Renegerasi tanaman Atropa 

belladona dari isolasi protoplas tunggal disajikan pada Gb. 12.1. 

2. Setelah pembuangan dinding sel, protoplas yang diisolasi mampu 

menelan benda “asing” ke dalam sitoplasma melalui proses yang serupa 

dengan endocytosis sebagaimana diuraikan pada sel-sel hewan dan 

protozoa tertentu.  Sejumlah penelitian mengenai introduksi inti, 

kloroplas, mitokondria, DNA, plasmid, bakteri, virus dan polysterene ke 

dalam protoplas, kini mengalami kemajuan (Davey dan Cocking, 1972; 

Carlson, 1973; Cocking, 1977b; Cress, 1982; Lurquin dan Sheehy, 1982; 

Dodds dan Bengochea, 1973). 

3. Protoplas yang dikulturkan dengan cepat meregenerasikan dinding sel 

baru, dan proses perkembangan ini menawarkan suatu sistem baru untuk 

mempelajari biosintesis dan deposisi dinding sel (Willison dan Cocking, 

1972; Grout, Willison, dan Cocking, 1973). 

4. Populasi protoplas dapat dipelajari sebagai suatu sistem sel tunggal; yakni 

manipulasinya sama seperti mikroorganisme (Evans dan Cocking, 1977).  

Metode-metode mikrobiologi telah dikembangkan untuk seleksi galur-

galur sel mutan dan pembuatan klon populasi sel. 
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Sebagian besar penelitian awal dilakukan menggunakan jaringan bunga 

karang dan palisade yang diperoleh dari daun Nicotiana dan Petunia dewasa.  

Dengan adanya perbaikan pada tekniknya, dimungkinkan untuk mengisolasi 

protoplas dari beraneka ragam genera dan jaringan tanaman, misalnya dari 

anter Pelargonium (Abo-El-Nil dan Hildebrandt, 1971), dari kalus 

Gossypium hirsutum (Bhojwani, Cocking, dan Power, 1977), dari tanaman-

tanaman dengan metabolisme asam Crassulacean (Dodds, 1980), dari 

tanaman C3 dan C4 (Kanai dan Edwaerds, 1973), dan dari Solanum 

tuberosum (Upadhya, 1978). 

Harus diingat bahwa fungsi utama dari dinding sel adalah menahan 

tekanan dinding pada protoplas yang terdapat di dalamnya dan karenanya 

mencegah penyerapan air yang berlebihan yang dapat menyebabkan 

pecahnya sel.  Sebelum dindingnya dibuang sel-sel tersebut harus direndam 

 

Gb. 12.1. Urutan perkembangan plantlet Atropa belladona dari isolasi 

protoplas tunggal.  (a) Protoplas tunggal yang diisolasi.  (b) Regenerasi 

dinding sel dan inisiasi pembelahan sel.  (c, d) Perkembangan agregat-
agregat sel.  (e) Pemunculan embryoid-embryoid pada permukaan kalus.  (f) 

Pembentukan plantlet pada medium agar.  (Sumbangan H. Lörz). 
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terlebih dahulu di dalam suatu plasmotikum isotonik, yang diatur secara hati-

hati dalam kaitannya dengan potensi osmotik sel.  Pada umumnya manitol 

ataupun sorbitol (13% w/v) terbukti memberikan hasil yang memuaskan.  

Suatu teknik yang melibatkan penggunaan potensi osmotik yang relatif 

rendah dengan sukrosa (0,2 M) dan polyvinylpyrrolidone (2% w/v) telah pula 

diterapkan (Shepard dan Totten, 1975).  Dalam mengembangkan suatu teknik 

dasar, akan bermanfaat bila mengadakan pengujian kisaran konsentrasi 

manitol dari 8 hingga 15% (w/v) (Evans dan Cocking, 1977).  Para peneliti di 

kemudian hari menemukan bahwa perendaman preparat di dalam 

plasmotikum dengan konsentrasi yang terlampau rendah dapat menyebabkan 

protoplas multinukleat mengalami fusi spontan dari dua atau lebih protoplas 

selama prosedur isolasi. 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa protoplas dapat 

dipisahkan dari dinding sel baik secara mekanik maupun dengan proses 

enzimatik.  Pendekatan secara mekanik melibatkan pemotongan jaringan-

jaringan yang terplasmolisis di mana protoplas telah mengalami pengkerutan 

dan ditarik menjauhi dinding sel.  Deplasmolisis selanjutnya menyebabkan 

pengembangan dan pelepasan protoplas dari ujung potongan sel-sel.  Dalam 

prakteknya teknik ini sulit dilakukan dan produksi protoplas yang viabel 

sangat rendah.  Namun demikian, keuntungannya adalah teknik ini dapat 

menghindarkan pengaruh yang kompleks yang seringkali merusak dari 

enzim-enzim yang digunakan sebagai penghancur dinding sel dalam 

metabolisme protoplas.  Sejak awal tahun 1960-an hampir semua kegiatan 

isolasi protoplas telah dilakukan dengan prosedur enzimatik.  Dengan 

menggunakan enzim dapat diperoleh hasil protoplas dengan tingkat 

keseragaman yang tinggi (2-5 x 106 protoplas/g jaringan daun). setelah 

pemisahan sisa-sisa sel (Evans dan Cocking, 1977).  Teknik dasarnya terdiri 

atas (1) sterilisasi permukaan terhadap sampel daun, (2) pencucian di dalam 

osmotikum yang sesuai, (3) pengupasan epidermis sebelah bawah atau 

pemotongan jaringan untuk meningkatkan penetrasi enzim, (4) perlakuan 

sekuensial atas campuran enzim, (5) pemurnian protoplas dengan membuang 

sisa-sisa enzim dan sisa-sisa sel, dan akhirnya (6) pemindahan protoplas pada 

medium yang cocok dengan kondisi kultur yang sesuai (Gb. 12.2 dan 12.3). 

Dinding sel tanaman terdiri atas campuran yang kompleks dari selulosa, 

hemiselulosa, pektin, dan sedikit protein dan lipida.  Dikarenakan ikatan 

kimiawi senyawa-senyawa yang beragam ini, nampaknya diperlukan 

campuran berbagai enzim guna menguraikan sistem tersebut secara efektif.  

Selulosa adalah suatu polimer yang terdiri atas subunit D-glukosa.  Xylem 

membentuk tumpukan fraksi hemiselulosa pada tanaman angiospermae 

(Northcote, 1972).  Namun polimer-polimer ini terdiri atas sejumlah 

monosakarida di samping xylosa.  Pektin adalah polisakarida yang 

mengandung gula galaktosa, arabinosa, dan galaktosa turunan asam 

galakturonat (Northcote, 1974).  Isolasi protoplas dicapai dengan 
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menggunakan kombinasi selulase dan pektinase serta hemiselulase.  Sebagian 

besar siapan enzim-enzim ini yang tersedia di pasaran merupakan hasil 

isolasi dari mikroorganisme, dan siapan ini seringkali mengandung 

ribonuklease, protease dan sejumlah enzim beracun lainnya.  Dikarenakan 

adanya enzim-enzim yang merusak ini, serta senyawa-senyawa berbahaya 

lainnya, maka telah dikembangkan beberapa prosedur pemurnian.  Walaupun 

topik ini di luar lingkup percobaan yang akan dilaksanakan, namun para 

siswa yang berminat dapat memperoleh instruksi rinci di dalam tulissan 

Patnaik, Wilson, dan Cocking (1981), Constabel (1982), dan Evans dan 

Bravo (1983).  Terdapat dia pendekatan dalam penggunaan enzim-enzim 

penghancur dinding sel.  Di dama metode enzim campuran, pektinase dan 

selulase-hemiselulase diberikan secara simultan, sedangkan metode sekuen-

sial menggunakan perlakuan dengan pektinase pada daun untuk melonggar-

kan sel-sel, diikuti oleh penyerapan selulase-hemiselulase.  Walaupun kedua 

metode ini memiliki keuntungan-keuntungan serta kurkurangan-kekurangan 

tertentu (Evans dan Cocking, 1977; Bajaj, 1977), teknik enzim campuran 

akan digunakan pada percobaan yang akan dilakukan. 

 

Gb. 12.2.  Teknik dasar isolasi protoplas dari potongan daun.  Daun 

disterilkan, dibilas berulang-ulang di dalam air suling steril, dan sel-selnya 

diplasmolisiskan di dalam larutan manitol.  Lapisan epidermal sebelah 
bawah dikelupaskan untuk meningkatkan penetrasi enzim ke dalam jaringan 

mesofil.  Setelah perlakuan dengan satu atau lebih enzim penghancur 

dinding sel, diperoleh suatu suspensi protoplas mesofil. 
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Setiap sistem seluler yang dipilih untuk isolasi protoplas masing-masing 

memiliki masalah yang unik dalam hal prosedur isolasi dan pengkulturannya.  

Informasi tambahan mengenai pemilihan atas enzim penghancur dinding sel 

serta variasi-variasi lain di dalam prosedur ini dapat dilihat pada Lampiran.  

Pada bab ini akan diuraikan prosedur baku untuk mendapatkan isolasi 

protoplas dari jaringan mesofil daun dewasa.  Teknik ini dapat diterapkan 

pada jaringan lain dengan tingkat keberhasilan yang memuaskan.  Pada 

percobaan berikut, para siswa akan mengisolasi, memurnikan dan 

mengkulturkan protoplas mesofil daun.  Akan dilakukan usaha-usaha 

meregenerasikan plantlet dari kalus yang diperoleh dari kultur protoplas. 

 

 

Gb. 12.3.  Proses pemurnian isolasi protoplas.  Suspensi protoplas mentah 

disaring pada saringan mesh nilon (ukuran pori 45 µm), dan filtratnya 

disentrifugasi selama 5 menit pada 75 x g.  Selanjutnya supernatan dihisap 
dengan hati-hati menggunakan pipet Pasteur, lalu dibuang.  Protoplas 

tersebut selanjutnya disuspensikan kembali ke dalam 10 mL medium kultur 

segar, lalu disentrifugasi lagi.  Sekali lagi supernatannya dibuang.  Proses 

sentrifugasi dan resuspensi dilakukan tiga kali.  Sebelum protoplas 
ditransfer ke medium kultur, siapan ini diamati terlebih dahulu untuk 

melihat kerapatan dan viabilitas protoplas (tidak diperlihatkan). 
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BAHAN DAN ALAT 

Modus sterilisasi:  C, kimia; O, oven; A, otoklaf; U, ultrafiltrasi. 

C daun-daun dewasa dari tanaman yang sesuai (lihat Lampiran). 

 pisau pemotong. 

 250 mL larutan pemutih (2,5% v/v) yang mengandung 2 mL deterjen atau 

bahan pelembab (1% v/v). 

C skalpel. 

O pinset. 

U 10 mL larutan enzim yang terdiri atas Macerozyme R-10 (0,5% w/v) plus 

selulase Onozuka R-10 (2% w/v) yang dilarutkan di dalam manitol 

(13% w/v), pH 5,4. 

A saringan mesh nilon dengan ukuran pori 45-µm. 

A gagang saringan Millipore atau ultrafilter yang serupa yang dilengkapi 

dengan suatu saringan membran berukuran pori 0,45-µm. 

A wadah Erlenmeyer 125-mL yang masing-masing berisi 100 mL air suling 

steril (enam buah). 

A wadah Erlenmeyer 250-mL yang berisi 200 mL medium MS plus manitol 

(13% w/v). 

A wadah Erlenmeyer 250-mL yang berisi 200 mL medium MS-manitol 

(13% w/v) plus agar (1,5% w/v), 40oC. 

O pipet 2-mL. 

O pipet Pasteur dengan bagian tengah melebar. 

O tabung setrifusa yang ditutup dengan aluminium foil, 6 x 16 cm. 

O marmer putih. 

 hemositometer Fuchs-Rosenthal, kedalaman 0,2-mm. 

 rendaman etanol (80% v/v). 

 etanol (70% v/v) di dalam botol semprot plastik. 

 lampu metanol. 

 sentrifusa, model swinging-bucket. 

 reagen pewarna biru Evans. 

 fluorescein diacetate. 

 mikroskop cahaya. 

 Parafilm (satu rol). 

 aluminium foil tebal (satu rol). 

 

 

CARA KERJA 

1. Daun-daun dewasa yang sehat diambil dari tanaman induk dan dicuci 

pada air mengalir.  Bagian dalam kotak pindah dilap dengan kertas tisu 

yang dibasahi dengan etanol (70% v/v), dan seluruh prosedur berikutnya 

dilakukan dalam kondisi aseptik.  Daun-daun diberi perlakuan 

sebagaimana ditunjukkan pada Gab. 12.2.  Rendam daun-daun tersebut di 
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dalam larutan hipoklorit-deterjen selama 10 menit.  Sebagaimana 

dikemukakan dalam percobaan sebelumnya, lampu UV di dalam kotak 

pindah jangan dinyalakan selama sterilisasi dengan hipoklorit.  Bilas 

daun-daun tersebut tiga kali untuk membuang semua sisa-sisa hipoklorit.  

Meskipun daun-daun tersebut dapat dibilas dengan air suling steril, 

sebaiknya daun-daun tersebut dibilas di dalam medium kultur yang 

osmolalitas dan pH-nya disesuaikan dengan larutan enzim yang akan 

digunakan. 

2. Kutikula berlilin yang melapisi daun-daun dapat menghambat masukknya 

larutan enzim ke dalam sel-sel mesofil.  Pada saat daun-daun berbada di 

dalam pembilasan akhir, epidermis sebelah bawah dikelupaskan 

menggunakan piset berujung lancip.  Daun-daun tersebut akan lebih 

mudah dikelupas dengan meletakkannya pada marmer putih yang steril.  

Ujung pinset disisipkan di bawah pertemuan tulang daun, dan lapisan 

epidermis ditarik ke arah tepi daun.  Jika cara ini tidak berhasil, maka 

daun-daun hendaknya dibiarkan layu terlebih dahulu sebelum dilakukan 

lagi prosedur yang serupa.  Jika masih belum berhasil, maka epidermis 

sebelah bawah digores beberapa kali dengan skalpel untuk mempermudah 

penetrasi enzim.  Potong daun menjadi bagian-bagian kecil, dan 

pindahkan kira-kira  1 g potongan daun yang telah dikelupas ke dalam 

cawan Petri (100 x 15 mm) yang berisi 10 mL larutan enzim steril.  

Larutan enzim tersebut disterilkan dengan penyaringan membran (0,45-

µm).  Walaupun jenis dan konsentrasi enzim yang dapat digunakan akan 

dibahas nanti, untuk percobaan awal dianjurkan para siswa menggunakan 

Macerozyme R-10 (0,5% w/v) plus selulase Onozuka R-10 (2,0% w/v) 

yang dilarutkan di dalam manitol (13% w/v) pada pH 5,4 (Power dan 

Cocking, 1971).  Balut cawan petri dengan Parafilm dan bungkus dengan 

aluminium foil.  Biasanya daun diinkubasikan di dalam larutan enzim 

selama satu malam (12 – 18 jam, pada suhu 25oC), walaupun sel-sel 

mesofil hendaknya kontak dengan enzim sesingkat mungkin.  Potongan-

potongan kecil daun selanjutnya dikoyak-koyakkan secara perlahan-lahan 

menggunakan pinset untuk mengeluarkan protoplas. 

3. Protoplas dimurnikan dengan perlakuan kombinasi filtrasi, sentrifugasi, 

dan pencucian (Gb. 12.3).  Pertama-tama larutan enzim yang 

mengandung protoplas disaring menggunakan saringan mesh nilon untuk 

membuang jaringan-jaringan yang tidak tercerna, gumpalan-gumpalan 

sel, dan sisa-sisa dinding sel.  Masukkan filtratnya ke dalam tabung 

sentrifusa dan putar pada kecepatan 75 x g selama 5 menit.  Sisa-sisa pada 

supernatan dibuang dengan hati-hati menggunakan pipet Pasteur, 

protoplas yang diperoleh membentuk pelet di dasar tabung.  Protoplas 

tersebut disuspensikan di dalam 10 mL medium kultur (MS lengkap plus 

manitol 13% w/v), dan proses ini diulang tiga kali.  Suspensi protoplas 

harus ditangani dengan hati-hati menggunakan pipet bertabung lebar guna 
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menghindari perlukaan.  Setelah diperiksa kerapatan dan viabilitasnya, 

protopas tersebut siap dikulturkan. 

Penentuan kerapatan dan viabilitas protoplas.  Sebelum protoplas yang 

diisolasi ditempatkan di dalam kultur, perlu dilakukan pemeriksanaan atas 

viabilitasnya menggunakan fluorescein diasetat.  Bahan pewarna ini, yang 

hanya berakumulasi di dalam plasmolemma protoplas yang viabel, dapat 

dideteksi menggunakan mikroskop cahaya (Larkin, 1976; Stranger, Pippard, 

dan Strobel, 1982).  Metode pewarnaan yang lain adalah dengan 

menggunakan biru Evans.  Protoplas viabel yang utuh, yang dicirikan oleh 

plasmolemmanya yang masih utuh, mampu menghindari pewarnaan biologis.  

Ketidakpermeabelan sel-sel terhadap zat pewarna ini diduga menunjukkan 

bahwa sel-sel tersebut hidup (Kanai dan Edwards, 1973).  Selanjutnya 

siklosis atau pengaliran protoplasma telah pula dilaporkan sebagai suatu 

metoda pengukuran viabilitas (Raj dan Herr, 1970). 

Protoplas memiliki kerapatan kultur maksimum dan minimum untuk 

pertumbuhannya.  Efisiensi kerapatan kultur yang optimum pada protoplas 

tembakau adalah kira-kira 5 x 104 protoplas/mL; protoplas gagal untuk 

membelah diri bila dikulturkan pada kerapatan sepersepuluh dari konsentrasi 

ini (Evans dan Cocking, 1977).  Protoplas dari tanaman lain juga memiliki 

kisaran yang sama, misalnya isolasi protoplas Petunia memiliki kerapatan 

kultur 2,5 x 104 protoplas/mL. (Power et al., 1976).  Konsentrasi protoplas di 

dalam sampel dapat diukur menggunakan hemositometer Fuchs-Rosenthal 

yang dimodifikasi dengan kedalaman pandang 0,2 mm.  Hemositometer yang 

dirancang untuk penghitungan sel-sel darah merah biasanya memiliki 

kedalaman pandang 0,1 mm, yang terlalu dangkal bagi protoplas yang besar 

yang diisolasi dari sel-sel tanaman.  Dengan menggunakan alat ini, 

dimungkinkan untuk mengatur konsentrasi protoplas pada secara tepat.  Pada 

percobaan yang akan dilakukan kita akan mengasumsikan suatu nilai yang 

sama seperti pada protoplas tembakau.  Oleh karena siapan protoplas akan 

dilarutkan dengan medium yang mengandung agar dalam jumlah yang sama 

banyak, maka konsentrasi sampel hendaknya 105 protoplas/mL. 

Kultur protoplas.  Protoplas telah dikulturkan dalam beberapa cara, misalnya 

pada kultur tetes gantung (Gleba, 1978), di dalam ruang kultur mikro (Vasil 

dan Vasil, 1973), dan pada matriks agar yang lunak (0,75% w/v) (Nagata dan 

Takebe, 1971).  Teknik agar-embedding merupakan salah satu metoda 

terbaik karena adanya dukungan terhadap protoplas dan memungkinkan 

pengamatan perkembangannya.  Suspensi isolasi protoplas ditetapkan dengan 

hemositometer dengan penambahan medium kultur plus manitol (13% w/v), 

untuk mendapatkan konsentrasi 105 protoplas/mL.  Lima mililiter suspensi 

protoplas ini dimasukkan ke dalam cawan Petri (100 x 15 mm).  Ke dalam 

cawan ini kemudian ditambahkan 5 mL medium MS lengkap plus manitol 

(13% w/v); larutan terakhir ini juga mengandung agar hangat (1,5% w/v) 
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dalam bentuk cair pada suhu 40oC.  Harus diperhatikan bahwa suhu jangan 

melampaui 45oC (Bajaj, 1977).  Kedua cairan tersebut dicampurkan dengan 

memutar-mutar cawan, dan hasil akhirnya adalah 10 mL medium yang 

mengandung 5 x 104 protoplas/mL.  Kultur protoplas tersebut diinkubasikan 

pada suhu 25oC, dan cahaya putih yang redup. 

Regenerasi tanaman dari protoplas.  Begitu protoplas meregenerasikan 

dinding sel, protoplas tersebut melangsungkan pembelahan sel dan 

pembentukan kalus.  Kalus ini dapat disubkulturkan pada lempengan atau 

wadah yang berisi medium segar.  Pada beberapa spesies tanaman, jika kalus 

dipindahkan pada medium yang tidak dilengkapi dengan manitol dan auksin, 

maka embryogenesis terjadi pada kalus setelah kira-kira 3 – 4 minggu 

(Kameya dan Uchimiya, 1972; Lörz, Potrykus, dan Thomas, 1977; Lörz dan 

Potrykus, 1979).  Embryoid-embryoid ini, dipotong dari kalus, dipelihara 

dengan cara perawatan yang sama seperti halnya terhadap embryoid yang 

dihasilkan melalui embryogenesis somatik (lihat Bab 11) atau melalui kultur 

anter (lihat Bab 14).  Dengan perawatan dan perhatian yang baik, embryoid-

embryoid tersebut akan berkembang menjadi bibit dan akhirnya menjadi 

tanaman dewasa. 

Persiapan medium kultur.  Ikuti cara kerja yang disajikan pada bab 4 untuk 

persiapan 1 L medium MS yang diuraikan untuk inisiasi kalus.  Oleh karena 

medium ini mengandung auksin dan sitokinin, akan segera menginduksi 

pertumbuhan dan perkembangan pada protoplas yang diisolasi.  Tambahkan 

manitol dalam jumlah yang sesuai ke medium MS sehingga diperoleh 

konsentrasi manitol 13% (w/v).  Manitol berfungsi untuk menghindarkan 

terjadinya lysis osmotik pada protoplas yang diisolasi.  Beberapa medium 

juga memerlukan penambahan agar (1,5% w/v) sebelum disterilkan. 

 

HASIL 

Jika jaringan mesofil hijau digunakan untuk isolasi protoplas, maka 

protoplas-protoplas individu akan segera terlihat dengan menggunakan optik 

cahaya terang.  Hal ini juga terjadi pada protoplas-protoplas yang berpigmen 

seperti yang berasal dari mahkota bunga atau umbi penyimpanan berpigmen 

(Beta vulgaris; Daucus carota).  Jika yang digunakan adalah jaringan yang 

tidak berwarna, protoplas telanjang akan terlihat dengan bantuan optik fase-

kontras.  

Ketika pertama kali dikulturkan, protoplas yang diisolasi berbentuk speris 

dikarenakan tidak adanya dinding sel yang kaku (Gb. 12.1a).  Begitu 

protoplas tersebut dikulturkan pada medium yang sesuai, dinding sel segera 

dibentuk kembali.  Setelah 5 – 7 hari beberapa sel mulai melakukan 

pembelahan diri (Gb. 12.1b).  Pembelahan sel yang berulang-ulang 
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menciptakan tumpukan sel-sel (Gb. 12.1c,d) yang akhirnya membentuk 

massa kalus yang dapat dilihat oleh mata telanjang.  Begitu kalus telah 

berukuran cukup besar untuk dimanipulasi, kalus tersebut dapat 

disubkulturkan ke medium yang tidak mengandung manitol dan auksin.  

Medium yang terakhir menginduksi pembentukan embryoid (Gb. 12.1e), 

yang dapat dipelihara hingga dewasa (Gb. 12.1f). 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Apa yang akan dihasilkan dari pemindahan isolasi protoplas ke dalam air suling? 

2. Apa keuntungan penggunaan manitol dibandingkan sukrosa sebagai suatu 

osmotikum? 
3. Sebutkan beberapa kemungkinan penerapan isolasi protoplas di bidang pertanian! 

4. Apa keuntungan-keuntungan penggunaan teknik mekanis dibandingkan metoda 

enzimatik dalam isolasi protoplas? 

5. Apa saja jenis-jenis benda “asing” yang telah diintroduksikan ke dalam isolasi 
protoplas? 

 

LAMPIRAN 

Pemilihan bahan tanaman.  Dalam isolasi protoplas, perlu dilakukan 

pertimbangan yang matang atas pemilihan tanaman yang sesuai.  Di samping 

itu, umur, letak pada tanaman, dan kondisi lingkungan akan mempengaruhi 

kesesuaian daun untuk isolasi protoplas (Constabel, 1982).  Suatu tingkat 

keberhasilan yang cukup baik dapat diperoleh dengan pemakaian Nicotiana 

tabacum L. var Xanthi (tembakau), Petunia sp., atau Hyoscyamus niger 

(henbane).  Namun, tidak dianjurkan penggunaan fungisida ataupun 

insektisida sistemik selama pertumbuhan tanaman-tanaman ini.  Walaupun 

protoplas dapat diisolasi dari kultur kalus dan kultur suspensi sel, namun 

teknik ini tidak dikemukakan dengan jelas.  Pada permulaan percobaan yang 

melibatkan isolasi protoplas, dianjurkan untuk memilih jaringan mesofil 

daun, setidak-tidaknya sampai teknik ini benar-benar dikuasai. 

Pemilihan enzim-enzim penghancur dinding sel.  Saat ini berbagai siapan 

enzim tersedia untuk penghancuran dinding sel.  Tergantung pada sumber 

tanaman dan tipe sel, akan diperlukan berbagai konsentrasi selulase, 

hemiselulase, dan pektinase.  Suatu daftar siapan yang menunjukkan masing-

masing aktifitas enzimatik disajikan pada Tabel 12.1.  Tentunya suatu siapan 

enzim dipilih dari masing-masing kategori.  Beberapa contoh campuran 

siapan enzim yang telah diformulasikan untuk berbagai bahan tanaman 

disajikan pada Tabel 12.2.  Formulasi tambahan lain untuk berbagai jaringan 

tanaman dapat dijumpai pada telaah pustaka oleh Evans dan Bavo (1983). 
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Tabel 12.1.  Beberapa siapan enzim yang memiliki aktifitas penghancuran 

dinding sel yang diklasifikasikan menurut fungsi pokoknya. 

 

Selulase Hemiselulase Pektinase 

cellulase Onozuka (R-10, 

RS) 

Rhozyme HP-150 Macerase 

Cellulysin hemicellulase (Sigma) Macerozyme R-10 
Meicelase (CESB, CMB)  Pectolyase Y-23 

Driselase  pectinase (Sigma) 

Catatan:  daftar penjual disajikan pada bagian akhir buku ini.  Informasi 

tambahan mengenai aktifitas enzim dapat dijumpai pada bagian Istilah, 

Singkatan, dan Sinonim. 

 

Tabel 12.2.  Contoh-contoh kombinasi siapan enzim yang berhasil digunakan 

untuk siapan kultur protoplas. 

 

Selulase Hemiselulase 

Hemerocallis (suspensi sel) Cellulysin (1,0%), Rhozyme (1,0%), 

Macerase (0,5%)a 

Pisum sativum L. (mesofil 

daun) 

Onozuka R-10 (2,0%), Driselase (2,0%), 

Rhozyme (2,0%), pectinase (1,0%)b 
Solanum sp. (mesofil daun) Onozuka R-10 (1,0%), Macerozyme R-10 

(0,5%), Pectlyase Y-23 (0,013%)c 

Medicago sativa (akar, 

kotiledon) 

Meicelase (4,0%), Rhozyme (2,0%), 

Macerozyme R-10 (0,03%)d 
a Fitter dan Krikorian (1983). 
b Constabel (1982). 
c O’Hara dan Henshaw (1982). 
d Lu et al. (1982). 

 

Keragaman kondisi pertumbuhan.  hasil yang diperoleh dapat saja berbeda 

tergantung pada jenis agar yang digunakan dan konsentrasinya di dalam 

medium kultur.  Sebagai contoh, konsentrasi agar sebesar 0,2% (w/v) telah 

memberikan hasil yang cukup baik (Binding, 1974).  Pembelahan protoplas 

memberikan respon lebih baik pada suhu inkubasi di atas 25oC.  Peubah 

kultur yang lain adalah cahaya.  Walaupun percobaan yang akan 

dilaksanakan ini menggunakan cahaya rendah, namun efisiensi pengkulturan 

dapat ditingkatkan dengan memberikan cahaya dengan intensitas yang lebih 

tinggi setelah 48 jam pertama kultur.  Di pihak lain, sejumlah protoplas 

mesofil daun memperlihatkan respon yang lebih baik pada kondisi gelap total 

(Evans dan Cocking, 1977).  Kemungkinan yang menarik lain adalah 

pengkayaan medium kultur dengan berbagai faktor tumbuh organik 

(misalnya air kelapa, karbohidrat, asam-asam organik, dan asam-asam 

kasamino) (Kao dan Michayluk, 1975). 
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Peranan kation-kation divalen dalam stabilitas membran.  Selama periode 

awal isolasi dan kultur, protoplas nampaknya memperoleh manfaat dari 

kation-kation divalen atau kation-kation dengan valensi lebih tinggi daripada 

yang biasa terdapat di dalam medium kultur jaringan yang umum digunakan.  

Medium MS dapat dilengkapi hanya dengan CaCl2.H2O (5 – 10 mM) atau 

dalam beberapa kombinasi dengan CH4(PO2).H2O (Constabel, 1982).  

Protoplas mesofil yang diisolasi dari daun Petunia tumbuh lebih baik, 

menurut Binding (1974), pada medium yang dilengkapi dengan kombinasi 

CaCl2 (5 mM) dan MgSO4 (4 mM). 

Pengamatan terhadap regenerasi dinding sel.  Protoplas mesofil mulai 

meregenerasikan dinding sel yang baru dalam waktu beberapa jam setelah 

isolasi, walaupun dapat mencapai beberapa hari untuk menyelesaikan 

biosintesis dinding yang lengkap.  Peristiwa-peristiwa awal ini yang terjadi 

pada permukaan plasmolema dapat diamati secara mikroskopik 

menggunakan Calcofluor White M2R, yang dimurnikan (lihat Sumber-

sumber Pengadaan Bahan dan Alat).  Pewarna berwarna putih ini diikat pada 

bahan dinding sel dan menampakkan fluoresensi pada iradiasi dengan cahaya 

biru.  Sel-sel yang nampak beregenerasi diinkubasikan di dalam 0,1% (w/v) 

Calcofluor yang dilarutkan di dalam osmotikum yang sesuai selama 5 menit 

(Evans dan Cocking, 1977).  Setelah pembilasan untuk membuang sisa-sisa 

pewarna, protoplas dapat diamati secara mikroskopik.  Lapisan-lapisan 

selulosa akan berfluoresensi (berpendar) ketika disinari dengan cahaya UV 

pada panjang gelombang 366 nM (Constabel, 1982).  Sebuah lampu merkuri 

dengan filter eksitasi BG12 dan filter supresi K510 dapat dipakai sebagai 

sumber cahaya. 
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13 
Fusi protoplas dan hibridisasi somatik 

 

 

Bab-bab sebelumnya menguraikan metoda-metoda yang digunakan untuk 

isolasi, pemurnian, dan pengkulturan protoplas yang diisolasi, dan 

menjelaskan cara-cara bagaimana tanaman lengkap dapat diregenerasikan 

dari satu protoplas yang diisolasi.  Minat terhadap fusi protoplas berkaitan 

dengan prospek bahwa persilangan yang dewasa ini dilakukan melalui cara 

seksual dapat diperluas melalui fusi protoplas.  Sebagai contoh, tanaman-

tanaman yang memperlihatkan ketidaksesuaian fisik maupun kimiawi dalam 

persilangan seksual dapat diproduksi melalui fusi protoplas yang diperoleh 

dari kultur dua spesies yang berbeda.  Namun demikian, perlu ditekankan 

bahwa hibrid tanaman lengkap telah diregenerasikan hanya dalam sejumlah 

sistem fusi yang relatif kecil, dan belum ada contoh-contoh keberhasilan 

penggunaan hibridisasi somatik dalam program pemuliaan tanaman.  Pada 

penelitian-penelitian awal, protoplas diisolasi dari sejumlah tanaman; jumlah 

isolasi protoplas meningkat seiring dengan perbaikan-perbaikan dalam 

tekniknya.  Tidak diragukan lagi bahwa tingkat keberhasilan percobaan-

percobaan fusi akan meningkat tajam setelah tekniknya makin 

disempurnakan. 

Fusi protoplas tanaman bukan merupakan fenomena yang sama sekali 

baru; Küster pada tahun 1909 menguraikan prose fusi acak pada protoplas 

yang diisolasi secara mekanik.  Apabila dua atau lebih protoplas yang 

diisolasi difusikan bersama-sama, akan sekalu ada koalisi protoplasma  

berbagai protoplas (Gb. 13.1).  Inti dari protoplas yang berdifusi dapat 

berdifusi bersama-sama atau tetap terpisah.  Sel-sel yang mengandung inti 

yang tidak identik diistilahkan sebagai heterokaryon atau heterokaryocytes 

(Mastrangelo, 1978).  Fusi inti di dalam heterokaryon binukleat 

menghasilkan pembentukan protoplas hibrida sesungguhnya atau 

synkaryocyte (Constabel, 1978).  Fusi dua protoplas dari kultur yang sama 

menghasilkan suatu homokaryon.  Seringkali informasi genetik hilang dari 

salah satu inti.  Jika satu inti benar-benar menghilang, sitoplasma dari kedua 

protoplas induk masih terhibridisasi (Gb. 13.1), dan produk fusinya dikenal 

sebagai suatu ‘sibrida’ (cybrid, cytoplasmic hybrid; heteroplast).  Faktor-

faktor genetik tertentu di bawa dalam suatu pewarisan sitoplasma sebagai 

ganti gen-gen inti (misalnya mandul jantan pada sejumlah tanaman).  Oleh 

karenanya, pembentukan sibrida dapat digunakan dalam program pemuliaan 

tanaman. 
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Fusi protoplas spontan dapat terjadi, atau protoplas dapat diinduksi untuk 

berfusi dengan adanya ‘agen fusigenik’.  Selama penghancuran dinding sel 

secara enzimatik, protoplas dari sel-sel yang berdampingan berfusi bersama-

sama melalui lobang plasmodesmata yang menghubungkan keduanya.  

Dengan hancurnya dinding sel memungkinkan membesarnya benang-benang 

plasmodesmata yang menghubungkan sel-sel; sitoplasma dan organel-organel 

lain dari dua atau lebih sel selanjutnya mengalir bersama-sama.  Fusi spontan 

ini selalu terjadi interspesifik (yakni berasal dari jaringan tanaman yang 

sama).  Fenomena ini jarang terjadi karena muatan negatif pada permukaan 

protoplas menyebabkan protoplas saling menjauh (Grout dan Coutts, 1974; 

Nagata dan Melchersen, 1978).  Walaupun fusigenik menurunkan muatan 

permukaan yang memungkinkan membran protoplas saling mendekat, adesi 

protoplas belum cukup untuk menyebabkan terjadinya fusi tanpa terjadinya 

perubahan molekuler di dalam struktur lapis ganda muatan plasma (Ahkong 

et al., 1975a). 

 

 

Gb. 13.1.  Beberapa produk fusi yang dihasilkan dari kultur protoplas.  Fusi 

protoplas A dan B menghasilkan binukleat yang mengandung isi sitoplasma 
dari dua protoplas asal.  Fusi kedua inti menghasilkan hibrid sel tetraploid 

atau sykaryocyte.  Jika salah satu inti mengalami degenerasi, maka 

dihasilkan suatu sibrida atau heteroplas. 
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Sejumlah senyawa kimia telah memperlihatkan adanya pengaruh 

fusigenik pada terhadap protoplas.  Pada tahun 1970 Power dan rekan 

kerjanya di Universitas Nottingham menemukan bahwa penambahan natrium 

nitrat ke dalam medium kultur menginduksi fusi protoplas akar tanaman oat 

(Avena sativum L.) dan jagung (Zea mays L.).  Fusi protoplas juga 

ditingkatkan oleh kombinasi pH tinggi (10,5) dan konsentrasi ion-ion kalsium 

yang juga tinggi (50 mM CaCl2.2H2O), serta suhu tinggi (37oC) (Keller dan 

Melchers, 1973; Melchers dan Labib, 1974).  Dewasa ini polietilen glikol 

(PEG) merupakan agen fusigenik yang paling banyak dipakai (Constabel dan 

Kao, 1974; Kao dan Michayluk, 1974).  Berat molekul dan konsentrasi PEG, 

kerapatan protoplas, suhu inkubasi, dan kehadiran kation-kation divalen 

merupakan faktor-faktor yang memegang peranan di dalam proses fusi 

(Wallin, Glimeriks, dan Eriksson, 1974).  Polietilen glikol telah digunakan 

untuk menginduksi fusi sel-sel hewan (Pontecorvo, 1975); sehingga tidak 

mengherankan bahwa suatu heterokaryon dapat dihasilkan antara sel hewan 

dan sel tanaman (Ahkong et al., 1975b).  Heterokaryon yang terakhir 

melibatkan fusi sel-sel darah merah ayam betina dengan protoplas ragi.  Fusi 

sel-sel hewan amfibi dengan protoplas tanaman tingkat tinggi telah pula 

dilaporkan (Davey et al., 1978). 

Percobaan yang diuraikan pada bab ini merupakan suatu upaya induksi 

fusi antara protoplas yang diisolasi dari dua sumber tanaman yang berbeda.  

Perlakuan induktifnya, berupa sentrifugasi pada kecepatan rendah terhadap 

kultur campuran dengan kehadiran polietilen glikol (PEG), akan 

menghasilkan suatu kisaran produk fusi.  Populasi protoplas akan terdiri atas 

sel-sel induk yang tidak berfusi dari kedua macam jaringan, homokaryon, 

heterokaryon, dan produk-produk fusi ganda.  Jika campuran ini dituangkan 

pada suatu medium kultur, sejumlah sel dari tipe yang berlainan akan 

membelah diri dan membentuk kalus.  Masalah berikutnya bagi para peneliti 

adalah penentuan kalus yang terbentuk oleh hibrida somatik dan sel-sel 

sibrida.  Prosedur seleksinya pada umumnya ada dua macam, yaitu metoda 

visual dan biokimia. 

Seleksi visual terbatas pada fusi protoplas yang tidak berwarna dengan 

protoplas yang mengandung kloroplas.  Protoplas yang memperlihatkan 

karakteristik struktur yang sangat padu dari kedua tipe induknya merupakan 

heterokaryon dan sel-sel hibrida yang potensial (Kao et al., 1974; Power dan 

Cocking, 1977; Patnaik et al., 1982).  Suatu ilustrasi fusi protoplas tanaman 

disajikan pada Gb. 13.2.  Dapat saja menempelkan label fluorescent pada 

bagian luar membran kedua populasi protoplas induk dan kemudian 

memisahkan produk-produk fusi dari campuran induknya dengan metoda 

pensortiran sel fluorescent (Redenbaugh et al., 1982). 
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Gb. 13.2.  Fusi antara protoplas tak berwarna dengan protoplas yang 

mengandung kloroplas (Sumbangan Professor G. Melchers). 

 

 
 

 
Gb. 13.3.  Metoda screening untuk mendeteksi hibrida somatik yang 

bersifat ototrop auksin dalam nutrisinya.  Protoplas yang diisolasi dari 

Nicotiana glauca dan N. langsdorfii tidak mampu tumbuh tanpa adanya 

auksin eksogen.  Produk peleburan dari kedua tipe ini berupa ototrop auksin 

dan tumbuh pada medium yang bebas auksin. 
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Hibrida-hibrida somatik dapat diseleksi menggunakan suatu medium 

untuk merangsang pertumbuhan yang selektif.  Suatu metoda telah 

dikembangkan untuk seleksi hibrida-hibrida yang dihasilkan dari fusi 

protoplas Nicotiana glauca dan N. langsdorfii (Carlson, Smith, dan Dearing, 

1972; Gb. 13.3).  Protoplas dari kedua induk ini tak satupun mampu tumbuh 

pada medium yang tidak mengandung auksin.  Produk fusi protoplas dari 

kedua spesies ini bersifat ototrop auksin, dan mampu membentuk kalus pada 

medium yang bebas auksin.  Kalus selanjutnya dapat disubkulturkan dan 

diinduksi untuk meregenerasikan tanaman-tanaman hibrida.  Rasional dari 

prosedur ini kemudian diperjelas oleh Smith, Kao, dan Combatti (1976). 

Suatu metoda lain yang melibatkan penggunaan mutan-mutan biokimia 

dan seleksi hibrida somatik melalui suatu bentuk komplementasi antibiotik 

actinomycin D digunakan dalam pendeteksian produk-produk fusi dari dua 

spesies Petunia (Power et al., 1976).  Sel-sel P. hybrida yang dikulturkan 

tidak mampu tumbuh dengan kehadiran actinomycin D, sedangkan sel-sel P. 

parodii mampu tumbuh pada medium yang mengandung antibiotik ini.  

Namun sel-sel dari spesies yang terakhir tidak mampu meregenerasikan 

tanaman Petunia dari kultur kalus.  Sel-sel yang mempu tumbuh dengan 

adanya actinomycin D dan mampu meregenerasikan tanaman lengkap 

hanyalah produk fusi dari kedua induk galur protoplas.  Dua strain mutan 

Nicotiana tabacum, yang memiliki karakteristik peka terhadap cahaya dan 

kekurangan klorofil, digunakan pada prosedur seleksi komplementasi oleh 

Melchers dan Labib (1974). 

Teknik yang diuraikan pada bab ini merupakan teknik yang paling sulit 

dihadapi oleh para siswa.  Percobaan fusi protoplas hendaknya tidak 

dilakukan sampai protoplas-protoplas berhasil diisolasi dan dikulturkan (lihat 

Bab 12).  Percobaan berikut melibatkan induksi fusi dua protoplas yang 

membawa penanda (marker) visual yang jelas dalam bentuk warna pigmen.  

Produk fusinya dapat diidentifikasikan melalui pengamatan mikroskopik 

terhadap sel-sel.  Setelah teknik ini dikuasai, para siswa dapat melanjutkan ke 

metoda hibridisasi dan seleksi yang lebih rumit. 

 

BAHAN DAN ALAT 

Modus sterilisasi:  C, kimia; O, oven; A, otoklaf 

 protoplas yang diisolasi dari dua tipe kultur (Bab 12.  Dengan 

menggunakan metode yang dijelaskan pada bab terdahulu, isolasilah 

protoplas dari salah satu tanaman berikut: 

(a) daun dan umbi Beta vulgaris. 

(b) daun dan akar tunggang Daucus carota. 

(c) daun dan mahkota bunga Nicotiana tabacum. 

(d) daun dan mahkota bunga Petunia hybrida. 
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C cawan Petri 9-cm. 

O pinset. 

O tabung sentrifusa 6 x 16 cm (ditutup dengan aluminium foil). 

A wadah Erlenmeyer 250-mL berisi manitol 200 mL (13% w/v) plus agar 

(2% w/v), 40oC (lihat prosedur pada Bab 12). 

A larutan polietilen glikol (20% w/v; berat molekul 3.000). 

A pipet Pasteur berbadan melebar. 

 hemositometer Fuchs-Rosenthal, kedalaman 0,2-mm. 

 rendaman etanol (80% v/v). 

 lampu metanol. 

 sentrifusa bench top, model swinging-bucket. 

 reagen pewarna biru Evans. 

 fluorescein diacetate. 

 mikroskop cahaya. 

 

CARA KERJA 

1. Setelah pemilihan tanaman yang sesuai, isolasilah dua set protoplas 

dengan menggunakan teknik yang diuraikan pada bab sebelumnya.  

Prosedur ini hendaknya menghasilkan satu tabung protoplas hijau dari 

bahan dan tabung kedua berisi protoplas merah dari mahkota bunga, 

umbi, atau jaringan akar tunggang.  Dengan kata lain, sebagai penanda 

untuk fusi adalah protoplas dan vakuola yang mengandung pigmen 

antosianin. 

2. Prinsip dasar fusi disajikan pada Gb. 13.1.  Protoplas dengan jumlah yang 

sama (A) dan (B) dicampurkan di dalam suatu tabung sentrifusa yang 

berisi PEG (20% w/v) sebagai agen fusigenik.  Tabung tersebut 

disentrifusa pada kecepatan 75 – 100 x g selama 10 menit.  Tekanan yang 

relatif ringan ini mendorong protoplas untuk kontak satu sama lain dan 

memungkinkan terjadinya fusi. 

3. Pelet dari protoplas yang berfusi dan yang tidak berfusi disuspensikan 

kembali dengan hati-hati dan diuji viabilitas serta kerapatannya, dan 

campuran tersebut dikulturkan sebagaimana dijelaskan pada Bab 12. 

 

HASIL 

Setelah campuran protoplas dikulturkan dan agar membeku, kultur tersebut 

dapat diamati secara mikroskopik untuk mengidentifikasi produk fusinya.  

Sel-sel heterokaryon dapat diidentifikasi dengan adanya kloroplas dan 

vakuola yang mengandung antosianin.  Terdapat berbagai kombinasi produk 

fusi, dan para siswa hendaknya melakukan identifikasi sebanyak mungkin.  

Jika ada produk fusi yang mulai membentuk kalus, regenerasi tanaman dapat 

dilakukan dengan metoda sebagaimana dijelaskan pada Bab 6. 
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PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Apa nama bahan kimia yang digunakan sebagai agen fusigenik? 
2. Apa saja keunggulan fusi protoplas dibandingkan metoda hibridisasi seksual 

tradisional? 

3. Apa tipe prosedur yang dapat digunakan untuk seleksi sel-sel hibrida? 

4. Apa yang dimaksud dengan sibrida?  Bagaimana fenomena ini terjadi, dan apakah 
ada nilai pentingnya bagi pemuliaan tanaman? 

5. Sebutkan beberapa fusi protoplas yang penting yang kemungkinan dapat 

menghasilkan hibrida-hibrida yang tidak umum (misalnya kentang dengan tomat)! 
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14 
Kultur anter dan serbuk sari 

 

 

Sel-sel tanaman haploid mengandung satuan kromosom yan glengkap, dan 

tanaman-tanaman ini berguna dalam program pemuliaan tanaman untuk 

seleksi sifat-sifat yang diinginkan.  Fenotipe merupakan ekspresi informasi 

genetik duplikat tunggal, tidak ada penutupan sifat-sifat melalui dominasi 

gen.  Tujuan kultur anter dan serbuk sari adalah untuk mendapatkan tanaman 

haploid melalui induksi embryogenesis dan pembelahan spora monoploid 

secara berulang-ulang, baik mikrospora maupun serbuk sari muda.  

Mikrospora menunjukkan awal generasi gametofit jantan.  Miksospora yang 

telah matang, terutama yang telah keluar dari tetradnya dikenal sebagai 

serbuk sari (Bhojwani dan Bhatnagar, 1974).  Komplemen kromosom dari 

tanaman haploid dapat digandakan dengan teknik kolkisin atau teknik 

regenerasi untuk mendapatkan tanaman diploid homozigot yang fertil (Vasil 

dan Nitsch, 1975).  Walaupun jumlah sistem kultur serbuk sari yang telah 

berhasil masih relatif sedikit (Sunderland, 1971, 1977), teknik ini telah 

menghasilkan beberapa varietas tanaman unggul di Cina (Sunderland dan 

Cocking, 1978; Sunderland, 1979). 

Tulecke (1963) pertama kali menemukan bahwa serbuk sari matang dari 

tanaman gimnospermae, Ginkgo biloba, dapat diinduksi untuk membentuk 

kalus diploid bila dikulturkan pada medium yang sesuai.  Pembelahan yang 

berulang-ulang pada kultur serbuk sari tanaman angiospermae dibahas lebih 

lanjut oleh Guha dan Maheshwari (1966), yang secara tanpa disengaja telah 

membuat temuan yang sangat berharga.  Mereka melakukan percobaan 

dengan mengkulturkan serbuk sari Datura innoxa untuk melihat kelayakan 

penerapan sistem ini dalam mempelajari faktor-faktor yang mengatur proses 

meiosis.  Respon pertumbuhan serbuk sari, yang terdapat di dalam anter 

dewasa, memperlihatkan adanya 3 tipe yang mencerminkan sifat medium.  

Walaupun serbuk sari tidak responsif terhadap IAA, namun kalus diinisiasi 

pada media yang mengandung baik ekstrak ragi maupun kasein hidrolisat.  

Embryoid-embryoid berbentuk torpedo, yang kemudian berkembang menjadi 

plantlet, dihasilkan setelah pengkulturan anter tersebut pada media yang 

mengandung baik kinetin maupun air kelapa.  Pewarnaan dengan 

acetocarmine menunjukkan bahwa plantlet-plantlet yang baru terbentuk 

hanya memiliki satu set kromosom (Guha dan Maheshwari, 1966, 1967). 

Tahap perkembangan anter pada saat dikulturkan merupakan faktor yang 

paling penting untuk diperhatikan guna keberhasilan pembentukan embryoid.  

Pada tanaman-tanaman angiospermae dengan jumlah anter yang tidak 

terbatas pada setiap tunas bunga, tunas-tunas dapat dipilih yang mengandung 
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sejumlah anter dengan berbagai tahap perkembangan serbuk sarinya.  Pada 

spesies dengan jumlah anter terbatas, beberapa tunas harus diperiksa guna 

mendapatkan semua tahap perkembangan serbuk sari.  Dua metoda dasar 

yang dapat digunakan yaitu (1) Potongan-potongan anter dikulturkan pada 

medium padat ataupun cair, dan embryogenesis berlangsung di dalam anter; 

atau (2) serbuk sari dikeluarkan dari anter, baik menggunakan peralatan 

mekanik ataupun dengan pecahnya anter secara alamiah, dan serbuk sari 

dikulturkan pada medium cair.  Diperlukan waktu 3 hingga 8 minggu bagi 

plantlet-plantlet haploid untuk muncul dari anter yang dikulturkan (Reinert 

dan Bajaj, 1977). 

Sunderland (1979) melaporkan, bahwa pada bunga sejumlah tanaman 

anter dapat dikelompokkan menjadi: pramitosis, mitosis dan pascamitosis.  

Pada kelompok pramitosis respon terbaik diperoleh pada penggunaan anter di 

mana mikrospora telah menyelesaikan meiosis namun belum memulai 

pembelahan serbuk sari yang pertama (misalnya pada Hyoscyamus, Hordeum 

vulgare).  Anter tanaman yang termasuk ke dalam kelompok mitosis 

memperlihatkan respon optimal pada tiga pembelahan serbuk sari pertama 

(misalnya pada Nicotiana tabacum, Datura innoxia, Paeonia).  Tahap 

biseluler awal dari perkembangan serbuk sari merupakan tahap yang terbaik 

pada tanaman-tanaman dari kelompok pascamitosis (misalnya Atropa 

belladona, berbagai sepesies Nicotiana).  Dalam hal N. tabacum, tunas-tunas 

bunga dengan corolla yang terlihat dari luar calyx kemungkinan mengandung 

anter dengan tahap perkembangan yang sesuai, walaupun barangkali terdapat 

sedikit perbedaan antar kultivar (Kasperbauer dan Wilson, 1979).  Tahap ini 

diistilahkan sebagai “tahap-2” oleh Nitsch (1969), dan “tahap-4” oleh 

Sunderland dan Dunwell (1977). 

Sebagaimana telah dibahas pada Bab 4 dan 11, arang aktif berpengaruh 

merangsang embryogenesis somatik serta inisiasi embryo dari jaringan anter 

haploid.  Pengaruh arang ini telah dibuktikan pada kultur anter tembakau 

(Anagnostakis, 1974; Bajaj, Reinert, dan Haberle, 1977), rye (Wenzel, 

Hoffman, dan Thomas, 1977), kentang (Sopory, Jacobson, dan Wenzel, 

1978), dan pada tanaman-tanaman lain.  Eliminasi senyawa penghambat dari 

dalam agar diperkirakan merupakan suatu faktor penting karena respon yang 

sama diperoleh dengan dialisis agar menggunakan arang aktif, atau dengan 

memakai agar yang sangat murni sebagai bahan pemadat (Kohlenbach dan 

Wernicke, 1978).  Kemungkinan lain adalah penyerapan 5-(hydroxymethyl)-

2-furfural, suatu produk degradasi dari sukrosa yang diotoklaf oleh agar 

(Wetherhead, Bordon, dan Henshaw, 1978).  Suatu penelitian tentang kultur 

anter Petunia dan Nicotiana konsisten dengan hipotesis bahwa arang dapat 

mengeliminir zat pengatur tumbuh endogen dan eksogen dari medium kultur 

(Martinean, Hanson, dan Ausubel, 1981).  Walaupun peranan yang pasti dari 

arang aktif pada proses perkembangan ini masih belum diketahui, 
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penggunaan senyawa ini untuk meningkatkan produksi plantlet haploid perlu 

terus ditingkatkan (Bajaj, 1983). 

Faktor penting lain yang mempengaruhi keberhasilan kultur anter adalah 

kondisi fisiologis tanaman induk (misalnya fotoperiodesitas, intensitas 

cahaya, suhu dan nutrisi mineral).  Anter hendaknya diambil dari bunga yang 

diproduksi selama awal periode berbunga suatu tanaman (Sunderland, 1971).  

Hasil berupa embryo dalam jumlah besar telah dilaporkan diperoleh dari 

tanaman yang dikulturkan dalam kondisi hari pendek dan intensitas cahaya 

tinggi (Dunwell, 1976).  Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada 

Sunderland dan Dunwell (1977). 

Berbagai tipe praperlakuan terhadap anter telah diketahui dapat 

meningkatkan produksi embryo pada sejumlah tanaman.  Praperlakuan anter 

dengan suhu rendah selama 2 – 30 hari pada suhu 3 – 10oC dapat merangsang 

embryogenesis (Sunderland dan Roberts, 1977).  Praperlakuan lain termasuk 

perendaman kuncup bunga di dalam air selama beberapa hari (Wilson, Mix, 

dan Foroughi-Wehr, 1978) dan sentrifugasi anter pada suhu 3 – 5oC selama 

lebih-kurang 30 menit (Sangwan-Norreel, 1977). 

Adanya jaringan anter di dalam kultur agaknya kurang menguntungkan 

karena dapat mempengaruhi produksi embryoid.  Dilaporlan oleh Raghavan 

(1978) bahwa suatu gradien auksin endogen di dalam anter kemungkinan 

memainkan peranan penting dalam perkembangan serbuk sari.  Serbuk sari 

yang embryogenik nampak berada pada bagian perifery locule anter yang 

sangat dekat dengan tapetum, dan kemungkinan senyawa-senyawa yang 

dikeluarkan dari tapetum menginisiasi pembelahan embryogenik serbuk sari 

pada potongan anter Hyoscyamus niger (Raghavan, 1978).  Serbuk sari juga 

peka terhadap senyawa-senyawa beracun yang dikeluarkan menyusul 

terjadinya perlukaan terhadap jaringan anter (Horner dan Street, 1978). 

Penting untuk menentukan jumlah kromosom pada plantlet yang baru 

terbentuk karena kemungkinan adanya keanekaragaman dalam tingkat ploidi, 

tergantung pada peristiwa-peristiwa perkembangan yang mengarah pada 

pembentukan embryoid.  Tanaman-tanaman heterozigot diploid dapat muncul 

dari jaringan anter atau dari pertumbuhan sel-sel induk mikrospora atau dari 

mikrospora yang tidak mengalami reduksi.  Perkembangan dari dyad dan 

tetrad yang tidak lengkap seringkali menghasilkan tanaman yang heterozigot 

pada lokus tertentu dikarenakan terjadinya crossing-over sebelum 

pembelahan reduksi pertama.  Penggandaan kromosom dan fusi inti dapat 

menghasilkan tanaman homozigot dengan berbagai  level ploidi.  Plantlet 

yang terbentuk dari jaringan kalus yang berasal dari mikrospora haploid 

dapat memperlihatkan mutasi dari kimera (Thomas dan Davey, 1975).  

Dikemukakan, bahwa level ploidi pada 2.496 tanaman padi yang diperoleh 

dari kultur serbuk sari 35,3% haploid, 53,4% diploid, 5,2% poliploid dan 

6,0% mixoploid (Hu Han et al., 1978).  Beberapa lintasan perkembangan 

yang diperlihatkan oleh mikrospora disajikan pada Gb. 14.1. 
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Ada sejumlah teknik yang dapat diterapkan untuk penggandaan jumlah 

kromosom tanaman haploid: (1) regenerasi melalui metode kultur jaringan, 

dan (2) penggandaan yang diinduksi secara kimiawi dengan kolkisin.  

Tingkat ploidi tanaman yang terlibat pertama kali harus diketahui dengan 

menggunakan prosedur sitologi yang baku sebelum percobaan lanjutan 

dilaksanakan (Darlington dan La Cour, 1976; Collins, 1979).  Metoda 

 

Gb. 14.1.  Beberapa kemungkinan lintasan perkembangan mikrospora pada 

kondisi in vitro dan in vivo.  Perkembangan normal (in vivo) menghasilkan 

dua sperma, inti tabung atau sel, dan pembentukan tabung serbuk sari 
(paling kiri).  Ada beberapa kemungkinan setelah kultur in vitro mikrospora 

atau anter.  Baik tabung maupun inti generatif mengalami degenerasi, dan 

nukleus yang bertahan membelah secara berulang-ulang dan akhirnya 

menghasilkan embryoid haploid.  Mitosis pertama dari mikrospora dapat 
menghasilkan dua inti yang serupa, dan perkembangan yang berulang-ulang 

dari inti ini dapat menghasilkan embryoid haploid.  Namun demikian, inti-

inti yang sama dapat melebur dan menghasilkan embryoid diploid (paling 

kanan).  Kalus haploid yang berasal dari mikrospora dapat membentuk 
embryoid secara de novo (Diagram dimodifikasi dari Devreux, 1970). 
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penggandaan kromosom yang lain adalah menggunakan jaringan daun tua 

dari tanaman haploid, karena daun-daun tua memiliki kemampuan 

meregenerasi baik tanaman haploid maupun tanaman diploid.  Tanaman-

tanaman diploid dihasilkan dari endoreduplikasi kromosom, yang seringkali 

terjadi di dalam kultur jaringan tanaman.  Suatu teknik untuk menginduksi 

plantlet yang dimulai dengan eksplan daun tanaman diploid telah diuraikan 

oleh Kasperbauer dan Wilson (1978).  Selain itu, jumlah kromosom dapat 

digandakan dengan pemberian kolkisin, baik pada embryo maupun pada 

tanaman-tanaman haploid.  Suatu prosedur sederhana adalah dengan 

merendam anter yang berisi plantlet yang baru terbentuk di dalam larutan 

kolkisin (0,5% w/v) selama 24 – 48 jam (Burk, Gwyn, dan Chaplin, 1972).  

Pendekatan lain adalah dengan menggunakan siapan kolkisin di dalam pasta 

lanolin (0,4% w/v) yang diberikan pada tunas-tunas aksilar yang diperoleh 

dari tanaman haploid dewasa (Tanaka dan Nakata, 1969).  Suatu evaluasi atas 

teknik untuk kromosom diuraikan oleh Jensen (1974). 

Potensi penggunaan tanaman-tanaman haploid dan galur homozigot 

dalam program pemuliaan tanaman telah dikenal sejak lama.  Suatu bidang 

penelitian penting adalah yang berkenaan dengan perkembangan galur-galur 

homozigot untuk produksi hibrida pada spesies yang self-incompatible 

(misalnya rye dan rape) (Keller dan Stingham, 1978).  Kultur mikrospora 

memiliki peranan penting dalam penelitian-penelitian mutagenik.  Mutasi 

tidak terlihat pada tanaman-tanaman diploid karena tidak ada gen yang 

dominan.  Namun demikian, agar penelitian ini berhasil, sejumlah besar 

mikrospora harus diinduksi untuk melangsungkan embryogenesis dan 

berkembang pada media nutrisi.  Tanaman-tanaman haploid tetap stabil 

secara genetik, dapat meregenerasikan tanaman diploid dari tanaman haploid.  

Hal ini telah dibuktikan pada Nicotiana tabacum (Devreux dan Laneri, 1974). 

Tiga teknik yang berbeda akan dibahas pada bab ini.  Pada percobaan 

pertama para siswa akan mengkulturkan anter baik dari henbane 

(Hyoscyamus niger) maupun tembakau (Nicotiana tabacum).  Kedua 

tanaman ini berasal dri famili Solanaceae.  Pada percobaan ke-dua akan 

dilakukan induksi pembentukan plantlet haploid melalui kultur isolasi serbuk 

sari yang diperoleh dari potongan anter.  Dengan asumsi bahwa percobaan 

sebelumnya telah berhasil, para siswa akan melakukan penggandaan 

kromosom dan memproduksi tanaman diploid dari tanaman haploid. 

 

BAHAN DAN ALAT 

Modus sterilisasi:  C, kimia; O, oven; A, otoklaf 

 tanaman Hyoscyamus niger dan Nicotiana tabacum pada tahap 

perkembangan tunas bunga. 

C skalpel yang dilengkapi dengan mata pisau kecil (Bard-Parker no. 11) 
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O pinset (dua buah). 

O jarum pemotong yang dibuat dari potongan kaca lunak. 

O cawan Petri 9-cm (10 buah). 

O tabung reaksi untuk perconaan-1 (10 buah) 

O pipet 5-mL. 

O pipet Pasteur 

A wadah Erlenmeyer, msing-masing berisi 100 mL air suling (lima buah). 

A 100 mL medium MS yang dilengkapi dengan sukrosa (2% w/v) dan agar 

(0,6 – 0,8% w/v) untuk percobaan-1. 

A 50 mL medium MS cair yang dilengkapi dengan sukrosa (2% w/v) untuk 

percobaan-2. 

100 mL larutan pemutih (10% v/v) yang mengandung 2 mL deterjen atau 

bahan pelembab (1% v/v). 

 rendaman etanol (80% v/v). 

 lampu metanol. 

gelas objek, gelas penutup. 

pewarna acetocarmine. 

hemositometer Fuchs-Rosenthal, kedalaman 0,2 mm. 

unit inkubator atau lemari pendingin untuk praperlakuan tunas bunga 

(suhu 7- 8oC). 

ruang kultur dengan lampu fluorescent (300 lux; 5.000 lux). 

medium induksi akar (diperlukan setelah 4 – 5 minggu). 

kolkisin (0,5% w/v). 

Parafilm (satu rol). 

 

CARA KERJA 

Percobaan 1.  Kultur anter 

1. Tanaman yang digunakan untuk percobaan ini adalah yang dibudidayakan 

sampai mencapai tahap pembentukan tunas bunga.  Dalam hal tanaman 

tembakau, tunas-tunas tersebut hendaknya memiliki cprolla dengan 

panjang 21 – 23 mm, dan pada tahap ini serbuk sari telah menyelesaikan 

mitosis pertama (Sunderland dan Roberts, 1977).  Metoda yang 

digunakan untuk isolasi dan pengkulturan disajikan pada Gb. 14.2. 

2. Jika bahan tanaman yang digunakan adalah tembakau, hasil terbaik akan 

diperoleh dengan memberi praperlakuan pada tunas bunga selama kira-

kira 12 hari (suhu 7 – 8oC) sebelum dikulturkan (Sunderland dan Roberts, 

1977).  Untuk sterilisasi permukaan, tunas-tunas dimasukkan ke dalam 

cawan Petri yang berisi larutan hipoklorit plus bahan pelembab (selama 

10 menit). 

3. Bilas tunas-tunas beberapa kali dengan air suling steril.  Gunakan pinset 

dan jarum pemotong, buka tunas dan keluarkan anter dengan hati-hati.  

Diperlukan kehati-hatian yang tinggi, dan diperlukan mikroskop diseksi 
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untuk langkah ini.  Anter yang telah dipotong dari masing-masing tunas 

dikelompokkan bersama-sama sesuai dengan tunas asalnya. 

4. Dari setiap kelompok diambil satu anter dan dipecahkan di dalam 

acetocarmine untuk mengetahui tahap perkembangan serbuk sarinya.  Jika 

serbuk sari dari anter yang dipecahkan berada pada tahap perkembangan 

yang dikehendaki, maka anter yang tersisa pada kelompoknya dapat 

dikulturkan.  Dalam hal Hyoscyamus niger, mikrospora hendaknya telah 

menyelesaikan meiosis, namun belum memulai pembelahan serbuk sari 

yang pertama.  Serbuk sari Nicotiana tabacum hendaknya 

memperlihatkan pembelahan yang pertama.  Tangkai anter harus dibuang 

sebelum dikulturkan, jika tidak maka tangkai tersebut akan membentuk 

kalus pada ujung potongannya. 

5. Anter dapat dikulturkan baik pada media yang dipadatkan dengan agar 

(Sunderland dan Wicks, 1971) maupun pada media cair (Wernicke dan 

 

Gb. 14.2.  Prosedur dasar produksi tanaman haploid dari kultur anter.  

Tunas-tunas yang diisolasi disterilkan dan anter diambil secara aseptik.  

Anter individu diseleksi dengan pewarnaan acetocarmine untuk memilih 

serbuk sari dengan tahap perkembangan yang terbaik.  Pengkulturan 

selanjutnya menghasilkan pembentukan embryoid dan plantlet haploid. 
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Kohlenbach, 1976, 1977; Sunderland dan Roberts, 1977).  Petunjuk untuk 

mempersiapkan medium kultur disajikan pada akhir bagian ini. 

6. Anter dikulturkan pada suhu 25oC pada kondisi gelap ataupun diberi 

cahaya.  Kehadiran cahaya penting setelah pembentukan plantlet dimulai 

untuk memproduksi klorofil dan menghasilkan pertumbuhan yang 

normal.  Pencahayaan yang terus-menerus dari lampu fluorescent (300 

lux) memberikan hasil yang memuaskan (Kasperbauer dan Wilson, 

1979).  Embryo-embryo muda dapat dideteksi dengan secara hati-hati 

meletakkan anter yang membengkak pada gelas objek dan diberi satu 

tetes pewarna acetocarmine, lalu diamati di bawah mikroskop.  

Pembentukan plantlet terjadi setelah periode 4 – 5 minggu kultur. 

7. Pisahkan plantlet-plantlet dengan menggunakan pinset, dan buang sisa-

sisa jaringan anter.  Guna mempercepat perkembangan plantlet, 

pindahkan plantlet tersebut ke medium induksi akar setelah panjangnya 

lebih-kurang 3 mm.  Medium ini identik dengan medium untuk kultur 

anter, kecuali agar yang digunakan hanya 0,5% (w/v) dan semua 

komponen lain diberikan dengan konsentrasi setengahnya.  Selama 

periode pertumbuhan ini tanaman-tanaman harus ditempatkan pada 

kondisi dengan fotoperiodesitas 12 jam/hari dan intensitas cahaya 5.000 

lux yang berasal dari lampu fluorescent putih (Kasperbauer dan Wilson, 

1974).  Dianjurkan agar para siswa mengamati ujung akar plantlet 

menggunakan pewarna acetocarmine atau pewarna Feulgen guna 

memperjelas jumlah kromosom haploid (Darlington dan La Court, 1976; 

Collins, 1979). 

 

Percobaan 2.  Kultur serbuk sari (Sunderland dan Roberts, 1977) 

1 – 4.  Sama seperti pada percobaan sebelumnya. 

5. Teknik ini didasarkan pada pelepasan serbuk sari ke dalam medium kultur 

setelah anter tembakau dipecahkan dan terbuka.  Praperlakuan tunas 

bunga tembakau dengan suhu rendah (langkah 2) nyata mendorong 

pecahnya anter.  Untuk masing-masing kultur, tempatkan anter dari tiga 

tunas tembakau di dalam 5 mL medium cair di dalam cawan Petri.  Ambil 

dan buanglah anter dari beberapa kultur setelah 6, 10 dan 14 hari.  Untuk 

anter selain dari tembakau, ada baiknya dibuat  guratan/potongan kecil 

pada jaringan anter menggunakan pisau skalpel kecil dan secara perlahan-

lahan pencetlah isi anter ke dalam medium menggunakan pinset.  Balut 

cawan Petri dengan parafilm, dan inkubasikan pada suhu 28oC dalam 

kondisi gelap selama 14 hari pertama kultur.  Setelah 14 hari pindahkan 

kultur tersebut ke ruangan yang diberi cahaya (lampu fluorescent Gro 

Lux, 500 lux, panjang hari 12 jam, suhu 25oC).  Serbuk sari yang 

disemprotkan ke dalam medium pada interval 6, 10 dan 14 hari akan 
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berkembang menjadi embryo-embryo haploid (Sunderland dan Roberts, 

1977; Kasperbauer dan Wilson, 1979; Nagmani dan Raghavan, 1983). 

 

Percobaan 3.  Regenerasi tanaman diploid 

Pada percobaan ini akan dilakukan upaya meningkatkan penggandaan 

kromosom pada plantlet yang terbentuk dari percobaan kultur anter.  Bila 

plantlet-planlet telah muncul dari anter yang dikulturkan, masukkan anter 

tersebut ke dalam larutan kolkisin (0,5% w/v) selama 24 – 48 jam).  Kolkisin 

adalah senyawa yang sangat beracun, para siswa hendaknya sangat berhati-

hati dalam penggunaan alkaloid ini (lihat lampiran pada Bab 7).  Setelah 

perlakuan kolkisin, bilas plantlet tersebut di dalam air suling steril dan 

kulturkan sebagaimana dijelaskan pada percobaan-1 langkah 7.  Penting 

untuk mengetahui jumlah kromosom pada plantlet dengan menggunakan 

pewarna acetocarmine atau pewarna Feulgen.  Jika tidak diperoleh ploidi, 

maka perendaman dapat ditingkatkan menjadi 96 jam, dan mungkin pula 

perlu mengulangi perlakuan hingga beberapa hari guna mendapatkan 

keberhasilan (Sunderland dan Dunwell, 1977). 

 

Persiapan media untuk kultur anter dan sebuk sari 

Anter dari berbagai tanaman, termasuk Nicotiana tabacum dan Hyoscyamus 

niger, dapat dikulturkan pada media yang relatif sederhana yang terdiri dari 

mineral dan sukrosa.  Akan tetapi spesies lain membutuhkan tambahan 

suplemen organik dan hormon tanaman.  Sayangnya, pemberian auksin pada 

medium kultur justru merangsang pembentukan kalus (Raghavan, 1978).  

Medium yang dianjurkan untuk kultur anter pada percobaan-1 adalah 

medium MS yang dilengkapi dengan sukrosa 2% (w/v).  Bila dikehendaki, 

medium ini dapat dipadatkan dengan agar (0,6 – 0,8% w/v). 

Para siswa dianjurkan agar menggunakan medium alternatif, yang disusun 

oleh Sunderland dan Roberts (1977), untuk kultur cair isolasi serbuk sari.  

Komposisi medium tersebut seperti disajikan pada Tabel 14.1. 

 
Tabel 14.1.  Medium dasar untuk kultur cair serbuk sari. 
 

Konstituen Konsentrasi (mg/L) 

KNO3 950 

NH4NO3  825 
MgSO4.7H2O 185 

CaCl2 220 

KH2PO4  85 

FeSO4.7H2O 27,8 
Na2EDTA 37,3 

sukrosa 20.000 

Sumber:  Sunderland dan Roberts, 1977. 
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Persiapan pewarna acetocarmine 

Acetocarmine disiapkan dengan menggojog larutan carmine (4% v/v) selama 

24 jam di dalam asam asetat (50% v/v), dan kemudian produknya disaring.  

Spesies dengan kandungan DNA yang rendah terlebih dahulu harus diwarnai 

dengan reaksi Feulgen.  Anter difiksasi di dalam larutan asam asetat:etanol 

(1:3 v/v) selama beberapa jam (suhu 4oC), dilewatkan pada suatu seri 

konsentrasi etanol bertingkat, dan dihidrolisis di dalam HCl (5 N) selama 1 

jam pada suhu kamar.  Ujung-ujung akar atau spora dapat diwarnai dengan 

reagen Feulgen selama kira-kira 2 jam, dan kemudian disemprotkan ke dalam 

acetocarmine (Sunderland dan Dunwell, 1977). 

 

HASIL 

Keluarkan anter dari medium kultur pada interval yang teratur dan amati 

secara mikroskopik perkembangan serbuk sarinya.  Untuk mempermudah 

interpretasi hasil Gb. 14.3 memperlihatkan perkembangan embryoid dari 

serbuk sari Hyoscyamus niger yang diamati di bawah mikroskop elektron 

(Dodds dan Reynolds, 1980).  Setelah 2 atau 3 hari di dalam medium kultur, 

perubahan-perubahan perkembangan dapat dideteksi (Gb. 14.3).  Banyak 

serbuk sari mengakumulasikan butiran-butiran pati, sedangkan serbuk sari 

lainnya meregenerasikannya, dan sejumlah kecil serbuk sari membelah diri 

dan memasuki lintasan perkembangan yang mengarah pada pembentukan 

embryoid haploid (Raghavan, 1975, 1978).  Tahap-tahap perkembangan 

embryoid yang muncul dari kultur serbuk sari sama seperti halnya 

perkembangan embryo dari zigot normal pada tanaman diploid.  Serbuk sari 

embryogenik akhirnya menghilang dan sistem yang tengah berkembang 

melangsungkan pembelahan sel berulang-ulang.  Proliferasi seluler ini 

menghasilkan embryo dengan tahap perkembangan globular (Gb. 14.3c,d) 

yang melangsungkan perubahan-perubahan morfologis guna menghasilkan 

embryo berbentuk jantung (Gb. 14.3e) dan bentuk torpedo.  Akhirnya, 

embryoid-embryoid haploid menembus dinding anter (Gb. 13.3f).  

Keseluruhan proses ini berlangsung kira-kira 14 hari pada Hyoscyamus dan 

21 – 28 pada Nicotiana. 

Plantlet dapat dipotong dari anter dan ditumbuhkan hingga dewasa.  

Sebagaimana diuraikan pada percobaan 3, dapat saja memperlakukan 

tanaman-tanaman haploid ini sedemikian rupa sehingga dapat berkembang 

menjadi tanaman diploid yang homozigot dan fertil.  Tanaman haploid 

bersifat steril (mandul) karena tidak mampu melangsungkan pembelahan 

reduksi pada meiosis. 
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Gb. 14.3. Pengamatan terhadap perkembangan embryoid pada kultur anter 

Hyoscyamus niger (henbane) dengan mikroskop elektron.  (a) Serbuk sari 

yang  
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PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Produksi tanaman haploid melalui mikrospora menawarkan keuntungan tertentu 

dibandingkan metoda lain untuk pembentukan tanaman-tanaman poliploid.  Apa 

pendapat Saudara mengnai pernyataan ini? 
2. Berikan beberapa penjelasan mengapa anter yang dikulturkan akan 

memungkinkan serbuk sari berkembang menjadi embryo, sedangkan serbuk sari 

yang dikulturkan kemungkinan tidak membentuk embryo. 

3. Apa pentingnya tanaman-tanaman haploid bagi para pemulia tanaman? 

4. Sebutkan tiga lintasan yang akan dilalui oleh serbuk sari Hyoscyamus begitu 

ditempatkan di dalam kultur! 

 

LAMPIRAN 

1. Usahakan menseleksi anter dari beberapa spesies tanaman dalam upaya 

menghasilkan embryoid.  Famili tanaman yang telah menghasilkan 

tanaman-tanaman haploid dari kultur anter meliputi Solanaceae, 

Graminae, dan Criciferae.  Di samping spesies tanaman yang 

dikemukakan pada bab ini, beberapa tanaman lain dapat dicobakan seperti 

Populus, Petunia hybrida, tomat (Lycopersicon esculentum), jagung (Zea 

mays) bit gula (Beta vulgaris), dan gandum (Triticum aestivum).  Setelah 

pembentukan plantlet, tentukan persentase tanaman haploid di antara 

tanaman-tanaman yang baru terbentuk dengan menggunakan 

acetocarmine untuk siapan ujung akar. 

2. Dengan menggunakan hemositometer, tentukan jumlah serbuk sari di 

dalam satu anter yang diambil dari tanaman percobaan.  Berapa 

persentase serbuk sari yang membentuk embryoid dari anter yang Anda 

kulturkan? 

3. Ulangi percobaan-1 dengan medium agar yang mengandung arang aktif 

(2% w/v).  Apakah didapatkan persentase anter yang membentuk 

embryoid yang lebih besar dari pada hasil sebelumnya (tanpa arang 

aktif)?.  Apakah jumlah total plantlet yang terbentuk lebih besar atau 

Gb. 14.3.  Lanjutan. 

yang tengah berkembang setelah 20 jam kultur.  (b) Serbuk sari yang 

membengkak mulai pecah terbuka bagian tengahnya setelah 5 hari kultur.  
(c) Tahap embryoid globular setelah 7 hari kultur yang memperlihatkan 

adanya hubungan dengan serbuk sari induk.  (d) Embryoid lain yang 

memperlihatkan tahap perkembangan globular setelah 7 hari kultur  (e) 

Embryoid berbentuk hati setelah 9 hari kultur.  (f) Embryoid yang 
menembus dinding anter setelah 14 hari kultur; perhatikan akar-akar dan 

pucuk-pucuk yang tengah berkembang (Dari Dodds dan reynolds, 1980). 
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lebih kecil dibandingkan dengan yang terbentuk pada medium tanpa 

arang aktif? 
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15 
Penyimpanan sumberdaya genetik tanaman 

 

 

Minat yang besar akan penerapan teknologi kultur jaringan di dalam 

penyimpanan plasma nutfah tanaman telah terlihat begitu besar dalam 

beberapa tahun terakhir (Bajaj dan Reinert, 1977; Wilkins dan Dodds, 

1983a,b).  Metoda penyimpanan plasma nutfah secara konvensional peka 

terhadap kehilangan akibat berbagai hal seperti: (1) serangan hama dan 

penyakit, (2) ketidakstabilan iklim, (3) bencana alam, dan (4) situasi politik 

dan ekonomi suatu negara.  Selain itu, biji dari sejumlah tanaman pertanian 

penting dapat kehilangan viabilitasnya dengan cepat di dalam sistem 

penyimpanan konvensional.  Contoh tanaman yang memiliki benih berumur 

pendek adalah Elaeis guineensis (kelapa sawit), Hevea brassiliensis (karet), 

Citrus sp. dan Coffea sp.  Alasan lain penggunaan teknik kultur jaringan 

untuk pelestarian plasma nutfah akan dibahas berikut ini. 

Tanamantanaman yang diperbanyak secara vegetatif yang memiliki 

tingkat heterozigot yang tinggi atau yang tidak menghasilkan biji harus 

disimpan dalam bentuk vegetatif sebagai umbi, akar atau setek.  Hal ini 

biasanya memerlukan tenaga kerja yang banyak selama musim tanam dan di 

samping itu koleksi lapangan dan penyimpanan propagula hanya untuk 

periode waktu yang singkat.  Tanamantanaman yang masuk kategori ini 

meliputi yam (Dioscorea), pisang (Musa), kentang (Solanum), ubi kayu 

(Manihot), talas (Colacasia esculentum) dan ubi jalar (Ipomoea batatas).  

Suatu contoh yang menarik adalah perbanyakan skala besar koleksi plasma 

nutfah kentang internasional di International Potato Center (CIP), Peru, yang 

pada tahun 1980 menyimpan 12.000 aksesi.  Beberapa di antara kentang ini 

merupakan kultivar poliploidi steril sehingga tidak mungkin untuk 

menyimpan benihnya. 

Pada beberapa spesies seperti kelapa (Cocos nucifera), kelapa sawit 

(Elaeis guineensis), dan korma (Phoenix dactylifera), tidak dijumpai metoda 

yang efisien untuk perbanyakan secara vegetatif.  Metoda perbanyakan 

korma secara konvensional yakni menggunakan anakan yang tumbuh pada 

bagian bawah batang utama berjalan sangat lambat dan tidak dapat 

diandalkan.  Karenanya, pengembangan suatu sistem kultur jaringan yang 

cocok untuk perbanyakan dan pelestarian plasma nutfah jelas memiliki 

beberapa keunggulan.  Dalam hal korma, kondisinya sangat serius.  Genom 

spesies ini di Algeria dan Maroko berada di ambang kepunahan oleh karena 

serangan penyakit Bayoun (Fusarium oxysporum Schlect. var. albedenis). 

Banyak tanaman kehutanan berumur panjang, termasuk angiospermae 

dan gimnospermae, tidak menghasilkan biji sampai umur tertentu, dan 



Percobaan kultur jaringan tanaman 

 

177 

tanaman ini harus diperbanyak secara vegetatif untuk memproduksi genotipe 

induk.  Metode perbanyakan vegetatif yang paling sering diterapkan terhadap 

tanaman buahbuahan pohon dari famili Rosaceae adalah secara okulasi dan 

sambung pucuk.  Suatu bidang penelitian yang dewasa ini tengah dipelajari 

penerapannya untuk perbanyakan klon tanaman buahbuahan pohon adalah 

teknik kultur jaringan.  Teknik ini menawarkan keunggulan tertentu bagi 

kultivar tanaman buah pohon yang sulit dan/atau mahal bila diperbanyak 

secara konvensional.  Sebagai contoh, batang atas kultivar apel biasanya 

disambung atau diokulasi pada batang bawah yang mana batang bawah itu 

sendiri diperoleh melalui pertunasan tunggul ataupun melalui perundukan.  

Proses ini membutuhkan waktu 3 tahun dan memerlukan fasilitas perawatan 

yang intensif serta keterampilan tertentu. 

Perbanyakan tanaman melalui produksi tanaman yang dapat membentuk 

akar akan jauh lebih cepat dapat dapat memberikan nilai tambah bagi 

percepatan ketersediaan kultivar-kultivar baru yang dikembangkan dari 

program pemuliaan tanaman.  Keunggulan lain dari teknik kultur jaringan di 

dalam memperbanyak tanaman buah pohon adalah penggandaan in vitro dan 

pembentukan akar yang cepat pada batang bawah apel seperti M9.  Batang 

bawah ini digunakan secara luas karena pengaruhnya terhadap prekositas 

serta pengendalian batang dan ukuran buah.  Namun demikian, kerugian 

utamanya adalah pembentukan akar sangat sulit bila menggunakan metoda 

penyetekan konvensional.  Mikropropagasi dengan teknik in vitro juga telah 

diterapkan pada kultivar Prunus, sehingga memungkinkan tersedianya bahan 

tanaman dalam jumlah besar untuk program-program pemuliaan (Jones, 

Pontikis, dan Hopgood, 1979). 

Penyimpanan beku (kriopreservasi).  Telah diuraikan di muka bahwa 

suatu sistem in vitro dengan laju penggandaan yang tinggi, walaupun sesuai 

untuk tujuan perbanyakan klon, secara keseluruhan tidak cocok untuk 

digunakan sebagai sarana pelestarian plasma nutfah.  Sistem seperti ini 

membutuhkan perhatian dan pemeliharaan yang intensif, dan laju mutasi 

yang nampaknya berhubungan secara langsung dengan pembelahan sel 

(Henshaw, O’Hara, dan Wescott, 1980).  Dengan demikian, suatu sistem 

yang ideal untuk penyimpanan plasma nutfah adalah menyimpan bahan 

tanaman sedemikian rupa untuk mendapatkan pembelahan sel yang benar-

benar terhenti.  Hal ini dapat dilakukan dengan penyimpanan bahan tanaman 

pada suhu cair nitrogen (-196oC).  Walaupun teknik ini telah diterapkan pada 

berbagai kultur jaringan, namun laju keberhasilannya beragam.  Beberapa 

aspek penyimpanan beku atau kriopreservasi ini dibahas oleh Withers (1980, 

1982a,b). 

Penyimpanan suhu minimum.  Teknik-teknik pelestarian plasma nutfah 

berdasarkan penyimpanan plantlet yang berasal dari kultur ujung pucuk atau 

dari kultur meristem di bawah kondisi yang hanya memungkinkan laju 
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pertumbuhan minimum akan diterapkan secara luas dalam waktu dekat ini.  

Sistem tersebut telah memperlihatkan pemanfaatannya ayng penting di 

beberapa pusat sumber daya plasma nutfah internasional, terutama sekali 

karena bahan yang disimpan siap untuk digunakan sewaktu-waktu 

diperlukan, dapat dengan mudah dilihat hidup atau matinya, dan kultur 

tersebut dapat segera ditumbuhkan menjadi tanaman lengkap bila diperlukan 

(Wilkins dan Dodds, 1983b). 

Ada beberapa pendekatan terhadap penekanan pertumbuhan dalam kultur 

jaringan tanaman.  Terdapat tiga metoda pokok yang digunakan.  (1) Kondisi 

fisik kultur dapat diubah-ubah, misalnya suhu dan komposisi gas di dalam 

wadah kultur.  (2) Medium dasar dapat diubah-ubah, misalnya menggunakan 

konsentrasi hara sub- atau supra-optimal.  Beberapa faktor penting untuk 

pertumbuhan normal dapat dihilangkan atau digunakan pada kadar yang 

rendah.  (3) Medium dapat dilengkapi dengan zat penghambat tumbuh 

(misalnya asam absisat) atau senyawa-senyawa pengatur tekanan osmotik 

seperti manitol dan sorbitol. 

Kajian mengenai pelestarian kultur jaringan melalui teknik pertumbuhan 

minimum telah dibuat oleh sejumlah pakar (Withers, 1980; Henshaw et al., 

1980).  Beberapa aspek dari teknik ini beserta potensi penerapannya akan 

segera dibahas. 

Penurunan suhu diketahui sangat efektif sebagai sarana penyimpanan 

kultur jaringan.  Sejumlah spesies tanaman yang dapat dilestarikan dengan 

metoda ini meliputi anggur (Vitis rupestris), kentang (Solanum), bit gula 

(Beta vulgaris), apel (Malus domestica), stroberi (Fragaria vesca), ubi jalar 

(Ipomoea batatas), ubi kayu (Manihot esculentum), dan berbagai tanaman 

rumput hijauan ternak (misalnya Lolium, Festuca, Dactylis, dan Phleum).  

Dalam segala hal, suhu penyimpanan yang digunakan tergantung pada 

spesies tanaman.  Sebagai tuntunan umum, tanaman-tanaman yang berasal 

dari daerah beriklim sedang seperti kentang, strogeri, rumput-rumputan dan 

apel disimpan pada suhu 0 – 6oC, sedangkan tanaman-tanaman daerah tropis 

seperti ubi kayu dan ubi jalar disimpan pada kisaran suhu 11 – 20oC. 

Untuk spesies-spesies tertentu, penggunaan sistem penurunan suhu 

penyimpanan telah terbukti sangat berhasil.  Plantlet stroberi yang diperoleh 

dari meristem telah berhasil disimpan selama enam tahun.  Tidak 

mengherankan, bahwa teknik ini digunakan secara rutin di dua pusat 

sumberdaya genetik internasional. 

Penggunaan metode penurunan tekanan atmosfir dan penurunan tekanan 

parsial oksigen telah dianjurkan sebagai suatu sarana penyimpanan 

pertumbuhan minimum (Bridgen dan Staby, 1983).  Penambahan zat 

penghambat tumbuh ke dalam medium kultur jaringan sebagai sarana induksi 

pertumbuhan minimum telah dilakukan oleh sejumlah pakar.  Senyawa-

senyawa yang digunakan meliputi asam absisat, manitol, sorbitol, tributyl-

2,4-dichlorobenzylphosphonium klorida (Phosfon D), hidrazida malat, 
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succinic acid-2,2-dimethyl hidrazide (B-995), (2-chloroethyl)-

trimethylammonium klorida (CCC), dan ancymidol.  Pengaruh dari sejumlah 

zat penghambat tumbuh ini terhadap daya tumbuh kultur dikemukakan oleh 

Wescott (1981).  Daya tumbuh kultivar kentang setelah 12 bulan 

pertumbuhan di dalam kultur yang dilengkapi dengan zat penghambat 

tumbuh ini secara grasis besar ekivalen dengan hasil yang diperoleh pada 

penggunaan teknik penurunan suhu dan pengurangan kadar hara (Wescott, 

1981).  Oleh karenanya, tersedia banyak pilihan metoda penyimpanan. 

Penelitian-penelitian di Universitas Birmingham telah menunjukkan 

bahwa kultur tanaman buah pohon yang berasal dari daerah beriklim sedang 

dapat disimpan selama beberapa bulan dengan berbagai teknik.  Kultur pucuk 

tanaman cherry dapat bertahan pada medium cair pada suhu normal untuk 

periode waktu yang panjang (Wilkins, Bengochea, dan Dodds, 1982).  Hasil 

serupa yang tidak dipublikasikan telah ditemukan oleh kelompok peneliti ini 

pada kultur kultivar-kultivar apel, plum, dan pir. 

Pada percobaan berikut ujung pucuk kentang akan disimpan dengan 

pembekuan di dalam nitrogen cair dan dengan pengkulturan pada medium 

yang mengandung hidrazida malat sebagai penghambat tumbuh. 

 

BAHAN DAN ALAT 

Modus sterilisasi:  C, kimia; O, oven; A, otoklaf 

 kultur ujung pucuk kentang yang memperlihatkan regenerasi (lihat bab 

10). 

C skalpel. 

O pinset. 

O cawan Petri, 100 x 15 cm (lima buah). 

O tabung kultur (30). 

O aluminium foil (dipotong segi empat. 

A wadah Erlenmeyer masing-masing berisi 100 mL air suling (lima buah). 

A 200 mL medium propagasi pucuk kentang (lihat Bab 10; cukup untuk 20 

tabung kultur) 

A 100 mL medium propagasi pucuk kentang yang dilengkapi dengan 

hidrazida malat (10 mg/L) (untuk 10 tabung kultur). 

 rendaman etanol (80% v/v). 

 alkohol (70%) dalam botol semprot plastik. 

wadah Dewar untuk nitrogen cair. 

penutup muka (plastik pelindung). 

sarung tangan asbestos. 

pinset panjang, kira-kira 30 – 40 cm. 

ruang tumbuh (diberi cahaya, suhu 25oC). 
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CARA KERJA 

1. Potong beberapa ujung pucuk kentang yang steril (lihat Bab 10).  

Bungkus hati-hati dengan aluminium foil persegi empat. 

2. Dengan memakai sarung tangan dan penutup muka, masukkan bungkusan 

aluminium foil berisi potongan pucuk tadi ke dalam wadah Dewar yang 

berisi nitrogen cair (-196oC).  Biarkan bungkusan tersebut berada di 

dalam nitrogen cair selama beberapa menit.  Sampel dapat dibiarkan 

untuk periode waktu yang lebih lama jika cukup tersedia tangki 

penyimpanan nitrogen cair. 

3. Keluarkan bungkusan aluminium foil  dan biarkan suhunya naik menjadi 

suhu kamar. 

4. Buka bungkusan tersebut dan dengan hati-hati pindahkan pucuk-pucuk 

tadi ke dalam tabung kultur yang berisi medium mikropropagasi pucuk 

kentang (10 tabung). 

 

HASIL 

Percobaan 1 

Pucuk-pucuk kontrol yang dipindahkan ke medium mikropropagasi normal 

tumbuh dengan cepat.  Zat penghambat tumbuh memperlihatkan pengaruh 

yang kuat terhadap pertumbuhan pucuk.  Suatu perbandingan antara kultur 

yang diperlakukan dengan zat penghambat tumbuh dan kontrol setelah 6 

minggu masa kultur disajikan pada Gb. 15.1. 

 

Percobaan 2 

Waktu yang diperlukan oleh potongan pucuk untuk menginisiasi 

pertumbuhan sangat beragam, tetapi pada kentang pertumbuhan akan segera 

dengan mudah terlihat setalah 4 – 6 minggu.  Laju keberhasilan atau 

persentase plantlet hidup akan relatif rendah dan hasilnya akan bervariasi 

antara satu spesies dengan yang lainnya. 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Mengapa kultur jaringan digunakan untuk melestarikan plasma nutfah tanaman? 
2. Sebutkan beberapa tanaman di mana kultur jaringan adalah satu-satunya metoda 

untuk pelestarian plasma nutfah. 

3. Teknik apa saja yang tersedia untuk pelestarin in vitro?  Uraikan keunggulan dan 

kelemahan masing-masing teknik tersebut! 
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16 
Produksi metabolit sekunder oleh kultur sel 

 

 

Selain lintasan metabolik utama yang terdapat pada seluruh bentuk 

kehidupan, beberapa reaksi mengarah pada pembentukan senyawa-senyawa 

unik pada beberapa spesies atau bahkan kultivar tanaman.  Reaksi ini 

diklasifikasikan dengan istilah “metabolisme sekunder” dan produknya 

dikenal sebagai “metabolit sekunder” (Luckner dan Nover, 1977).  Senyawa-

senyawa demikian meliputi senyawa-senyawa alkaloid, antibiotik, minyak-

minyak yang mudah menguap, resin, tanin, glikosida cardiac, sterol, dan 

saponin.  Di samping nilai ekonominya, banyak metabolit sekunder 

memainkan peranan ekologis dan fisiologis pada tanaman tingkat tinggi.  

Penelitian-penelitian di bidang ekologi biokimia menunjukkan, bahwa 

beberapa senyawa sekunder yang dihasilkan oleh tanaman berperanan 

penting baik untuk melindungi tanaman tersebut dari serangan 

mikroorganisme dan hewan, ataupun meningkatkan kemampuan suatu 

spesies tanaman untuk bersaing dengan spesies tanaman lain dalam suatu 

habitat tertentu (Bell, 1980). 

Di luar kemajuan-kemajuan di bidang kimia organik, tanaman masih 

merupakan sumber penting bagi senyawa-senyawa kimia dan obat-obatan.  

Penerapan secara industri untuk produksi metabolit sekunder meliputi bahan-

bahan farmasi (misalnya sterol dan alkaloid), dan sejumlah bahan penyedap 

makanan serta parfum (Collins dan Watts, 1983).  Dalam beberapa hal, 

tanaman tersebut belum dihadapkan pada program genetika yang intensif 

untuk produksi senyawa yang optimum.  Selain itu, terdapat masalah teknis 

dan ekonomis di dalam budidaya tanaman ini.  Sayangnya, banyak Negara 

Ketiga yang menghasilkan tanaman obat-obatan memiliki situasi politik yang 

tidak stabil, sehingga penyediaan bahan tanaman untuk diproses kurang 

terjamin. 

Telah diketahui bahwa banyak metabolit sekunder yang diproduksi oleh 

tanaman dapat disintesis oleh kultur sel (Klein, 1960; Puhan dan Martin, 

1970).  Teknologi dasar bagi pengembangan kultur sel untuk skala besar 

telah diuraikan oleh Nickel (1962).  Beberapa hak paten telah diperoleh untuk 

produksi metabolit dari kultur sel seperti allergen, L-dopa, diosgenin, ginseng 

saponin glycosida, dan glycyrrhizin (Staba, 1977).  Kultur jaringan juga telah 

memproduksi senyawa-senyawa yang sebelumnya tidak dikenal, dan kultur 

sel tanaman tingkat tinggi merupakan sumber penting bagi senyawa-senyawa 

baru dengan nilai ekonomis tinggi (Butcher, 1974). 

Walaupun produksi metabolit sekunder oleh kultur sel dapat tidak praktis, 

namun dalam beberapa hal teknik kultur jaringan tanaman dapat digunakan 
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untuk memperbaiki budidaya tanaman tersebut.  Prosedur kulturnya meliputi 

perbanyakan vegetatif, isolasi bahan bebas virus, kajian mutasi genetik 

dengan tanaman haploid, fusi protoplas, dan seleksi galur-galur tahan 

penyakit. 

Ada beberapa alasan lambatnya kemajuan di bidang penerapan kultur sel 

dalam skala industri untuk produksi metabolit sekunder.  Kultur 

memperlihatkan laju pertumbuhan yang relatif lambat, dan biosintesis 

senyawa-senyawa yang diinginkan seringkali sangat sedikit dibandingkan 

dengan produksi oleh tanaman utuh.    Agar kultur sel dapat digunakan 

sebagai sumber senyawa-senyawa kimia penting, maka produksi secara in 

vitro harus sebanding atau bahkan melebihi jumlah yang diproduksi oleh 

tanaman utuh.  Beberapa laporan telah dipublikasikan yang memperlihatkan 

hasil yang mendekati atau melebihi hasil metabolit sekunder yang diperoleh 

pada tanaman utuh (Tabel 16.1).  Dalam beberapa hal, produksi metabolit 

sekunder tidak memperlihatkan hubungan yang positif dengan laju 

pertumbuhan maksimal kultur.  Hal ini boleh jadi mencerminkan kompetisi 

untuk metabolit-metabolit yang digunakan pada metabolisme primer dengan 

lintasan-lintasan yang mengarah pada pembentukan produk-produk sekunder, 

misalnya, suatu kompetisi dapat terjadi pada asam-asam amino dalam 

pembentukan protein, alkaloid, dan phenylpropanoid (Aitchinson, Macleod, 

dan Yeoman, 1977).  Suatu pendekatan yang dipakai untuk mengatur lintasan 

metabolit adalah dengan menambahkan prekursor ke medium kultur.  

Walaupun pengkayaan medium dengan prekursor telah memperlihatkan 

sejumlah keberhasilan, namun kegagalan untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan dapat disebabkan oleh kurangan penyerapan, pengendapan, 

konjugasi, diversi ke dalam lintasan alternatif, atau kekurangan salah satu 

enzim antara prekursor dan produk (Aitchinson et al., 1977).  Berbagai upaya 

 
Tabel 16. 1.  Metabolit sekunder yang diproduksi di dalam kultur sel pada kadar yang 

sama atau melebihi yang diproduksi oleh tanaman utuh. 

 

Senyawa Spesies tanaman Referensi 

nikotin Nicotiana tabacum Tabata dan Hiraoka, 1976 

serpentin Catharanthus roseus Döller et al., 1976 

antraquinon Morinda citrifolia Zenk et al., 1975 
diosgenin Dioscorea deltoidea Kaul et al., 1969 

thebain Papaver bracteatum Kamimura et al., 1976 

penghambat proteinase Scopolia japonica Misawa et al., 1975 
ginseng saponin Panax ginseng Jhang et al., 1974 

fenolik Acer pseudoplatanus Wescott dan Henshaw, 1976 

flavonol Acer pseudoplatanus Wescott dan Henshaw, 1976 

turunan coumarin Ruta graveolens Steck et al., 1971 
alkaloid Ruta graveolens Steck et al., 1971 

solasadin Solanum laciniatum Chandler dan Dodds, 1983a,b 

 



Produksi metabolit sekunder oleh kultur sel 

 

186 

telah dilakukan untuk meningkatkan hasil kultur sel dengan menseleksi 

strain-strain berproduksi tinggi (Tabata et al., 1978)..  Walaupun biosintesis 

metabolit sekunder tidak disertai dengan penanda (marker) yang terlihat oleh 

mata, metoda radioimmuno-screening telah dikembangkan untuk kultur sel 

yang menghasilkan metabolit sekunder (Weiler, 1977).  Ketidakstabilan 

kultur sel untuk memproduksi produk sekunder yang berkesinambungan 

merupakan suatu kendala karena beberapa galur sel kehilangan kemampuan 

untuk mensintesis senyawa yang dikehendaki setelah periode kultur yang 

panjang.  Jelaslah, penting untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai 

produksi yang sinambung dari suatu strain sel sebelum digunakan pada skala 

industri (Alferman dan Reinhard, 1978).  Akhirnya, ada diperlukan biaya 

untuk memproduksi metabolit sekunder melalui kultur sel (misalnya biaya 

peralatan, bahan kimia, dan teknisi).  Dengan tingkat perkembangan seperti 

sekarang ini nampaknya hanya senyawa-senyawa kimia langka dan sangat 

mahal yang dapat diproduksi melalui metoda ini (Zenk, 1978). 

Hubungan antara tingkat organisasi jaringan dan biosintesis produk-

produk sekunder masih kabur.  Orientasi ruang dari enzim, 

kompartementalisasi dari enzim-enzim, dan bidang penampungan akumulasi 

produk adalah kemungkinan beberapa di antara faktor-faktor yang terlibat di 

dalam biosintesis produk-produk sekunder oleh jaringan yang terspesialisasi 

(Butcher, 1977).  Namun demikian, kebutuhan metabolik untuk beberapa 

lintasan biosintesis ini tidak tergantung pada tingkat diferensiasi sel.  Dalam 

kajian pustaka tentang pembentukan produk sekunder di dalam kultur sel, 

Butcher (1977) telah membagi senyawa-senyawa ini ke dalam empat 

kelompok umum. 

1. Beberapa senyawa terdapat di seluruh bagian tanaman dan tidak ada kaitannya 
dengan tingkat diferensiasi sel manapun (misalnya phytosterol dan flavonoid 

tertentu). 

2. Beberapa senyawa yang tersebar luas terbatas pada jenis-jenis tanaman tertentu 

(misalnya lignin dan tanin). 
3. Beberapa senyawa hanya terdapat pada famili dan spesies tertentu, walaupun 

biosintesisnya tidak berkaitan dengan bentuk diferensiasi sel manapun (misalnya 

flavonoid dan antraquinon tertentu). 

4. Biosintesis beberapa senyawa terbatas pada sel-sel atau jaringan yang sangat 
terspesialisasi (misalnya minyak-minyak penting, resin dan lateks).  Di dalam 

kelompok ini tingkat diferensiasi berhubungan langsung dengan biosintesis 

senyawa tersebut. 

Pada kategori terakhir dapat diasumsikan bahwa keberhasilan 

menginduksi diferensiasi sel pada tingkat tertentu di dalam kultur sel harus 

dicapai sebelum diperoleh biosintesis metabolit sekunder ini secara in vitro 

(Street, 1971; Yeoman et al., 1982). 

Pembahasan mengenai kemungkinan adanya hubungan antara 

metabolisme sekunder dengan diferensiasi sel telah dipubliksikan (Böhm, 

1977; Yeoman et al., 1982).  Maslah utama dalam mempelajari hubungan ini, 



Percobaan kultur jaringan tanaman 

 

187 

seperti halnya pada sebagian besar penelitian kultur jaringan, adalah bahwa 

metoda kultur bersifat empiris dan tidak dapat ditransfer dari satu spesies atau 

varietas ke spesies atau varietas tanaman lainnya. 

Oleh karena prinsip-prinsip biosintesis kimia oleh kultur sel masih belum 

banyak dipahami, kita tidak dapat mengantisipasi keberhasilan yang cepat 

sepanjang aplikasi praktis yang menjadi pusat perhatian (Alferman dan 

Reinhard, 1978).  Namun, di luar berbagai kendala yang dihadapi terdapat 

sejumlah program penelitian yang aktif mengenai produksi metabolit 

sekunder secara in vitro, terutama di Irlandia, Jepang, Jerman Barat, Israel, 

India, dan Amerika Serikat. 

Beberapa metabolit sekunder yang dihasilkan melalui kultur sel memiliki 

pigmen (Reinert, Clauss, dan Ardenne, 1964; Alferman dan Reinhard, 1971; 

Strickland dan Sunderland, 1972).  Pada bab ini para siswa akan mempelajari 

biosintesis metabolit sekunder secara in vitro baik melalui pengamatan kultur 

secara visual untuk melihat pembentukan pigman antosianin atau dengan 

mendeteksi senyawa-senyawa aromatik pada kultur tanaman mint (Lin dan 

Staba, 1961).  Monoterpen aromatik yang diproduksi oleh tanaman mint 

dapat dideteksi dengan mencium aroma kultur atau dengan kromatografi gas-

cair, jika tersedia alatnya. 

 

BAHAN DAN ALAT 

Modus sterilisasi:  C, kimia; O, oven; A, otoklaf 

 tanaman Mentha, Haplopappus, atau Daucus carota dewasa.  

 300 mL larutan pemutih (10% v/v) yang ditambah dengan 2 mL bahan 

pelembab (1% v/v). 

O skalpel. 

O pinset. 

O cawan Petri 9-cm untuk pengkulturan eksplan (12 buah). 

O cawan Petri untuk persiapan dan pembilasan eksplan (lima buah). 

O bor stainless (no. 2) dengan gagang logam. 

A cawan Petri 9-cm yang berisi kertas dua helai saring Whatman No. 1 

(lima buah). 

A penunjuk pemotongan eksplan. 

A 400 mL medium MS untuk induksi kalus (lihat Bab 4 dan 5). 

A Wadah Erlenmeyer 125-mL berisi 100 mL air suling steril (12 buah). 

O gelas piala 600-mL. 

 rendaman etanol (80% v/v). 

 etanol (70% v/v) dalam botol semprot plastik. 

 lampu metanol. 

 pengatur waktu (timer). 

aluminium foil tebal (satu rol). 

inkubator (26 – 28oC). 
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Bahan tanaman berupa daun atau batang Mentha dapat digunakan untuk 

penelitian senyawa-senyawa aromatik.  Bahan tanaman berupa batang 

Haplopappus dan akar tunggang Daucus carota akan menghasilkan eksplan 

yang cocok untuk produksi pigmen antosianin. 

 

CARA KERJA 

1. Bahan tanaman disterilkan menurut prosedur yang diuraikan pada Bab 5.  

Eksplan yang sudah dibilas dengan air suling steril selanjutnya 

dikeringkan pada kertas saring Whatman No. 1, dan diletakkan pada 

medium kultur untuk menginisiasi pembentukan kalus.  Kalus 

diinkubasikan pada suhu 26 – 28oC plus cahaya atau tanpa cahaya. 

2. Setelah 3 minggu kalus dapat disubkulturkan pada medium baru yang 

masih segar.  

Pembentukan pigmen antosianin.  Setelah perkembangan kalus dari eksplan 

Haplopappus atau Daucus, beberapa bagian nkalus tersebut akan berwarna 

putih, sedangkan bagian lainnya berpigmen.  Bagian yang memperlihatkan 

berbagai tingkat pigmentasi diambil dari massa kalus dengan hati-hati dan 

dikulturkan pada medium segar secara terpisah.  Dengan cara ini 

dimungkinkan untuk membentuk sejumlah galur sel dengan karakteristik 

pigmen antosianin yang berbeda.  Proses seleksi ini sangat memakan waktu, 

dan paling tidak dibutuhkan beberapa bulan untuk mendapatkan suatu koleksi 

galus sel. 

Terpen aromatik.  Setelah kalus diinisiasi dari eksplan Mentha, kalus tersebut 

harus disubkulturkan pada medium segar.  Sebagian kecil dari kalus dapat 

dibaui (dicium) untuk mengetahui apakah masih memiliki karakteristik 

aroma mint. 

Jika tersedia peralatan kromatografi gas-cair, pindahkan potongan-

potongan kalus ke dalam tabung kultur yang ditutup rapat sehingga tidak 

memungkinkan terjadinya pertukaran gas.  Setelah beberapa jam, ambil 

contoh gas dari tabung kultur menggunakan syringe hipodermik.  Masukkan 

contoh gas ke dalam alat GLC (detektor inisiasi cahaya; kolom gas 6’ x 1/8” 

berisi DEGS 15%; laju aliran N2 dan H2 40 mL/menit; suhu injektor, detektor 

dan kolom berturut-turut ditetapkan 180o, 180o dan 130oC),  Untuk informasi 

lebih lanjut, dapat dilihat cara kerja sebagaimana diuraikan oleh Aviv dan 

Gahen (1978). 

 

HASIL 

Pigmen antosianin.  Begitu kalus diinisiasi dari eksplan Haplopappus dan 

Daucus, terjadi lokalisasi bagian pigmentasi.  Sebagian berwarna putih 
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seluruhnya, sedangkan bagian lain berwarna jingga atau merah muda.  

Apabila sedikit inokula diambil dari massa kalus dan disubkulturkan, maka 

masing-masing galur sel akan mempertahankan warnanya yang jelas. 

Terpen aromatik.  Pada tahap awal pembentukan kalus dan selama beberapa 

subkultur pertama, aroma kalus jelas menunjukkan adanya sifat-sifat 

monoterpen.  Begitu kalus disubkulturkan secara berulang-ulang, maka kadar 

senyawa aromatik menurun secara perlahan-lahan. 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Sebutkan beberapa senyawa farmasi penting yang dihasilkan oleh tanaman! 
2. Apa keunggulan memproduksi senyawa-senyawa farmasi melalui kultur jaringan 

dan sel? 

3. Apa signifikansi genetik dari produksi galur sel yang memiliki pigmen 

antosianin? 

 

LAMPIRAN 

Dua percobaan tambahan dapat dilakukan guna memproduksi metabolit 

sekunder melalui kultur kalus. 

1. Subkulturkan kalus pada medium MS di mana garam-garam mineralnya 

telah diencerkan sepersepuluhnya (yakni 1 bagian garam MS : 9 bagian 

air suling).  Bila dibandingkan dengan percobaan sebelumnya, apakah 

konsentrasi produk-produk sekunder yang dihasilkan lebih tinggi atau 

lebih rendah? 

2. Biarkan kultur kalus dipelihara pada medium yang sama tanpa subkultur 

untuk periode waktu selama kira-kira 6 minggu.  Apakah penambahan 

periode kultur pada medium yang sama tersebut mempengaruhi produksi 

metabolit sekunder? 
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17 
Kuantitasi prosedur kultur jaringan 

 

 

Hasil dari percobaan-percobaan yang dilakukan di bidang kultur jaringan 

diekspresikan dalam deskripsi kualitatif serta dalam pengukuran sifat-sifat 

kuantitatif.  Pertumbuhan kultur setelah suatu periode waktu, apakah kultur 

kalus atau kultur suspensi, dicirikan oleh peningkatan jumlah sel, 

peningkatan volume atau massa, dan perubahan-perubahan biokimia serta 

kompleksitas seluler. 

Sorokin (1973) dalam pembahasan mengenai terminologi pertumbuhan 

dalam kaitannya dengan suspensi alga, mengemukakan beberapa pokok 

fikiran penting yang dapat diterapkan pada kultur suspensi sel tanaman 

tingkat tinggi.  Oleh karena istilah “pertumbuhan” yang mengacu pada baik 

produk dari proses itu sendiri adalah rancu, maka lebih tepat menyatakan 

produk sebagai “hasil” dan “pertumbuhan” sebagai proses akumulasi produk.  

Hasil tidak menyatakan “pertumbuhan total” dari sistem, namun hanya 

merupakan hasil dari proses metabolis (anabolis berarti mendapatkan, 

katabolis berarti kehilangan).  Juga akan ada kehilangan dikarenakan matinya 

sel-sel.  Ekspresi hasil harus disertai juga periode waktu yang terlibat.  Dalam 

hal kultur batch suspensi sel, hasil ditentukan pada waktu terhentinya 

pertumbuhan atau pada awal fase stasioner. 

Banyak pilihan parameter yang dapat digunakan untuk menganalisis laju 

pertumbuhan.  Pada pengantar analisis kuantitatif yang ringkas ini, akan 

dibahas beberapa teknik dasar pengukuran yang diterapkan pada kultur akar 

(R), kalus (C) dan suspensi sel (S) sebagaimana disajikan pada Tabel 17.1. 

Pengukuran yang paling sederhana adalah dengan mengukur peningkatan 

panjang akar (lihat Bab 8).  Pengukuran secara periodik dapat dilakukan 

menggunakan penggaris yang diletakkan di bawah akar yang tengah 

berkembang di dalam wadah kultur atau dengan menggunakan kertas grafik 

yang diletakkan di bawah kultur.  Dengan cara ini sterilitas kultur tidak 

terganggu.  Oleh karena akar yang dikulturkan biasanya tidak 

memperlihatkan adanya penebalan sekunder, bidang potongan melintang 

tetap konstan selama pertumbuhan.  Dengan demikian, pertambahan panjang 

mewakili pengukuran yang akurat atas perubahan volume dalam kaitannya 

dengan pertumbuhan (White, 1963).  Walaupun metoda ini mengabaikan 

pembentukan cabang-cabang akar, namun kesalahan yang timbul pada 

pengukuran setelah periode 7 hari tidak pernah mencapai 10% dan jarang di 

bawah 1% (White, 1943). 

Walaupun laju pertumbuhan kalus seringkali diekspresikan berdasarkan 

peningkatan berat segar, hal ini hendaknya tidak digunakan dalam 
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memprediksi jumlah dan laju pembelahan sel.  Kalus bersifat heterogen, dan 

massa kalus memiliki pusat di mana laju pembelahan sel berlangsung sangat 

cepat, namun juga memiliki bagian-bagian dengan aktifitas metabolisme 

yang rendah.  Akan lebih menguntungkan bila mengukur berat segar sebagai 

parameter pertumbuhan karena ini merupakan metoda yang cepat untuk 

mengetahui peningkatan massa jaringan.  Walaupun dimungkinkan untuk 

menimbang massa kalus secara periodik dan aseptik, namun para siswa akan 

menemukan bahwa cara ini juga dapat menimbulkan berbagai tingkat 

kontaminasi.  Berat segar suspensi sel juga dapat ditentukan dengan 

mengumpulkan sel-sel pada suatu saringan mesh nilon.  Petunjuk untuk 

prosedur ini akan diberikan pada bagian akhir bab ini. 

Pengukuran terhadap berat kering kalus memberikan estimasi yang dapat 

diterima mengenai aktifitas biosintesis suatu kultur; dan, pada berat segar di 

bawah 500 mg, hubungan antara berat segar dan berat kering mendekati 

linear (Wetter dan Constabel, 1982).  Suatu kesulitan yang mungkin timbul 

adalah akumulasi sejumlah besar karbohidrat di dalam sel-sel, yang 

cenderung mempersulit interpretasi data (Yeoman dan Macleod, 1977).  

Berat kering kalus pada akhir percobaan dikurangi berat kering eksplan 

primer pada awal percobaan menunjukkan peningkatan berat kering per 

satuan waktu.  Jelaslah “berat kering eksplan” tidak mengacu pada eksplan 

yang sebenarnya dikulturkan.  Suatu nilai tengah berat kering diperoleh dari 

beberapa eksplan dengan dimensi yang sama sebagai eksplan yang dikultur-

kan.  Pengeringan sampel hendaknya dilakukan dua kali sampai beratnya 

konstan; pengeringan yang terlalu lama menyebabkan terjadinya perubahan-

perubahan oksidatif pada berat kering sel di samping kehilangan air.  Berat 

kering suspensi sel dapat diukur dengan mengumpulkan sel-sel pada saringan 

nilon yang sebelumnya telah diketahui beratnya.  Berat kering dan berat segar 

suspensi sel biasanya disajikan per mL kultur dan per 106 sel (Street, 1977). 

 

Tabel 17.1.  Berbagai teknik untuk pengukuran pertumbuhan dan 
diferensiasi pada kultur jaringan tanaman 

 

Teknik Penerapana 

laju pertumbuhan linear R 
berat segar C, S, R* 

berat kering C, S, R* 

Penghitungan kerapatan sel S 

penghitungan sel total C 
volume sel terpaket S 

indeks mitosis S, R, C* 

penghitungan elemen tracheary C, S* 
a penerapan mengacu pada kultur akar (R), kalus (C) dan suspensi (S).  

Tanda bintang menunjukkan bahwa teknik tersebut berlaku hanya dalam 

kondisi tertentu. 
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Prosedur lainnya, yang digunakan pada kultur suspensi, mengukur jumlah 

total massa sel pada suatu volume tertentu dengan menekan volume sel-sel 

sehingga berada pada keadaan konstan menggunakan sentrifugasi.  Hasilnya 

dikenal sebagai volume sel terpaket (packed cell volume, PCV).  Suatu 

volume yang sudah diketahui besarnya dimasukkan ke dalam tabung 

sentrifusa graduate.  Untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang tinggi, 

dianjurkan menggunakan tabung sentrifusa yang ujungnya dihubungkan 

dengan suatu pipa kapiler yang dikalibrasi.  Wadah terakhir ini yang 

digunakan dalam pengukuran PCV pada kultur alga menampung 4 – 7 mL 

sampel dan memiliki kapasitas 50 µL pada bagian tabung yang dikalibrasi.  

Skalanya dibagi ke dalam 1,0 µL, dan estimasi dapat dibuat hingga 0,1 µL 

(Sorokin, 1973).  Kondisi sentrifugasi dapat berbeda antar kultur.  Street 

(1977) menganjurkan sentrifugasi pada 2.000 x selama 5 menit untuk kultur 

suspensi, namun daya 1.500 x selama 30 menit masih dapat dianjurkan untuk 

mempaket sampel Chlorela sehingga volumenya konstan (Sorokin, 1973).  

Kondisi yang optimum dapat dilakukan dengan melakukan pembacaan 

setelah sentrifugasi, kemudian menambah waktu sentrifugasi, lalu melakukan 

pembacaan ke-dua.  Kedua hasil pembacaan tersebut harus sama.  Sumber 

utama kesalahan dalam penentuan PCV adalah (1) sedikitnya sampel kultur, 

(2) kurangnya sentrifugasi, dan (3) keterlambatan pembacaan PCV, yang 

menyebabkan pembengkakan sel-sel sehingga memberikan nilai yang lebih 

besar dari pada seharusnya (Sorokin, 1973). 

Suatu indikasi penting dari pertumbuhan adalah peningkatan jumlah sel 

pada kultur.  Pada kultur padat, estimasi dapat dilakukan atas jumlah sel total 

dari eksplan primer dan kalus yang menyertainya.  Perhitungan sel pada 

kultur suspensi diekspresikan sebagai kerapatan atau konsentrasi sel per 

mililiter kultur.  Masalah utama pada metode penghitungan sel adalah 

pemisahan sel-sel ke dalam sampel uniseluler yang homogen.  Lebih lanjut, 

pendekatannya sebagian besar bersifat empiris karena sangat berbedanya 

respon kultur terhadap perlakuan pemisahan sel.  Banyak laboratorium telah 

menggunakan teknik Brown dan Rickelss (1949) untuk maserasi sel, yaitu 

dengan kromium trioksida atau campuran kromium trioksida dan asam 

hidroklorat.  (Suatu larutan kromium trioksida di dalam air adalah asam 

kromat).  Walaupun metode ini adalah yang paling baik untuk pemisahan sel, 

namun harus dihindarkan perlakuan yang berkepanjangan yang dapat 

berakibat pada kerusakan sel.  Namun demikian, beberapa jaringan yang 

dikulturkan akan memisahkan diri menjadi sel-sel individu setelah 

diperlakukan dengan EDTA (Phillips dan Dodds, 1977) atau dengan 

pektinase (Street, 1977).  Setelah pemisahan, sampel dengan volume tertentu 

diletakkan pada sebuah kaca objek hemositometer atau kaca objek Sedgwick-

Rafter untuk penghitungan.  Diperoleh suatu nilai tengah dari penghitungan 

10 bidang pandang (field) (pembesaran 100 x), dan jumlah total sel di dalam 

sampel dikalkulasikan.  Pembahasan mengenai pengambilan contoh statistik 
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dengan menggunakan kaca objek Sedgwick-Rafter untuk penghitungan sel 

fitoplankton disajikan oleh McAlie (1971). 

Fenomena xylogenesis pada eksplan dapat dikuantitasi dengan 

menghitung jumlah elemen tracheary di dalam suatu sampel setelah 

pemisahan sel dengan teknik yang cocok.  Rincian teknik ini akan diberikan 

pada bagian cara kerja pada bab ini. 

Indeks mitosis (Mitotic Index, MI) menunjukkan persentase total populasi 

sel yang, pada waktu tertentu, memperlihatkan beberapa tahap mitosis.  

Populasi sel yang tengah aktif tumbuh memperlihatkan nilai MI kira-kira 3 – 

5% (Watter dan Constabel, 1982).  Walaupun MI adalah suatu teknik yang 

bermanfaat untuk mempelajari pertumbuhan suatu kultur, banyak faktor yang 

mempengaruhi nilainya.  Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklu sel, lamanya mitosis, 

persentase sel-sel mati dan sel-sel yang tidak bersiklus, dan tingkat 

sinkronisasi dari populasi sel.  Oleh karena keterlibatan faktor-faktor ini, 

penentuan MI saja bukan merupakan refleksi yang akurat dari sinkronisasi 

pembelahan pada suatu kultur.  Suatu pendekatan yang lebih baik untuk 

menilai tingkat sinkronisasi pembelahan suatu kultur adalah dengan 

mengkombinasikan data dari tiga sumber: (a) pengukuran MI, (b) jumlah sel 

yang menunjukkan sinkronisasi sitokinesis, dan (c) tingkat sinkronisasi fase-

S dengan thymidine tritiated.  Telah dihasilkan sejumlah penelitian mengenai 

sinkronisasi pembelahan sel di dalam kultur kalus dan kultur suspensi yang 

tengah aktif membelah diri yang menggunakan penghitungan MI (Yeoman, 

Evans, dan Naik, 1966; Yeoman dan Evans, 1967; Street, 1968).  

Prosedurnya sangat rumit karena sedikitnya 500 inti sel harus diamati untuk 

melihat tanda-tanda mitosis.  Jumlah sampel yang disiapkan untuk setiap 

pertumbuhan kalus bersifat empiris, dan adalah tidak praktis melakukan 

pengukuran terhadap fragmen kalus yang besar.  Pada kalus dewasa, suatu 

bagian sel yang relatif kecil akan membelah secara aktif, dan sel-sel 

meristematik ini akan terlokalisir pada pusat pertumbuhan yang kecil atau 

pada zona kambial.  Pengambilan contoh demikian lebih tepat untuk kultur 

suspensi sel daripada kultur kalus.  Dari sejumlah metode pewarnaan inti 

yang telah digunakan, percobaan yang akan dilakukan akan menggunakan 

pewarna karbol-fuchsin dari Carr dan Walker (1961) yang dimodifikasi untuk 

sel-sel tanaman (Kao, 1982).  Prosedur pewarnaan dengan metode lain juga 

diberikan oleh Street (1977) dan Yeoman dan Macleod (1977). 

 

BAHAN DAN ALAT 

Percobaan 1, 2.  Penentuan berat segar dan berat kering 

peralatan untuk inisiasi kalus (lihat Bab 5). 

bahan tanaman segar untuk persiapan eksplan yang “tidak dikulturkan”. 
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nampan timbangan dari aluminium foil.  Apabila akan dilakukan pengkuran 

berat kering kultur suspensi sel, akan diperlukan mesh nilon yang 

dipotong kecil-kecil untuk mengumpulkan suspensi sel.. 

cawan Petri 9-cm, masing-masing berisi dua lembar kertas saring Whatman 

No. 1 (lima buah). 

desikator yang berisi silica gel. 

timbangan analitik. 

oven pengering (60oC). 

 

Percobaan 3.  Penentuan kerapatan kultur dengan penghitungan sel 

kultur suspensi (lihat Bab 9). 

larutan kromium trioksida (8% w/v). 

oven laboratorium (70oC). 

meja penggojog. 

botol vial untuk maserasi; pipet Pasteur. 

kotak Sedgwick-Rafter atau slide hemositometer. 

mikroskop (pembesaran 100 x). 

slide mikroskop; kaca penutup. 

kalkulator, tally (tidak mutlak). 

 

Percobaan 4.  Penentuan volume sel terpaket (PCV) 

kultur suspensi (lihat Bab 9). 

sentrifusa (ditetapkan pada 2.000 x g). 

pipet 1-mL. 

tabung sentrifusa graduate conical, sebaiknya yang berujung pada tabung 

kapiler terbuka. 

 

Percobaan 5.  Penentuan indeks mitosis (MI) 

kultur suspensi (lihat Bab 9). 

fuchsin dasar. 

etanol (70% v/v). 

etanol (90% v/v) 

fenol (5% v/v). 

asam asetat (45% v/v). 

asam asetat glasial. 

formaldehid (37% v/v). 

sorbitol. 

pipet 5-mL, bermulut lebar. 

pipet Pasteur. 

slide mikroskop; kaca penutup; batangan kaca. 
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kertas absorben. 

botol vial 10-mL, dengan sumbat. 

mikroskop. 

tally (tidak mutlak). 

 

Percobaan 6.  Penghitungan elemen tracheary di dalam eksplan primer 

eksplan primer yang dikulturkan pada medium xylogenic (lihat Bab 7). 

reagen maserasi yang terdiri atas campuran kromium trioksida (5% v/v) dan 

asam hidroklorat (5% v/v) dengan perbandingan 1:1. 

pipet Pasteur. 

botol vial 10-mL, dengan sumbat. 

syringe; jarum no. 18 dan no. 22. 

gelas ukur, dengan tanda kalibrasi 2-mL. 

kotak Sedgwick-Rafter, kaca penutup. 

piringan Whipple. 

mikroskop; filter berwarna hijau (tidak mutlak). 

kalkulator. 

tally (tidak mutlak). 

 

CARA KERJA 

Percobaan 1.  Penentuan berat segar 

1. Pilih bahan tanaman yang sesuai untuk induksi kalus, dan ikuti petunjuk 

yang diberikan pada Cara Kerja pada Bab 5.  Misalnya jaringan pith 

selada, akar tunggang wortel, atau kotiledon selada merupakan bahan 

yang ideal untuk percobaan ini.  Dianjurkan agar kedua percobaan-1 dan 

–2 menggunakan eksplan yang sama; yakni, setelah penentuan berat segar 

setiap eksplan, eksplan tersebut selanjutnya diovenkan.  Diperlukan 

sebanyak 30 eksplan (10 eksplan untuk setiap tiga periode pengambilan 

contoh). 

2. Baik sebelum dan sesudah prosedur kultur, siapkan sedikitnya 10 – 15 

eksplan tambahan yang identik dengan eksplan untuk dikulturkan.  

Eksplan yang “tidak dikulturkan” ini tidak perlu disiapkan di bawah 

kondisi aseptik. 

3. Setelah pembilasan singkat dengan air suling, letakkan eksplan “tidak 

dikulturkan” tadi pada dua lapis kertas saring Whatman No. 1 di dalam 

sebuah cawan Petri.  Tutup cawan tersebut untuk menghindari kehilangan 

air yang berlebihan dari permukaan eksplan. 

4. Timbang eksplan yang sudah dikeringkan tadi satu per satu pada nampan 

aluminium yang sebelumnya sudah ditimbang dan dikethui beratnya.  

Eksplan tersebut harus ditimbang pada timbangan analitik dengan 

ketelitian 0,1 mg.  Hitung nilai tengah untuk berat kotor (eksplan plus 
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nampan).  Akhirnya, dengan mengurangkan berat kotor dengan berat 

nampan maka diperoleh berat segar eksplan.  Eksplan yang “tidak 

dikulturkan” ini dapat dikeringkan di dalam oven dan hasil ini digunakan 

pada percobaan-2.  Lihat petunjuk yang diberikan pada percobaan-2. 

5. Keluarkan dan timbang 10 eksplan yang dikulturkan yang 

memperlihatkan pertumbuhan kalus setelah beberapa periode waktu 

(misalnya 7-, 14- dan 21-hari).  Pindahkan sampel kalus dari medium 

kultur ke cawan Petri yuang berisi kertas saring sebelum ditempatkan 

pada nampan aluminium foil.  Buang sisa-sisa agar yang mungkin masih 

menempel pada bagian bawah setiap sampel.  Bersihkan (lap) nampan 

aluminium foil dengan hati-hati setelah setiap kali penimbangan untuk 

membuang sisa-sisa kelembaban yang ditinggalkan oleh eksplan.  Pegang 

nampan tersebut dengan pinset karena kelambaban yang berasal dari jari-

jemari akan mempengaruhi berat nampan. 

6. Setelah berat segar kotor (berat sampel plus nampan) diperoleh, lalu 

kurangilah dengan berat nampan untuk mendapatkan berat bersih sampel.  

Carilah nilai tengah berat segar dari 10 sampel.  Kurangi nilai tengah 

berat segar eksplan plus nampan dengan berat nampan, untuk 

mendapatkan berat segar eksplan untuk setiap periode waktu (7-, 14- dan 

21-hari).  Nilai yang terakhir merupakan berat segar eksplan yang “tidak 

dikulturkan”. 

7. Buatlah plot (grafik) nilai tengah berat segar yang diperoleh sebagai 

fungsi dari waktu. 

 

Percobaan 2.  Penentuan berat kering 

Eksplan yang dikulturkan pada percobaan-1 dapat digunakan untuk 

penentuan berat kering pada percobaan ini.  Apabila diperlukan kultur 

tambahan, gunakan bahan tanaman dan komposisi medium yang sama 

sebagaimana digunakan pada percobaan terdahulu.  Selanjutnya dapat 

disusun suatu perbandingan antara peningkatan berat segar terhadap berat 

kering, di bawah kondisi kultur yang sama. 

1. Petunjuk untuk percobaan ini dalam beberapa hal paralel dengan 

percobaan sebelumnya.  Eksplan, yang dikulturkan pada medium induksi 

kalus, akan dikeluarkan pada interval 7-, 14- dan 21-hari (10 eksplan 

untuk setiap periode waktu).  Letakkan setiap sampel kalus di dalam 

nampan aluminium foil yang beratnya telah diketahui sebelumnya.  

Kemudian letakkan nampan dan sampel di dalam suatu cawan Petri dan 

dikeringkan pada suhu 60oC selama 12 hari.  Dinginkan sampel plus 

nampan tersebut di dalam desikator hingga mencapai suhu kamar, lalu 

ditimbang.  Kembalikan sampel ke dalam oven pengering untuk selama 4 

jam berikutnya, dan ulangi proses seperti semula.  Jika sampel tersebut 

telah dikeringkan hingga beratnya tetap, maka kedua penimbangan akan 
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menghasilkan berat yang sama.  Kurangi berat sampel plus nampan 

dengan berat nampan untuk mendapatkan berat kering sampel.  Hitung 

nilai tengah berat kering dari 10 sazmpel yang diperoleh dari setiap 

interval waktu. 

2. Eksplan yang “tidak dikulturkan” yang disiapkan pada percobaan-1 

dikeringovenkan dan ditimbang dengan cara yang sama seperti pada 

sampel kalus.  Dengan cara yang sama pula eksplan harus ditimbang lagi 

sampai diperoleh berat kering yang konstan.  Cari nilai tengah berat 

kering dari 10 sampel eksplan yang “tidak dikulturkan”.  Kurangi nilai 

tengah berat kering sampel kalus untuk setiap periode waktu dengan berat 

kering eksplan yang “tidak dikulturkan”.  Nilai yang diperoleh 

menunjukkan pertambahan berat kering setelah 7-, 14- dan 21-hari 

pertumbuhan. 

3. Buat plot nilai tengah berat kering yang diperoleh sebagai fungsi waktu 

pada grafik yang sama seperti halnya untuk berat segar pada percobaan-1.  

Apakah peningkatan berat segar dan berat kering paralel satu sama lain 

selama 21 hari pengkulturan. 

 

Percobaan 3.  Penentuan kerapatan kultur dengan penghitungan sel 

Dua percobaan berikut ini dilaksanakan untuk mengukur laju pertumbuhan 

kultur suspensi dengan penentuan kerapatan atau jumlah sel per mililiter 

kultur dan volume sel terpaket (PCV).  Suatu penghitungan kerapatan sel 

dilakukan lebih awal dalam mempersiapkan inokulum untuk kultur suspensi 

(lihat Bab 9, Cara Kerja). 

1. Terlebih dahulu siapkan kultur suspensi yang sesuai sebagaimana 

diuraikan pada Bab 9.  Kultur tersebut hendaknya berada dalam keadaan 

pembelahan sel aktif atau terdiri terutama sekali atas sel-sel-sel tunggal 

dan kelompok-kelompok sel dengan tingkat lignifikasi yang relatif 

rendah. 

2. Untuk memisahkan agregat-agregat sel perlu diberikan perlakuan 

kromium trioksida pada sampel kultur suspensi.  Dianjurkan agar pada 

percobaan awal digunakan campuran yang terdiri atas 5 mL kultur plus 10 

mL kromium trioksida (8% v/v).  Panaskan campuran tersebut pada suhu 

70oC selama dua menit lalu dinginkan hingga suhu kamar dan kocok 

hingga merata pada meja penggojog selama kira-kira 10 menit (Street, 

1977).  Teteskan satu tetes campuran tersebut pada gelas objek, dan amati 

pemisahan selnya di bawah mikroskop.  Jika masih terdapat agregat-

agregat sel, kembalikan campuran tersebut ke dalam oven dengan suhu 

70oC selama 5 – 10 menit.  Agen maserasi lain, yang terdiri atas 

campuran yang seimbang antara kromium trioksida (10% v/v) dan HCl 

(10% v/v); campuran ini dapat digunakan dengan rasio 1:1.  Penting 

untuk diingat bahwa sampel sel yang homogen diambil dari kultur 
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suspensi dan juga kultur tersebut harus dikocok (diagitasi) merata pada 

saat pengambilan sampel menggunakan pipet. 

3. Berbagai tipe slide hemositometer dapat digunakan, walaupun hampir 

semua alat ini memiliki volume yang sangat kecil untuk penghitungan sel.  

Nampaknya alat bantu yang paling baik adalah kotak Sedgwick-Rafter 

yang pada awalnya digunakan untuk menghitung mikroorganisme 

akuatik.  Kotak ini (50 x 20 x 1mm) memiliki luas area 1.000 m2 dan 

volume total 1,0 mL.  Oleh karena kotak ini tidak memiliki tanda berupa 

garis-garis, digunakan untuk menggunakan cakram Whipple yang 

membagi-bagi bidan optik menjadi beberapa persegi empat.  Cakram 

Whipple ditempatkan pada bagian dalam lensa okuler mikroskop.  Dalam 

mempersiapkan penghitungan, perlu ditentukan terlebih dahulu area pada 

suatu bidang optik, yakni bidang pandang yang nampak di bawah cakram 

Whipple pada pembesaran 100x (10x okuler dan 10x objek).  Diameter 

bidang pandang diukur dengan mikrometer bertingkat, dan areanya 

dihitung.  Langkah berikutnya adalah menentukan 10 posisi pada kotak 

yang akan dihitung (misalnya Anda dapat menghitung 5 posisi yang 

berbeda memotong pusat kotak dan 5 posisi lagi di sepanjang periferi.  

Perlu dilakukan fokus ulang pada setiap posisi agar dapat menghitung 

semua sel karena sel-sel akan berada pada titik fokus yang berbeda.  

Carilah nilai tengah jumlah sel pada 10 bidang pandang Whipple. 

4. Penghitungan dilakukan sebagai berikut.  Bidang kotak adalah 1.000 

mm2.  Jika area bidang pandang Whipple adalah 1,86 mm2, maka terdapat 

total 537,6 bidang pandang di dalam kotak (1.000/1,86).  Anggaplah N 

adalah nilai tengah penghitungan sel per bidang pandang Whipple.  

Kerapatan (d) kultur yang dinyatakan dalam satuan sel per mililiter, 

adalah: 

d = 537,6 (N) 

 

Jika penghitungan nilai tengah per bidang pandang adalah 15 sel, maka 

kerapatan kultur adalah sama dengan 8.064 sel per mililiter.  Jika sampel 

telah dilarutkan sebelum penghitungan, maka nilai kerapatannya adalah sama 

dengan 537,6 (N)(DF).  Pelarutan sampel di dalam air (1:1) memberikan 

faktor pelarutan (DF) sama dengan 2. 

 

Percobaan 4.  Penentuan volume sel terpaket (PCV) 

1. Dengan menggunakan pipet, ambil sejumlah volume tertentu kultur 

suspensi sel sebagai sampel, dan masukkan ke dalam tabung sentrifusa.  

Hasil yan glebih akurat dapat diperoleh apabila menggunakan tabung 

yang bagian atasnya membesar, memiliki penampung, dan bagian 

bawahnya dikalibrasi dengan tabung kapiler.  Tabung-tabung demikian 
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telah digunakan oleh para pakar biologi untuk mengukur PCV kultur 

suspensi alga (Sorokin, 1973).  Tergantung pada kerapatan kultur, 

nampaknya perlu mengencerkan atau mengkonsentrasikan sampel 

sebelum dimasukkan ke dalam tabung.  Misalnya sampel yang relatif 

besar (100 mL) dapat diberi perlakuan prasentrifugasi untuk 

mengendapkan sel-sel agar diperoleh pembacaan yang baik pada skala 

yang dikalibrasi.  Setiap kepekatan atau konsentrasi harus 

dipertimbangkan dalam kalkulasi akhir PCV. 

2. Letakkan sampel di dalam penampang pada tabung sentrifusa, dan putar 

pada 2.000 x g selama 5 menit.  Jika hal ini tidak menghasilkan batas 

demarkasi sel yang jelas, maka tambah waktu sentrifugasinya.  

Pembacaan harus segera dilakukan setelah sentrifugasi karena setiap 

penundaan akan menghasilkan nilai yang berbeda akibat mengembangnya 

sel.  Beberapa ulangan harus dibuat secara simultan dan hitunglah nilai 

tengahnya.  Hasilnya diekspresikan sebagai mililiter pelet sel per mililiter 

kultur. 

 

Percobaan 5.  Penentuan indeks mitosis (MI) 

Oleh karena hambatan-hambatan yang dijumpai dalam maserasi kalus, 

dianjurkan agar para siswa melakukan percobaan ini pada sampel kultur 

suspensi yang tengah aktif membelah diri.  Prosedur berikut ini diadaptasi 

dari Welter dan Constabel (1982). 

1. Teknik karbol-fuchsin memerlukan siapan tiga larutan stok.  Stok A 

terdiri atas fuchsin dasar (3 g) yang dilarutkan di dalam 100 mL etanol 

(70% v/v), dan larutan ini benar-benar stabil.  Stok B disiapkan dengan 

menambahkan 10 mL stok A ke dalam 90 mL fenol (5% w/v).  Reagen ini 

(B) harus dibuang setelah 2 minggu.  Stok C terdiri atas 45 mL stok B, 6 

mL asam asetat glasial, dan 6 mL formaldehid (37% v/v).  Larutan 

terakhir (C) digunakan sebagai pewarna karbol-fuchsin oleh Carr dan 

Walker (1961).  Percobaan yang akan dilakukan ini menggunakan 

pewarna karbol-fuchsin yang dimodifikasi dan disiapkan dengan 

penambahan 2 – 10 mL stok C ke dalam 90 – 98 mL asam asetat (45% 

v/v) dan 1,8 g sorbitol.  Konsentrasi optimum dari pewarna berkisar 

antara 2 hingga 10%, tergantung pada spesies tanaman yang akan 

diwarnai.  Reagen pewarna akan lebih efektif apabila disiapkan setidak-

tidaknya 2 minggu sebelumnya dan disimpan pada suhu kamar (Kao, 

1982). 

2. Dengan menggunakan piet, ambil sebagai 5 mL sampel dari kultur dan 

fiksasi sel-sel di dalam 1 mL campuran asam asetat glasial dan etanol 

(95% v/v) dengan perbandingan 1:3.  Teteskan satu tetes fiksasi sel ini 

pada sebuah slide, dan tambahkan pada jumlah yang sama pewarna 

karbol-fuchsin yang dimodifikasi.  Tunggu kira-kira 5 menit, pasang gelas 
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penutup pada slide dan panaskan sampai mulai membentuk gelembung 

udara.  Tutup slide tersebut dengan kertas absorben, dan tekan siapan 

tersebut dengan perlahan-lahan menekankan batangan kaca di atas gelas 

penutup.  Inti berwarna merah akan nampak di bawah mikroskop. 

3. Amati secara mikroskopik sedikitnya 500 inti, dan kelompokkan sebagai 

(a) yang tidak membelah atau (b) yang memperlihatkan berbagai tahap 

mitosis (profase – telofase).  Akan sangat membantu bila para siswa 

dilengkapi dengan satu set fotomikrografi yang memperlihatkan mitosis 

sel-sel tanaman sehingga tahap awal dan tahap akhir dapat dibedakan 

dengan benar. 

Indeks mitosis (MI) merupakan persentase total inti yang memperlihatkan 

mitosis pada suatu waktu tertentu dari sampel: 

 

100 x 
sampel dalam di diamati yang intijumlah  total

mitosistkan memperliha yang intijumlah 
MI   

 

Percobaan 6.  Penghitungan elemen tracheary pada eksplan primer 

Percobaan ini melibatkan maserasi eksplan primer dan kalus yang 

menyertainya setelah dikulturkan selama berbagai periode waktu pada 

medium xylogenik.  Prosedur awal hendaknya diikuti sebagaimana diuraikan 

pada Bab 7 pada induksi diferensiasi xylem. 

1. Keluarkan eksplan setelah inkubasi 5-, 10-, dan 15-hari, dan amati 10 

eksplan untuk setiap periode waktu.  Letakkan eksplan satu per satu di 

dalam botol viall kecil, dan rendam di dalam 1 mL reagen maserasi yang 

terdiri atas kromium trioksida dan asam hidroklorat (Steward dan Shantz, 

1956).  Eksplan sel harus tetap berada di dalam reagen maserasi selama 

24 jam pada suhu kamar (Brown dan Rickles, 1949).  Oleh karena 

aromanya bersifat racun, maka reagen tersebut harus ditambahkan ke 

dalam botol vial menggunakan pipet Pasteur dan dilakukan di dalam 

kotak pindah (ent-kas).  Sumbat botol vial tersebut, dan jika 

memungkinkan, simpan di dalam kotak pindah tersebut. 

2. Setelah periode maserasi, keluarkan campuran asam dan ganti dengan 

kira-kira 0,5 mL air suling.  Pekerjaan ini harus hari-hati jangan sampai 

ujung pipet menyentuh eksplan yang rapuh, dan jangan mengeluarkan 

jaringan apapun yang telah pecah/tersebar dari sampel.  Sambungkan 

jarum no. 22 pada sebuah syringe, dan pecahkan sampel dengan ujung 

jarum sampai sel-sel dapat terhidap ke dalam syringe.  Semprotkan 

kembali sel-sel tersebut ke dalam botol vial.  Ulangi pekerjaan 

pemompaan ini sampai seluruh sampel homogen. 

3. Dengan menggunakan syringe, masukkan sampel yang sudah dimaserasi 

tadi ke dalam gelas ukur kapasitas 2-mL.  Tambahkan air suling sampai 
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volumenya tepat berada pada tanda tera 2-mL.  Letakkan gelas penutup 

secara diagonal pada kotak Sedgwick-Rafter sehingga pada sudut yang 

berhadapan masih terdapat celah terbuka.  Catatan: sebuah gelas ukur 

yang memenuhi syarat dapat dibuat dari salah satu botol vial kecil.  

Dengan menggunakan pipet, masukkan 2 mL air ke dalam botol vial.  

Tandai volume air ini dengan menempelkan pita plastik bergaris pada 

bagian bawah meniskus. 

4. Sambungkan jarum no. 18 pada sebuah syringe, dan dengan seksama 

campurkan sampel dengan memompanya ke luar-masuk syringe secara 

berulang-ulang.  Masukkan 1 mL sampel ke dalam kotak Sedgwick-

Rafter, dan letakkan gelas penutup pada posisinya (Guillard, 1977).  Jika 

ada, sebuah filter berwarna hijau dapat membantu pendeteksian elemen 

tracheary. 

5. Teknik penghitungan dan kalkulasinya sama seperti prosedur yang 

diuraikan pada percobaan-3.  Namun faktor pelarutan (dilution factor, 

DF) harus diperhitungkan pada kalkulasi ini.  Volume akhir sampel 

adalah 2 mL, maka DF sama dengan 2.  Selanjutnya jumlah total elemen 

tracheary di dalam sampel (ΣTE) dapat dinyatakan melalui rumus 

berikut: 

ΣTE = 537,6 (N) (DF) 

Jika jumlah nilai tengah elemen tracheary per bidang pandang Whipple 

adalah 20, maka sampel tersebut mengandung 21.504 elemen tracheary.  Jika 

sampel tersebut memiliki jumlah elemen tracheary yang sangat banyak, 

maka sampel perlu diencerkan sampai volume akhirnya 4 atau mungkin 8 

mL.  Untuk ketepatan penghitungan yang lebih baik, jumlah elemen 

tracheary di dalam suatu bidang Whipple hendaknya 25 – 50. 

 

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Sebutkan beberapa alasan mengapa berat segar dan berat kering sampel kalus 

tidak dapat diandalkan untuk mengukur laju pertumbuhan kultur! 

2. Dalam hal kuantitasi, apa karakteristik umum yang dimiliki oleh kultur alga dan 
sel tanaman tingkat tinggi? 

3. Selain penggunaan kromium trioksida, metode apa saja yang telah digunakan 

untuk pemisahan sel-sel tanaman? 

4. Sebutkan beberapa sumber kesalahan percobaan yang terdapat dalam penggunaan 
kotak Sedgwick-Rafter! 

5. Informasi apa saja yang dapat diungkapkan oleh indeks mitosis mengenai suatu 

kultur.  Mengapa MI bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk 

melihat sinkronisasi tingkat pembelahan sel pada suatu kultur? 
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18 
Topik khusus 

 

 

Ketika peningkatan jumlah penduduk mendesak para pakar pertanian untuk 

meningkatkan produksi tanaman pangan, sangat penting bahwa untuk tujuan 

ini digunakan bahan tanaman yang bebas penyakit.  Infeksi virus dapat sangat 

menurunkan hasil berbagai tanaman pertanian (Over de Linden dan Elliot, 

1971).  Jika tanaman yang diperbanyak secara vegetatif terinfeksi secara 

sistemik oleh penyakit virus, maka patogen tersebut dapat segera berpindah 

dari satu generasi ke generasi berikutnya.  Keseluruhan populasi dari suatu 

varietas tanaman yang diperbanyak secara vegetatif dapat terinfeksi oleh 

patogen yang sama (Wang dan Hu, 1980).  Selain transmisi virus melalui 

perbanyakan tanaman secara seksual, penyakit virus juga disebarkan oleh biji 

yang terinfeksi (Hu dan Wang, 1983). 

Penggunaan sejumlah terminologi harus secara hati-hati.  Istilah :”bebas 

virus” berarti bahwa suatu tanaman tidak lagi terinfeksi oleh virus apapun 

yang dapat dideteksi oleh sastu atau lebih teknik indeksing virus.  Namun, 

virus-virus yang belum dikenal kemungkinan masih terdapat di dalam 

jaringan tanaman.  Lebih baik bila menggunakan istilah “teruji virus” 

terhadap tanaman-tanaman demikian, karena tanaman tersebut kemungkinan 

tidak benar-benar bebas dari partikel virus. 

Banyak tanaman yang telah berhasil dibebaskan dari infeksi virus melalui 

program eradikasi virus lewat kultur jaringan (lihat Wang dan Hu, 1980; Hu 

san Wang, 1983).  Selain eliminasi penyakit, teknik kultur jaringan juga 

penting bagi pengembangan tanaman tahan penyakit (Helgeson dan 

Haberlach, 1980; Earle, 1982). 

Penyebaran partikel-partikel virus di dalam tanaman yang terinfeksi 

tidaklah seragam (Limasset dan Cornuet, 1949), dan ujung akar serta ujung 

pucuk merupakan bagian tanaman yang seringkali bebas dari partikel virus  

(White, 1934; Holemes, 1948).  Morel dan Martin (1952) pertama kali 

mendemonstrasikan eliminasi virus dari Dahlia melalui teknik kultur 

meristem pucuk.  Penyebaran partikel virus yang tidak merata ini telah 

digunakan sebagai dasar bagi eradikasi secara in vitro.  Eksplan meristem 

terkecil yang digunakan biasanya terdiri atas hanya kubah apikal.  Beberapa 

primordia daun dapat diikutsertakan, karena eksplan yang kecil sulit sekali 

membentuk akar.  Ukuran eksplan merupakan faktor penting bagi berhasilnya 

prosedur ini, karena hanya bagian paling ujung yang benar-benar bebas dari 

partikel virus.  Gambar 18.1 memperlihatkan fotografi urutan pemotongan 

meristem.  Menurut Walkey (1980), kebanyakan peneliti menggunakan ujung 

pucuk dengan ukuran diameter 0,5 hingga 1,0 mm. 
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Kultur meristem apikal dapat disandingkan dengan perlakuan termoterapi 

(Stace-Smith dan Mellor, 1970).  Teknik ini menggunakan tanaman yang 

Gb. 18.1.  Pemotongan meristem apikal untuk eradikasi virus.  Urutan a – d 

memperlihatkan pemotongan secara progresif terhadap ujung pucuk (a) sampai 

hanya kubah apikal dan dua primordia daun saja yang tersisa (d).  (Dicetak ulang 
atas izin dari N. Espinoza, R. Estrada, P. Tovar, J. Bryan, dan J. Dodds, Tissue 

culture micropropagation, conservation, and export of potato germplasm.  

Specialized technology Document 1.  Lima: International Potato Center, 1984). 
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dipelihara 6 – 12 minggu pada suhu 30 – 40oC sebelum meristem apikal 

diambil.  Suatu pendekatan lain adalah dengan mengkulturkan eksplan 

meristem pada suhu 30 – 40oC.  Pada suhu ini virus menjadi tidak aktif, 

namun jaringan tanaman tetap terus tumbuh. 

Perlu ditekankan bahwa eradikasi virus melalui kultur meristem apikal 

tidaklah selalu berhasil, dan karenanya kultur demikian harus dihadapkan 

pada pengujian yang ketat.  Metoda pengujian terhadap kehadiran virus di 

dalam kultur meliputi pengujian infektifitas, pengujian serologi dan 

pengamatan ultrasutrktur.  Setiap bahan yang diketahui terinfeksi virus harus 

dimusnahkan, dan hanya kultur yang terbukti “bersih” yang diperkenankan 

memasuki program mikropropagasi.  Perlu memelihara hanya satu plantlet 

yang tidak terinfeksi dari induk yang sakit, dan individu plantlet ini dapat 

digunakan untuk tujuan mikropropagasi atau perbanyakan secara 

konvensional (Walkey, 1980). 

 

Gb. 18.2.  Kultur pucuk kentang yang dikemas untuk ekspor di tingkat 

internasional. 
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Peraturan karantina yang ketat dapat mengendalikan pertukaran bahan 

tanaman di tingkat internasional.  Penerapan teknik eliminasi patogen secara 

in vitro telah sangat mendukung pertukaran plasma nutfah di tingkat 

internasional.  Gambar 18.2 memperlihatkan paket kultur pucuk kentang 

yang teruji patogen.  Kultur ini siap untuk diekspor guna dimanfaatkan dalam 

program kentang nasional di negara-negara berkembang. 

 

Gb. 18.3. Tumor yang diinduksi oleh infeksi bakteri crown-gall 

(Agrobacterium tumefasciens) pada batang tanaman bunga matahari 

(Helianthus annuus) (Sumbangan dari D. Butcher). 
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Tumor tanaman dan rekayasa genetik 

Pertumbuhan tumor crown-gall yang tidak terorganisasi (Gb. 18.3) telah 

memperoleh perhatian yang mendalam dari para pakar tanaman sejak 

penelitian awal oleh Baun pada tahun 1942 (lihat Baun, 1975, 1975).  Tumor 

tersebut diinduksi pada bahan tanaman yang peka setelah infeksi luka dengan 

Agrobacterium tumefasciens.  Pada tahun 1960-an dan 1970-an berbagai 

penelitian dilakukan dalam upaya mengidentifikasi “prinsip induksi tumor”.  

Faktor yang belum diketahui ini, yang kemudian ditemukan sebagai cincin 

kecil DNA atau Ti plasmid, diketahui hanya terdapat pada strain bakteri yang 

virulen.  Pada saat infeksi, satu segmen Ti plasmid yang dikenal sebagai T-

DNA disisipkan ke dalam genom atau DNA inti tanaman inang (Watson et 

al., 1975; Chilton et al., 1977).  Gen-gen yang terdapat di dalam segmen T-

DNA bersifat operasional di dalam sel inang dalam biosintesis metabolit 

yang tidak umum yang dikenal sebagai senyawa opin.  Senyawa opin tersebut 

dimetabolis oleh Agrobacterium sebagai sumber karbon dan nitrogen untuk 

nutrisi patogen (Barton dan Brill, 1983).  Ti plasmid dapat membantu pakar 

rekayasa genetik menyediakan vektor untuk introduksi gen-gen baru ke 

 

Gb. 18.4.  Skema diagramatik yang menggambarkan prinsip-prinsip dasar 
penyisipan gen ke dalam isolasi plasmid. 
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dalam protoplas inang.  Protoplas tembakau yang ditransformasi dan 

mengandung T-DNA dapat meregenerasikan tanaman yang juga 

ditransformasi, yakni tanaman yang mengandung gen-gen asing yang 

operasional (Wullems et al., 1982).  Walaupun biokimianya rumit, namun 

konsepnya relatif sederhana (lihat Gb. 18.4).  Misalnya, suatu gen yang 

mengkode protein yang kaya akan asam-asam amino esensial disisipkan ke 

dalam Ti plasmid.  Ke dalam Ti plasmid yang sama disispkan gen penanda, 

misalnya ketahanan terhadap antibiotik tertentu.  Ti plasmid yang 

direkonstruksi kini dikembalikan ke dalam Agrobacterium utuh, dan dipilih 

sebagai bakteri yang “ditransformasi”.  Bahan tanaman yang sesuai 

selanjutnya dapat diinfeksi dengan bakteri yang ditransformasi ini, dan gen 

yang baru akan diintroduksikan ke dalam genom tanaman tingkat tinggi. 

Selama dua tahun terakhir telah dilakukan penelitian yang mendalam 

mengenai integrasi dan ekspresi gen-gen baru ini, yang asalnya dapat secara 

alamiah maupun sintetik (Hernalstenns et al., 1980; Ursic, Slightom, dan 

Kemp, 1983; Harrera-Estrella et al., 1983a, b, in press; Schroder et al., 1984). 

Penggunaan plasmid sebagai vektor untuk membawa gen baru ke dalam 

sel-sel tanaman membuka era baru bagi genetika tanaman (Dodds, in press).  

Walaupun teknologi ini masih dalam tahap awal perkembangan, pada masa 

mendatang teknik ini memungkinkan peningkatan efisiensi fotosintesis, 

perbaikan nilai nutrisi cadangan protein, dan peningkatan resistensi terhadap 

faktor-faktor lingkungan serta predator tanaman.  Namun begitu, jalan masih 

panjang sebelum hasilnya sejalan dengan ide tersebut. 
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FORMULASI MEDIA KULTUR JARINGAN 

(mg/L) 
 

Bahan MS1 B52 WH3 SH4 

(NH4)NO3 1.650    

(NH4)2SO4   134   

(NH4)H2PO4     300 

KNO3 1.900 2.500 80 2.500 

Ca(NO3)2.4H2O   288  

CaCl2.2H2O 440 150  200 

MgSO4.7H2O 370 250 737 400 

Na2SO4.10H2O   460  

KH2PO4  170    

NaH2PO4.H2O  150 19  

KCl   65  

FeSO4.7H2O 27,8 27,8 27,8a 15 

Na2EDTA 33,6b 33,6b 33,6b 20 

MnSO4.4H2O 22,3  6,65  

MnSO4.H2O  10  10 

ZnSO4.7H2O 8,6 2,0 2,67 1,0 

H3BO3  6,2 3,0 1,5 5,0 

KI 0,83 0,75 0,75 1,0 

MoO3    0,0001c  

Na2MoO4.2H2O 0,25 0,25  0,1 

CuSO4.5H2O 0,025 0,025 0,001c 0,2 

CoCl2.6H2O 0,025 0,025  0,1 

myo-inositol 100 100  1.000 

niasin 0,5 1,0 0,5 5,0 

piridoksin-HCl 0,5 1,0 0,1 0,5 

tiamin-HCl 0,1 10,0 0,1 5,0 

glisin 2,0  3,0  

sukrosa 30.000 20.000 20.000 30.000 

kinetin 0,4 – 10 0,1   

IAA 1 – 30    

2,4-D  0,1 – 1,0  0,5 

asam p-kloropenoksiasetat    2,0 

pH 5,7 5,5 5,5 5,8 
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DAFTAR PENJUAL BAHAN DAN ALAT LABORATORIUM 

 

 

 

 

 

 

Di dalam buku ini telah dibuat referensi untuk bahan-bahan kimia dan 

peralatan.  Berikut ini adalah daftar ringkas sejumlah nama dan alamat dari 

penyalur.  Dengan dikemukakannya penyalur-penyalur tertentu tidak berarti 

penulis mendiskreditkan penyalur lain yang menawarkan produk serupa. 

 

Agar dan medium kultur jaringan siap pakai 

Carolina Biological Supply Company, 2700 York Road, Burlington, NC 

27215, U.S.A. 

Difco Laboratories, P.O. Box 1058A, Detroit, MI 48232, U.S.A. 

Difco Laboratories Ltd., P.O. Box 14B, Central Avenue, East Molesey, 

Surrey KT8 OSE, U.K. 

Flow Laboratories Inc., 7655 Old Springhouse Road, McLean, VA 22102, 

U.S.A. 

Flow Laboratories Ltd., P.O. Box 17, Second Avenue, Industrial Estate, 

Irvine KA12 8NB, Ayrshire, Scotland, U.K. 

FMC Corporation, Marine Colloids Division, BioProducts Department, 5 

Mapel Street, Rockland, ME 04841, U.S.A. 

Gibco Laboratories, 3175 Staley Road, Grand Island, NY 14072, U.S.A. 

Gibco-Biocult Ltd., P.O. Box 35, 3 Washington Road, Sandyford Industrial 

Estate, Paisley, Scotland PA3 3EP, U.K. 

Marine Colloids (perwakilan), Miles Scientific, Division of Miles 

Laboratories Ltd., Stoke Court, Stoke Poges, Slough, Berkshire SL2 4EB, 

U.K. 

Oxoid U.S.A. Inc., 9017 Red Branch Road, Columbia, MD 21045, U.S.A. 

Oxoid Ltd., Wade Road, Basingstoke, Hants, RG24 OPW, U.K. 

 

Senyawa-senyawa biokimia 

Aldrich Chemical Company, P.O. Box 355, Milwaukee, WI 53201, U.S.A. 

Aldrich Chemical Company Ltd., The Old Brickyard, New Road, 

Gollingham, Dorset SP8 4JL, U.K. 

Calbiochem-Behring, Division of American Hoescht Corporation, P.O. Box 

12087, San Diego, CA 92112, U.S.A. 

C P Laboratories Ltd., P.O. Box 22, Bioshops Stortford, Herts CM22 7 RQ, 

U.K. 
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Gallard-Schlesinger Chemical Mfg. Corporation, 584 Mineola Avenue, P.O. 

Box 12087, San Diego, CA 92112, U.S.A. 

ICN K & K Laboratories, 121 Express Street, Plainview, NY 11803, U.S.A. 

Sigma Chemical Company, P.O. Box 14508, St. Louis, MO 63178, U.SA. 

Sigma (London) Chemical Company Ltd., Fancy Road, Poole, Dorset BH17 

7NH, U.K. 

United States Biochemical Corporation, P.O. Box 22400, Claveland, OH 

44122, U.S.A. 

 

Pewarna dinding sel selulosa 

Polysicences, Inc., Paul Valey Industrial Park, Warrington, PA 18976, U.S.A. 

(Calcofluor White M2R, purified; “Cellufluor”). 

 

Seiapan-siapan enzim 

Calbiochem-Behring, P.O. Box 12087, San Diego, CA 92112, U.S.A.  

(Cellulysin; Macerase). 

C P Laboratories Ltd., P.O. Box 22, Bioshops Stortford, Herts CM22 7 RQ, 

U.K. (perwakilan Calbiochem-Behring; Cellulysin; Macerase). 

Meiji Seika Kaisha Ltd., International Division, 4 – 16 Kyobashi, 2 chome, 

Chuoku, Tokyo, 104 Japan (Meicelase CESB, Meicelase CMB). 

Plenum Scientific Research Inc., 210 Lee Place, Hackensnack, NJ 07601, 

U.S.A. (Driselase). 

Rohm & Haas Company, Independence Mall West, Philadelphia, PA 19105, 

U.S.A. (Rhozyme HP-150 Concentrate). 

Seishin Pharmaceutical Ltd., Tokyo Branch, 4 – 13 Koamicho Nihonbashi, 

Tokyo, Japan (Pectolyase Y-23). 

Sigma Chemical Company, P.O. Box 14508, St. Louis, MO 63178, U.SA. 

(Cellulysin, Driselase, Hemicellulase, Macerase, Pectinase, Pectolyase). 

Sigma (London) Chemical Company Ltd., Fancy Road, Poole, Dorset BH17 

7NH, U.K. 

R. W. Unwin & Company Ltd., Prospect Place, Welwyn, Herts AL6 9EW, 

U.K. (Cellulase Onozuka R10, Cellulase Onozuka RS, Meicelase, 

Macerozyme R-10, Pectolyase Y-23). 

Yakult Honsha Co. Ltd., Nishinomiya Office, 8 – 21 Shingikanebo 

Nishinomiya 662, Japan (Cellulase Onozuka R-10, Cellulase Onozuka 

RS, Macerozyme R-10). 

 

Peralatan filtrasi 

Selman Sciences, 600 S, Wagner Road, Ann Arbor, MI 48106, U.S.A. 
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Henry Simon Ltd., P.O. Box 31, Stockport, Chesire, SK3 ORT U.K. (nylon 

screening cloth). 

Micron Separation Inc., 58 North Main Street, Honeoye Falls, NY 14472, 

U.S.A. 

Millipore/Continental Water Systems, Ashby Road, Bedord, MA 01730, 

U.S.A. 

Millipore (U.K.) Ltd., 11 – 15 Peterborough Road, Harrow, Middlesex HA1 

2YH, U.K. 

Nuclepore Corporation, 7035 Commerce Circle, Pleasanton, CA 94566, U.K. 

Sartorius Filters Inc., 26575 Corporate Avenue, Hayward, CA 94545, U.S.A. 

Sartorius-Membranfilter GmbH, P.O. Box 142 Göttingen, FRG. 

Schleicher & Schuel Inc., 543 Washington Street, Keene, NH 03431, U.S.A. 

Schleicher & Schüll AG, CH-8714 Feldbach ZH, Switzerland. 

Tetko Inc., 420 Saw Mill River Road, Elmsford, NY 10523, U.S.A. 

Whatman Laboratory Products Inc., Whatman Paper Division, 9 Bridewell 

Place, Clifton, NJ 07014, U.S.A. 

Whatman Ltd., Sprintfield Mill, Maidstone, Kent ME 14 2 LE, U.K. 

 

Peralatan gelas dan plastik 

Becton Dickinson U.K. Ltd., 21 Netween Towns Road Cowley, Oxford, OX4 

2LY, U.K. 

Belco Glass Inc., P.P. Box B, 340 Edrudo Road, Vineland, NJ 08360, U.S.A. 

Cole-Palmer Instrument Company, 7425 North Oak Park Avenue, Chicago, 

IL 60648, U.S.A. 

Corning Glass Works, Science Products, Corning, NY 14831, U.S.A. 

(Pyrex). 

Costar, 205 Broadway, Cambridge, MA 02139, U.S.A. 

Falcon, Division of Owens-Illinois, P.O. Box 1035, Toledo, OH 43666, 

U.S.A. 

Magenta Corporation, 4149 West Montrose Avenue, Chicago, IL 60641, 

U.S.A. 

Nalgene Labware Department, Nalge Company, P.O. Box 365, Rochester, 

NY 14602, U.S.A. 

Sterilin Products, 43-45 Broad Street, Teddington, TW11 8QZ, U.K. 

Vangard International, 1111A Green Grove Road, Neptune, NJ 07753, 

U.S.A. (Nunc Products). 

Wheaton Scientific, 1000 North Tenth Street, Millville, NJ 98332, U.S.A. 

 

Bahan pembersih peralatan gelas 

International Products Corporation, P.O. Box 118, Trenton, NJ 08601, U.S.A. 

(Micro). 
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Laminar air flow cabinet dan peralatan mikrobiologi 

The Baker Company Inc., Sanford Airport, Sanford, ME 04073, U.S.A. 

Belco Glass Inc., 340 Edrudo Road, Vineland, NJ 08360, U.S.A. 

Carolina Biological Supply Company, 2700 York Road, Burlington, NC 

27215, U.S.A. 

Clean Room Products, 56 Panataquit Avenue, Bay Shore, NY 11710, U.S.A. 

A. Gallenkamp & Company Ltd., P.O. Box 290, Technico House, 

Christopher Street, London EC2P 2ER, U.K. 

Germfree Laboratories, 7435 NW 41 Street, Miami, FL 33166, U.S.A. 

Herpair Mfg. Ltd., Station Road, Thatcham, Berkshire, FL 33166, U.S.A. 

Labconco Corporation, 8811 Prospect, Kansas City, MO 64132, U.S.A. 

 

Kaca pembesar dengan pencahayaan built-in 

Manning-Holoff Company, 14603 Arminta Street, Van Nuys, CA 91402 

(Magna-Lite). 

 

Mikroskop 

American Optional Scientific Instruments, Box 123, NY 14240, U.S.A. 

Bausch & Lomb, Box 743, Rochester, NY 14603, U.S.A. 

E. Leitz Inc., 24 Link Drive, Rockleigh, NJ 07647, U.S.A. 

E. Leitz (Instruments) Ltd., 30 Mortimer Street, London WIN 8BB, U.K. 

Nikon, 623 Steward Avenue, Garden City, NY 11530, U.S.A. 

Olympus Corporation of America, Scientific Instrument Division, 4 Nevada 

Drive, New Hyde Park, NY 11042, U.S.A. 

Vickers Instruments, Haxby Road, York YO3 75D, U.K. 

Carl Zeiss (Oberkochen) Ltd., Dagenhardt House, 30 – 36 Foley Street, GB 

London, WIP 9AP, U.K. 

 

Kain polyester 

Pellon Corporation, Industrial Products Division, 491 Dutton Street, Lowell, 

MA 01852, U.S.A. 

 

Film polypropylene 

Amoco Corporation, Naperville, IL 60566 (sebutkan tipe A 300). 

Polypropylene Films Corporation, 1571 Timber Court, Elgin, IL 60120 

(sebutkan tipe 07 atau 08, tidak berlapis, ketebalan 1 milimeter). 
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Benih 

Burpee Seed Company, Warminster, PA 18991; Clinton, IA 52732; atau 

Riverside, CA 92502. 

Earl May Seed and Nursery Company, Shenandoah, IA 51603. 

Gurney Seed Company, Yankton, SD 57078. 

Nichols Garden Nurseries, 1190 North Pacific Highway, Albany, OR 97321. 

Thompson & Morgan Inc., P.O. Box 100, Farmingdale, NJ 07727. 

 

Peralatan penggojok kultur 

Baird & Tatlock (London) Ltd., P.O. Box 1, Romford, Essex RM1 1HA, 

U.K. 

Belco Glass Inc., 340 Edrudo Road, Vineland, NJ 08360, U.S.A. 

A. Gallenkamp & Company Ltd., P.O. Box 290, Technico House, 

Christopher Street, London EC2P 2ER, U.K. 

Lab-Line Instruments, 15 S Bloomingdale Avenue, Melrose Park, IL 60160, 

U.S.A. 

New Brunswick Scientific Company Inc., 144 Talmadge Road, Edison, NJ 

08817, U.S.A. 

Wheaton Scientific, 1000 North Tenth Street, Millville, NJ 08332, U.S.A. 

 

Peralatan bedah dan kultur 

Carolina Biological Supply Company, 2700 York Road, Burlington, NC 
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INDEKS SUBJEK 

 

 

 

 
-NAA (asam naftalen asetat): termostabilitas,  aksenik; perkecambahan, lihat sterilisasi  

28; rumus bangun, 38; pertumbuhan kalus permukaan, biji 

dan isomer -NAA, 39; inisiasi akar, 73; alanin, 128 

kultur ujung pucuk, 117 alfalfa, lihat Medicago sativa 

(2-chloroethyl)-trimethylammonium klorida, alga biru-hijau, 7 

lihat CCC alkaloid, 9, 93, 98, 169, 185, 186, 193 

2,3,5-triphenyltetrazolium klorida, 112-3, 126 alkohol, diasamkan, 26 

2,4,5-T (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), 39,  allergen, 184 

45 aluminium foil: kelas, 23; penutup, 32 

2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid): kalus,  aluminium, 37 

4, 39, 44-5; termostabilitas, 28; rumus amonium fosfat monobasic, 216 

bangun, 38; penekanan organogenesis, amonium klorida, 127 

117; komponen media, 216 amonium nitrat, 45, 216 

2,4-dichlorophenoxyacetic acid, lihat 2,4-D amonium sulfat, 102, 216 
3H-thymidine, lihat habituasi thymidine triated amonium, 37, 45 

 (anergi), 7, 39, 68, 72, 154-5 anabasin, 98 

4-chloro-2-oxybenzothiazolin-2-yl-acetic acid,  ancymidol, 179 

lihat benazolin anergi, lihat habituasi 

4-CPA (p-dichlorophenoxyacetic acid), 39, 45,  anggrek: perbanyakan, 7-8; media kultur, 41 

216 anggur, lihat Vitis rupestris 

5-(hydroxymethyl)-2-furfural, 161 antiauksin,, 75 

6-benzylaminopurine, lihat BAP antibiotik, 9, 29, 156, 185, 213 

6-furfurylaminopurine, lihat kinetin antosianin, 58, 157, 188-90 

6[,-dimethylallylamino] purine, lihat IPA antraquinon, 186, 187 

ABA (asam absisat), 29, 38, 178-9 anyelir, lihat Dianthus caryophyllus 

Acacia, 98, 105 apel, lihat Malus domestica 

Acer pseudoplatanus (sycamore), 108, 193 arabinosa, 139 

Acer rubrum L, 98, 105 arang (aktif): pengaruh menghambat, 41; 

actinic keratitis, 30 cara kerja, 41; embryogenesis, 41, 129,  

actinomycin D, 156 162, 173; arang kayu dan arang tulang,  

adenin sulfat, 73, 76, 79, 90, 117 42 

adenin, 4, 38, 73, 76, 79, 90 arginin dekarboksilase, 129 

aerasi, lihat kultur suspensi asam amino, 30, 37, 40, 42, 45, 99, 186, 213 

African violet, lihat Saintpaulia ionantha  asam aminoasetat, lihat glisin 

Wendl. asam askorbat, 40, 179 

agar: teknik agar-plating, 5; pengaruh asam giberelat (GA3), 77, 80, 119 

menghambat, 44, teknik agar-cair (Raggio  asam kasamino, 40, 147 

& Raggio), 97; agar-embedding protoplas,  asam L-aspartat, 41 

144; lihat Bacto Agar; matriks medium;  asam L-glutamat, 41, 124 

Noble Agar; Purified Agar asam nikotinat, 40, 216 

Agave, 58 asam organik, 40, 59, 147 

Agrobacterium tumefasciens (crown-gall), 5, asam p-aminobenzoat, 40 

211, 212, 214, 215 asam succinic-2,2-dimethyl hydrazine, lihat  

air suling, persiapan air suling, 43 B-995 

air yang digunakan di dalam media, 43 Asparagus officinalis,  116 

akar; utuh dibanding dengan yang dikulturkan, Asparagus, 18 

97 Atropa belladona, 83, 127, 135, 137, 149, 162 
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auksin: auksin-ototrop, lihat habituasi auksin: Citrus, 41, 76 

definisi, 7-8, 37; habituasi, 7, 39, 59, 73, clorox, lilhat natrium hipoklorit 

106; rasio auksin:nitrogen untuk embryo- Cocos nucifera (kelapa), 4-6, 39, 41, 44, 67, 

genesis, 127 68, 89, 147, 160, 176 

Avena sativum (oat), 154 Colacasia esculentum (taro), 177 

 Coleus, 82, 87, 93, 94, 96, 116 

B-995 (succinic acid-2,2-dimethyl hydrazide), Comptonia, 98, 105 

179 cork borer: pemeliharaan cork borer, 67 

Bacto Agar, 43, 50 Crepis capillaris, 59 

bakteri, 2, 5, 7, 43; lihat juga kontaminasi:  crown gall, lihat Agrobacterium tumefasciens 

menghindarkan kontaminasi bakteri cyanocobalamin, 40 

BAP (6-benzylaminopurine), 79, 90, 121, 122 Cymbidium, 12, 116 

barley, lihat Hordeum vulgare Cytisus scoparius Link. (scoth broom), 59 

Begonia rex, 74, 81  

benazolin (4-chloro-2-oxybenzothiazolin-3-yl D-fruktosa, 29, 42, 50 

acetic acid), 45 D-glukosa, 3, 29, 42, 50, 139 

berat kering, 195, 196, 198, 201, 202, 206 Dactylis glomerata (orchard grass), 130 

berilium, 37 Dactylis, 130, 209 

Bertholot: campuran garam, 3 Dhalia, 117, 209 

besi fosfat, 98 Datura innoxia, 162, 175 

besi sulfat, 98, 100, 216 Datura, 4, 6, 11, 161, 162, 174, 175 

besi, 37, 48, 49, 98, 100, 101; stok besi (MS), Daucus carota (wortel): eksplan kambial, 3; 

siapan stok besi, 48 kultur dirangsang oleh 2,4-D dan air  

Beta vulgaris (bit gula), 145, 172, 179 kelapa, 4; embryogenesis, 4, 125, 126,  

bidang pengeboran, 64 128, 129; kultur suspensi, 5, 110-2;  

biotin, 40 induksi kalus, 56, 59, 61-4; kultur 

bit gula, lihat Beta vulgaris membentuk antosianin, 57, 187-9;  

boron, 37 poliploidi kultur, 59; pembentukan sel  

Brachyome, 75 xylem di dalam kultur, 92; kultur  

Brassica oleracea var. Botrytis, 127 meristem pucuk, 115; poliamin dan 

Brassica rapa (turnip), 68, 92 embryogenesis, 129; protoplas, 145, 156 

bromeliaceae, 18 degradasi senyawa-senyawa pada suhu tinggi, 

Bromus inermis, Leyss. var Manchar, 126 lihat sterilisasi otoklaf 

 Dianthus caryophyllous (anyelir), 117 

cahaya, pengaruh cahaya terhadap: pertumbuh- dicamba (3,6-dichloro-O-anisic acid), 45, 130 

an kultur, 18, 58, 65, 116; degradasi ABA,  diferensiasi sel xylem: bahan tanaman alternatif,  

28; degradasi IAA, 39; organogenesis, 74,  91; karbohidrat, 42; etilen, 37, 41; induksi, 

79,80; kultur ujung pucuk, 116-8, 121;  6, 84-7; mikrotubula, 92 

kultur protoplas, 144, 145, kultur anter,  diferensiasi sel: elemen tracheary, 6, 84-7;  

162, 167,168 definisi, 91; aktifitas siklus sel, 87; 

cakram Whipple, 199, 202 pembentukan produk sekunder, 186, 187; 

Calcofluor White M2R, 147 lihat juga diferensiasi sel xylem, induksi 

callose, 57 dimethylsulfoxide, lihat DMSO 

Carica papaya, 127 dinding sel: regenerasi, 7; komposisi, 138 

Ctharanthus roseus, 186 Dioscorea (yam), 177, 186, 191 

CCC ([2-chloroethyl]-trimethylammonium  Dioscorea deltoidea, 185 

chloride), 179 diosgenin, 185, 186, 191 

Cellulysin, 146 diphenylurea, 39 

Chlorella, 191 disinfestasi dua tahap, 27 

Chrysanthemum, 117 DMSO (dimethylsulfoxide), 26, 47 

Citrus sinensis var. “Shamouti” orange, 126 DNA, 4, 87, 170, 213; lihat juga T-DNA 
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Douglas fir, lihat Pseudotsuga menziesii galaktosa, 139 

Driselase, 146 galur sel, 58, 59, 106, 137, 186, 189, 190 

 gandum, lihat Triticum aestivum 

Edamin, lihat kasein hidrolisat gangguan kesehatan, 30 

EDTA, 196; lihat juga NaFeDTA garam natrium dari besi etilendiamin tetraasetat 

ekstrak malt, 41 (NaFeEDTA), 37, 48, 98, 216 

ekstrak ragi, 4, 41, 161 Garam: kadar garam dan pertumbuhan akar, 

Elaeis guineensis (kelapa sawit), 177 103 

elemen tracheary: penghitungan, 195, 197,  gelatin, 3 

204, 205; lihat juga xylem: anatomi; gentamycin sulfat, 28 

diferensiasi sel geranium, lihat Pelargonium 

embriogenesis: penemuan, 125, 160, 161 Gerberra, 18 

embriogenik: pembentukan massa, 125, 126; giberelin, 77, 80, 119 

potensi, 126, 126, 128 Ginkgo biloba, 6, 14, 161, 175 

embrioid (embrioid somatik): kalium, 45; glikosida cardiac, 185 

sumber, 125; tahap-tahap perkembangan,  gliserol sebagai sumber karbon, 42 

126, 127; sitokinin, 127; rasio auksin: glisin (asam aminoasetat), 37, 48 

nitrogen, 127; arang aktif, 128; lama masa Glycine max (kedelai): inisiasi kalus, 67;  

kultur, 128; pemisahan tahap-tahap, 128;  diferensiasi elemen tracheary, 91; kultur 

poliamin, 129; sinkronisasi pembentukan, akar, 97; kultur rambut akar, 102 

129; sebagai produk kultur antera dan glycyrrhizin, 185 

serbuk sari, 144, 160-75; sebagai produk Gossypium hirsutum (kapas), 137 

kultur protoplas, 145  

emulsi ikan, 41 Haplopappus gracilis, 40, 52, 149, 192, 193 

English ivy, lihat Hedera helix hasil vs. pertumbuhan, 194 

epigenetik: perubahan, 59, 75 Hedera helix (English ivy), 129, 134 

Equisetum, 6 Helianthus annuus, 60, 211 

etanol: sterilisasi permukaan, 22, 23, 26; Helianthus tuberosus (Jerusalem artichoke); 

rendaman, 22, 26, 29; disinfestasi dua  sunchoke): gentamycin sulfat, 28;  

tahap, 27 pembentukan kalus pada akar, 74; 

etilen oksida, 31 diferensiasi elemen tracheary pada kalus, 

etilen, 31, 37, 41, 76, 84 84, 85, 87, 92 

Eucalyptus grandis, 119 Hemerocallis, 146 

Euphorbia, 58, 72 hemiselulase, 139, 141, 146 

 hemositometer Fuchs- Rosenthal, 138, 140,  

Fagaceae, 77 165, 196, 197 

fenol: oksidasi, penekanan oksidasi, 118 hemositometer, lihat hemositometer Fuchs- 

fenolik, 186 Rosenthal; slide Sedgwick-Rafter 

Festuca, 179 henbane, lihat Hyoscyamus niger 

filter Durapore, 26 heterokaryon (heterokaryocyte), 7, 152, 

filter Fluoropore 154 

filter Nuclepore, 25 heteroplas, lihat sibrida 

flavonoid, 187 Hevea brassiliensis (karet), 177 

fluoresin diasetat, 142, 143, 156 hexachlorophene, 24 

fosfor, 72 hibrida sitoplasma, lihat sibrida 

fotoototrop: kultur, 59 hidrasida malat, 179-81 

Fragaria vesca (stroberi), 179 hidroksida besi, 98 

Fraxinus, 43, 55 Hirsh: corong Hirsh, 112, 113 

Fusarium oxysporum Schlect. var. albedinis homokaryon, 152, 154 

(penyakit Bayoun), 177 Hordeum vulgare (barley), 134, 162, 176 

fusigenik: agen, 152, 154, 157, 158 hormon luka, 2 
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Hyoscyamus niger (henbane): kultur antera, kalium klorida, 37, 102, 216 

161, 162, 164; pembentukan embrioid  kalium nitrat, 37, 48, 127, 128, 216 

yang diamati dengan SEM, 168, 169; kalium, 44, 45 

isolasi protoplas, 146 kalsium fosfat, 147 

 kalsium hipoklorit, 26, 27 

IAA (indole-3-acetic acid), induksi diferensiasi kalsium klorida (dihidrat), 37, 48, 216 

sel-sel xylem, 6, 84, 87; termostabilitas,  kalsium nitrat (tetrahidrat), 37, 216 

28; degradasi, 28, 39; definisi auksin dan kalsium pantotenat, 28, 40 

IAA, 37; rumus bangun, 38; komponen  kalsium, 153 

medium MS, 48, 49, 216; organogenesis kalus luka, 57, 87 

pada eksplan daun tomat, 79; kultur  kapas, lihat Gossypium hirsutum 

ujung pucuk, 117; lihat juga auksin karbohidrat: sterilisasi, 28, 29, 42, 44, 50, 

IAA oksidase, 39 diferensiasi sel, 42 

IAPTC (International Association for Plant karbol-fuchsin: pewarna, 197, 203, 204 

Tissue Culture), 19, 175 karbon: sumber untuk media, 42 

IBA (indole-3-butyric acid), 39, 117, 119, 121 karet, lihat Hevea brassiliensis 

indeks mitosis (Mitotic Index, MI), 204, 206 kasein hidrolisat, 48, 103, 161 

indole-3-acetic acid, lihat IAA kaulogenesis, lihat inisiasi pucuk 

indole-3-butyric acid, lihat IBA kedelai, lihat Glycine max 

inisiasi akar: pengaturan kimiawi, 5, 72-76, kelapa sawit, lihat Elaeis guineensis 

118; faktor-faktor yang terlibat, 74, 75 kelapa, lihat Cocos nucifera; air kelapa, 45 

inisiasi pucuk: pengaturan kimiawi, 4, 5, 45,  kemostat, 5, 108 

72-6; etilen, 37, 76; kegagalan ke- kentang, lihat Solanum tuberosum 

seimbangan auksin:sitokinin, 75, 76; kertas saring: piringan, 44; platform, 44; 

transfer terbalik, 75; karbohidrat, 76 jembatan, 116, 119, 132 

inisiasi tunas, lihat inisiasi pucuk kertas Wetordry Tri-M-ite, 67 

inkubasi kultur: kebutuhan laboratorium untuk kinetin (6-furfurylaminopurine): penemuan, 4, 

inkubasi kultur, 16 5; definisi sitokinin dan kinetin, 5, 37; 

inokulum sektor, 100, 102 termostabilitas, 28; rumus bangun, 38; 

iodium, 37 sebagai campuran medium, 39, 47-50,  

IPA (isopentenylaminopurine; 6{,-  216; kultur tanaman monokotil, 45, 75;  

dimethylallylamino} purine; N6-{2- diferensiasi sel xylem, 89; kultur ujung  

isopentenyl}-adenine), 28, 89, 116 pucuk dan kinetin, 117; embriogenesis di  

Ipomoea batatas (ubi jalar), 68, 92, 214 dalam suspensi sel, 128; kultur antera, 

iradiasi ultraviolet, lihat lampu germcidal 160 

iridektomi: gunting, 101, 102 klorida, 30, 31, 40, 113, 179 

isopentenylaminopurine, lihat IPA klorin (gas), 29 

isopropanol, 23, 27 kobal klorida, 48, 216 

 kobal, 27 

jagung, lihat Zea mays L. kolin klorida, 40 

Jerusalem artichoke, lihat Helianthus  kolkisin, 88, 93, 161, 165, 166, 169 

tuberosus komplementasi, 156 

jus buah sebagai suplemen media, 41 kontaminasi: menghindarkan kontaminasi, 21, 

jus orange, 41 30 

jus tomat, 41 kopi arabika, 126 

 korma, lihat Phoenix dactylifera 

kacang kapri, lihat Pisum sativum kotak bakteriologi, lihat laminar air flow  

kafein, 88 cabinet;  kotak pindah 

kain polyester, 44 koumarin: turunan koumarin, 185 

kalium fosfat monobasic, 36, 48, 216 kreopreservasi, 8, 43, 178 

kalium iodida, 48, 216 kromatografi gas-cair, 188 
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kromium trioksida (asam kromat), 111, 196,  L-arginin, 41 

201, 202, 204 L-asparagin, 2, 41 

kromosom: jumlah kromosom pada plantlet L-dopa, 184 

yang tumbuh dari kultur antera dan L-glutamin, 41, 127 

serbuk sari, 162, 163; teknik pengganda- L-metionin, 41 

an, 164 laboratorium kultur jaringan: fungsi-fungsi, 19 

kultur akar: kebutuhan nutrisi, 36, 96, 98; Lactuca sativa (selada): gentamycin sulfat, 28;  

aerasi, 96; teknik agar-cair, 97; prosedur pembentukan sel xylem pada kalus, 84, 86, 

subkultur, 99; pengukuran pertumbuhan 87; penentuan berat segar kalus, 199, 200 

linear, 101, 194, 195 laju pertumbuhan linear, 102, 104, 196 

kultur antera: kategori (pra mitosis, mitosis,  laminar air flow cabinet (kotak pindah), 16, 22 

pasca mitosis), 161; tahap perkembangan lampu germcidal, 21, 29, 30, 63 

untuk kultur, 161; penggunaan arang  lampu metanol, 26, 32 

aktif, 161, 162; antera di dalam kultur lampu Gro-Lux, 18, 78 

jaringan, 162; keadaan fisiologis tanaman, larutan Knop, 2, 3 

162; perlakuan sebelum kultur, 162, 167, larutan stok: persiapan, 37, 46-9 

prosedur percobaan, 165-7 lateks, 186 

kultur batch, 95, 108, 109, 112 lemon, lihat Citrus 

kultur gimnospermae, 6, 56, 98, 160 leptohormon, 2 

kultur halofit, 37 Lilium, 77, 81 

kultur jaringan: definisi, 3, 56, 57 liverworths, 57 

kultur kalus: definisi, 1, 56; diferensiasi sel, 57;  lobak, lihat Raphanus sativus 

tahapan perkembangan selama inisiasi, 57; Lolium, 179 

keremahan, 57, 59; karakteristik Lycopersicum esculentum (tomat): fusi nutrisi  

pertumbuhan, 57, 61; ketidakstabilan protoplas dengan kentang, 9; kebutuhan 

genetik, 58; klorofil, 58; pengaruh cahaya, untuk isolasi akar, 36, 96, 98; eksplan 

58, 65; kebutuhan nutrisi, 59; subkultur, daun, 79; aerasi kultur akar, 96; kultur 

59, 60; prosedur untuk inisiasi, 62-5, bahan antera, 171 

tanaman alternatif, 67 Lysol, 31 

kultur kontinyu terbuka, 108  

kultur kontinyu tertutup, 108 Macerase, 146 

kultur meristem apikal, 8, 116, 119, 216 Macerozyme R-10, 138, 143 

kultur meristem, lihat kultur meristem apikal magnesium sulfat, 36, 48, 216 

kultur organ: kultur jaringan dibandingkan  Malus domestica (apel), 179 

dengan kultur organ, 2, 3 mangan sulfat, 48, 216 

kultur rambut akar, 102 mangan, 37 

kultur rawatan, lihat teknik rakit kertas Manihot esculentum (singkong), 127, 179 

kultur remah, 57, 59, 106 manitol, 139, 141-5, 157 

kultur sel tunggal, lihat mikrokultur maserasi sel-sel, lihat kromium trioksida 

kultur serealia, 39, 45, 99; lihat juga kultur media: persiapan media, kebutuhan  

tanaman monokotil laboratorium, 17 

kultur suspensi: inisiasi, 5, 106, 107; aerasi, 19,  Medicago sativa (alfalfa), 76, 84, 146, 149 

96, 108; waktu tempuh, 59, 60, 66, 108; medium B5, 44, 102, 103, 216, 217 

galur sel, 106; keremahan, 106, 107; medium MS, 44, 48-50, 63, 78, 79, 89, 90, 93,  

tahap-tahap pertumbuhan, 107; kerapatan 101, 110, 117, 121, 130, 141, 144,, 166, 

sel, 108, 111, 112; prosedur untuk Daucus 171, 188, 190 

carota, 110-2; viabilitas, 112, 113 medium PRL-4, 102, 103 

kultur tanaman berdaun jarum, lihat kultur medium Schenk dan Hildebrandt, 45, 130 

gimnospermae medium Sunderland dan Roberts, 168 

kultur ujung pucuk (Morel), 115, 117, 120,  medium xylogenic: persiapan, 88 

123, 178, 180 medium: matriks medium, 43; seleksi, 44 
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Meicelase (CESB, CMB), 146 nikel, 37 

Mentha (mint), 188-90 nikotin, 98, 186 

meristemoid, 58, 75, 77, 80 nitrat, 37, 44, 45, 154 

merkuri klorida, 31 Noble Agar, 44 

metabolisme sekunder, 185, 187 nodul vascular, 57, 86, 91 

metoda enzim campuran, 141 nukleotida, 41 

mikrokultur, 5, 6, 96, 198, 144  

mikropropagasi: prosedur (tahap I, II, III),  oat, lihat Avena sativum 

116-22 oksigen, lihat kultur suspensi, aerasi 

mikroskop cahaya, 63, 67, 85, 89, 110, 112,  Onozuka R-10, selulase, 141, 143, 146 

131, 142, 143, 157 opin, 213 

mikrospora: kultur, 6, 160-4, 167; lihat juga  orchard grass, lihat Dactylis glomerata 

kultur antera, lintasan perkembangan, 163 organogenesis: meristemoid, 57, 74, 76; rasio 

mikrotubula dan xylogenesis, 93 auksin:sitokinin, 72, 73; pengaturan  

Millex, satuan pengisi (Millipore), 26 kimiawi, 72; eksplan epidermal, 72, 73; 

mint, lihat Mentha giberelin, 76; lihat juga inisiasi akar, 

minyak mudah menguap, 184 inisiasi pucuk 

minyak-minyak esensial, 186 organoid, 77 

molibdenum, 37, 100, 216 osmotikum (plasmolitikum), 6, 43, 138, 145, 

monokotil: kultur, 6, 45, 75, 98; lihat juga 147 

kultur tanaman sereal ozon: keracunan, 31 

Morinda citrifolia, 186, 193  

moss, 57 p-chlorophenoxyacetic acid, lihat 4-CPA 

Musa (pisang), 177 Paeonia, 162 

mutagen, 8, 30, 164 Panax ginseng, 186 

myo-inositol, 42, 44, 48, 78, 79, 98, 216 Papaver bracteatum, 186, 191 

 pati: kopolimer yang digunakan sebagai 

natrium dibasic, 102 pengganti agar, 44 

natrium fosfat: monobasic (monohidrat), 37,  patogen: bebas patogen, 8, 9, 115 

102, 216 Parafilm M, 33 

natrium hipoklorit, 27, 28 Pectolyase Y-23, 146 

natrium karbonat, 25 Pelargonium (geranium), 119, 120, 137 

natrium molibdat, 48, 216 pelestarian plasma nutfah: kehilangan plasma 

natrium nitrat, 154 nutfah pada metoda pelestarian  

natrium sulfat dekahidrat, 216 konvensional, 177, 178 

natrium, 37, 103 pembelahan sinkron, 197 

niasin, lihat asam nikotinat pembuluh angkut luka (xylem luka), 86, 92 

Nicotiana glauca, 105, 155, 156 pemindaian mikroskop elektron, 169, 170 

Nicotiana langsdorfii, 3, 154, 155 pemisahan sel, lihat kromium trioksida; kultur 

Nicotiana rustica, 193, 215 remah 

Nicotiana tabacum (tembakau): inisiasi kalus,  pemasak bertekanan, lihat sterilisasi otoklaf 

4, 56, 58, 59, 67; kultur mikrospora, 6; pencucian sebelum pengkulturan, 22 

penghambatan oleh gentamycin sulfat, 28; penggojok, lihat kultur suspensi, aerasi 

sintesis tiamin, 40; pengaruh cahaya, 58, penghambat proteinase, 185 

154; poliploidi, 59; organogenesis, 73, 76; penghitungan sel: kerapatan, 195-7; total, 

pembentukan xylem luka, 86; biosintesis 201, 202 

alkaloid, 97; kultur meristem pucuk, 115; pengukuran kuantitatif: penghitungan sel, total,  

embriogenesis somatik, 126; isolasi 195-7; berat kering, 198-201; berat segar, 

protoplas, 136, 146, 154; fusi protoplas, 195, 196, 198-201; laju pertumbuhan 

155; kultur antera, 161, 162, 164; linear, 195; indeks mitosis (MI), 195, 197, 

penelitian mutan, 164; transformasi, 213 198, 203, 204; volume sel terpaket (PCV), 
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195, 196, 198, 201, 203; penghitungan medium kultur, 144; stabilitas membran, 

elemen tracheary, 195, 197, 199, 204, 147; muatan permukaan dan, 152 

205 Prunus, 178 

penunjuk pemotongan eksplan, 66, 89, 188 Pseudotsuga menziesii (Douglas fir), 44 

penutup muka, 180 pucuk majemuk: pembentukan, lihat prosedur 

penyakit Bayoun, lihat Fusarium oxysporum  mikropropagasi 

Schlect. var albedinis Purified Agar, 44 

penyapihan, 79, 118 purin, 29, 76 

penyimpanan beku, lihat kreopreservasi putrescine, 129 

pepton, 2, 41  

peralatan pembakaran, 22 Quercus rubra, 77, 83 

perforasi: ukuran untuk sterilisasi, 26  

pertumbuhan minimum: metoda penyimpanan, radioimmuno-screening: metode, 182 

178 rakit-kertas: teknik, 2, 5, 44 

Petunia hybrida, 148, 157, 160, 172 Ranunculus scleratus L., 136 

Petunia parodii, 150, 160 Ranunculus, 126 

Petunia, 137, 143, 146-8, 150, 156, 157, 160, Raphanus sativus (lobak), 68, 92 

162, 172, 174 rekayasa genetik, 8, 212, 213 

pewarna biru Evans, 142, 157 Rhizobium, 98, 103 

pewarna Feulgen, 168, 169 rhizogenesis, lihat inisiasi akar 

pewarnaan tetrazolium, lihat 2,3,5- Rhozyme HP-150, 346 

triphenyltetrazolium klorida riboflavin, 40 

Phaseolus vulgaris, 98, 105 ribosida, 5 

phenylpropanoid, 185 ribotida, 5 

pHisohex, 24 Robinia, 98, 105 

Phleum, 179 Rosa, 58 

Phoenix dactylifera (korma), 177 ruang pencucian, 16, 17 

Phosfon D (tributyl-2,4-dichlorobenzyl- Ruta graveolens, 193 

phosphonium chloride), 179 rye, 99, 162, 165, 176 

phytosterol, lihat sterol  

Pinus ponderosa Dougl., 127 Saccharum officinarum, 134 

piridoksin, 30, 37, 40, 48, 79 safranin O, 89, 91 

pirimidin, 76 Saintpaulia ionantha Wendl. (African violet), 

pisang, lihat Musa 78, 83 

Pisum sativum (kacang kapri), 87, 94, 95, 146 Salpiglossis, 29 

plasmolitikum, lihat osmotikum saponin ginseng (glikosida saponin ginseng), 

ploroglusinol, 75 184 

polyamin, 129 saponin, 184; lihat juga saponin ginseng 

polyethylene glycol (PEG), 43, 149, 158-60 saringan serat kaca, 44 

polyethylene: wadah penyimpanan air jangka saringan Swinnex (Millipore), 25 

panjang, 43 Saxifaga, 18 

polypropylene film, 35 Scopolia japonica, 181-6, 192 

polyvinylpyrrolidone, 138 Scorzonera hispanica, 7 

Populus, 81, 172 scoth broom, lihat Cytisus scoparium Link. 

protoplas: fusi, 7, 9, 136, 138, introduksi bahan  screening: metoda untuk seleksi ototrop auksin, 

asing, 7, 136; regenerasi tanaman, 7, 136, 154 

147; seleksi galur sel, 136; teknik isolasi, selada, lihat Lactuca sativa 

136-48; prosedur pemurnian, 140, 141; Selaginella, 6 

kondisi kultur, 142, 145, 147; kerapatan, selulase, 6, 139, 141; selulase Onozuka (R-10,  

143; viabilitas, 143; agar-embedding, RS), 141, 143, 146 

144; embriogenesis, 144; persiapan seng sulfat, 48, 216 
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seng, 37 sterol, 185 

sentrifugasi yang digunakan pada: penentuan  stroberi, lihat Fragaria vesca 

viabilitas, 113; sinkronisasi embriogenesis, subkultur, lihat waktu kultur 

129; pemurnian protoplas, 143; fusi sukrosa: komponen nutrisi media, 2, 42, 44,  

protoplas, 153; pra-perlakuan antera, 162; 50, 216; termostabilitas, 42; pengaruh 

penentuan PCV, 196, 203 penghambatan agar, 44; prosedur 

Sequoia sempervirens, 6 ultrafiltrasi, 50, kultur akar, 98, 99 

serbuk sari: medium dasar, 168; kultur serbuk  sunchoke, lihat Helianthus tuberosus 

sari, prosedur, 164 suplemen organik di dalam media, 41 

serpentine, 185 suflir, 6 

sibrida (heteroplas; hibrida sitoplasma), 152-4,  sycamore, lihat Acer pseudoplatanus 

158 synkaryocyte, 152, 153 

sitokinin: pertumbuhan kalus, 4, 37, 56; 40; 89;   

pembentukan pucuk majemuk, 7, 118; T-DNA, 9, 213 

habituasi, 8, 39, 58; definisi, 39, tiamin, tahap- 4 (tahap-4), 161 

buah segar sebagai sumber sitokinin, 41, tanaman C3, C4, 37, 137 

pembentukan elemen tracheary, 89; tanin, 185, 187 

embriogenesis, 128; lihat juga adenin; Taraxacum, 78, 81 

adenin sulfat; BAP; IPA; kinetin; zeatin taro, lihat Colacasia esculentum 

slide Sedgwick-Rafter, 110, 112, 113, 197-9,  Taxus, 6, 14 

202, 205 Teepol, 28 

Solanum laciniatum, 191 tembaga sulfat, 48, 216 

Solanum melongena, 127 tembaga, 37  

Solanum tuberosum (kentang): kultur antera,  tembakau, lihat Nicotiana tabacum 

158; kultur pucuk dan meristem, 115, termoterapi, 216 

117-20; kultur kalus, 4, 65; penyimpanan terpene aromatik, 186, 191 

ujung pucuk dalam kondisi beku, 176; thebain, 186, 191 

koleksi plasma nutfah, 172; pelestarian Ti plasmid, 213-5 

plasma nutfah dengan pertumbuhan tiamin, 3, 37, 40, 44, 48, 79, 80, 99 

minimum, 174; perbanyakan dengan titanium, 37 

kultur jaringan, 117-20; protoplas, 9, 134, titik determinasi, 85 

143 toluidin blue, 66 

Solanum, 97, 176 tomat, lihat Lycopersicum esculentum 

solasadin, 185 totipotensi, 4, 5, 106, 133 

sorbitol, 43, 136, 179, 199, 204 transfer terbalik, 76 

spermidin, 130 transformasi, 9 

Stellaria media, 115 tributyl, 2-4-dichlorobenzylphosphonium 

sterilisasi gas, lihat etilen oksida klorida, lihat Phosphon D 

sterilisasi kimia, 26, 27 tritiated thymidine (3H-thymidine), 197 

sterilisasi otoklaf, 25, 29 triticum aestivum (gandum), 171 

sterilisasi otoklas: karbohidrat, 29, 42, 43;  Triton, 28 

dekomposisi setelah sterilisasi, 24; Tropaelum majus, 116, 123 

pengaruh degradasi, 28; prosedur,  tumor: pembentukan, 3, 4, 7, 8, 212, 213;  

24-6 prinsip induksi, lihat T-DNA;  

sterilisasi oven, 23 Ti plasmid 

sterilisasi panas basah, 17, 24, 25, 29 turbidostat, 5, 108, 110 

sterilisasi panas kering, 24 Turnip, lihat Brassica rapa 

sterilisasi permukaan: kotak pindah, 26; biji,  Tween-80, 27 

27, 67; jaringan umbi, 27, 28; desinfeksi  

dua tahap, 27; buah tomat, 101; eksplan ubi jalar, lihat Ipomoea batatas 

daun dan batang, 138 ubi kayu, lihat Manihot esculentum 
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ultrafiltrasi: ukuran pori, 26; pembuangan  wadah kultur, 59, 108 

surfaktan dari ultrafilter, 26; sterilisasi  

kabohidrat, 50 xylem: anatomi, 85, 86 

urea, 76, 128; lihat juga diphenylurea xylogenesis dihambat oleh gentamycin sulfat,  

 28 

virus: distribusi di dalam tanaman, 208; bebas   

eradikasi, 208-12; lihat juga tanaman yam, lihat Dioscorea 

patogen; bebas virus vs. teruji virus, 208  

vitamin: termostabilitas, 29, 40; komponen  zat pengatur tumbuh (ZPT): pelarut, 46 

nutrisi, 40; persiapan stok MS, 47 zat pengatur tumbuh tanaman (ZPT): 

Vitis rupestris (anggur), 179 dibandingkan hormon, 37 

volume sel terpaket (PCV), 196, 199, 202, 203 Zea mays L. (jagung), 154 

 zeatin, 5, 29, 39, 74, 90, 129-31 

wadah kultur polikarbonat: reaksi etilen oksida,  Zinnia, 10, 88, 94 

30  

 


