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PENDAHULUAN DAN SEJARAH 

1.1. Sejarah 

ultur jaringan secara umum dapat dikatakan sebagai 

teknik menumbuhkan bagian-bagian tumbuhan seperti protoplas, 

sel, jaringan ataupun organ dalam suatu medium yang sesuai 

dibawah kondisi aseptis. Bagian-bagian tanaman tersebut 

umumnya ditumbuhkan dalam suatu medium yang ditempatkan 

pada sebuah wadah gelas, sehingga teknik kultur jaringan sering 

juga disebut teknik kultur in-vitro atau kultur dalam tabung gelas. 

Bahan tanaman yang dikulkturkan tidak selalu jaringan, namun 

karena istilah sudah populer sejak awalnya maka di dalam 

penulisan selanjutnya digunakan istilah teknik kultur jaringan untuk 

semua kegiatan yang memanfaatkan teknik tersebut.  

Pelaksanaan teknik kultur jaringan meliputi: teknik mengisolasi 

bagian-bagian tanaman seperti protoplas, sel, serbuk sari, ovul, 

jaringan-jaringan ataupun organ yang kemudian 

menumbuhkannya secara terpisah dalam medium yang cocok. 

Bagian - bagian tanaman tersebut selanjutnya diinduksi untuk 

membentuk suatu struktur sesuai tujuan, dan akhirnya 

diregenerasikan menjadi suatu tanaman yang lengkap siap 

dipindahkan ke lapangan. Untuk keberhasilan teknik ini 
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penanganan bahan tanaman harus dalam kondisi aseptis dan 

dalam lingkungan yang terkendali. Lingkungan terkendali disini 

dimaksudkan terutama untuk lingkungan cahaya, pH, 

kelembaban dan suhu di dalam laboratorium. 

Perkembangan awal teknik kultur jaringan didasari oleh teori 

totipotensi yang dikemukakan oleh Schwan dan Scleiden pada 

tahun 1838. Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa pada 

prinsipnya sel tumbuhan mempunyai potensi otonomi untuk 

tumbuh dan beregenerasi menjadi suatu tanaman yang lengkap 

apabila ditumbuhkan dalam suatu kondisi yang cocok. 

Selanjutnya Gottlieb Haberlandt (1854-1945) adalah seorang 

botanis Jerman, dijuluki sebagai bapak kultur jaringan tanaman. 

Haberlandt merupakan orang pertama yang mengisolasi dan 

mengkulturkan sel sejak tahun 1898. Untuk eksperimennya 

Haberlandt mengisolasi sel tunggal dari jaringan palisade daun 

Lamium purpereum dan Eichornia crassipes, epidermis dari 

Ornithogalum dan rambut epidermis daun Pulmonaria mollissima. 

Bagian daun tersebut ditumbuhkan dalam larutan Knop’s yang 

ditambah sukrosa. Pada periode awal kultur, jaringan tampak 

dapat hidup selama lebih dari satu bulan. Jaringan tumbuh dari 

ukuran panjang 50 menjadi 180 m, lebar 27 menjadi 62 m, 

terjadi perubahan bentuk, terjadi penebalan dinding sel dan 

memperlihatkan bahwa kandungan pati di dalam kloroplas 

berkurang, tetapi tidak ada sel yang membelah dan 

percobaannya dianggap gagal. Percobaan Haberlandt meskipun 



4 | Panduan Dan Sejarah 

tidak berhasil menumbuhkan jaringan tanaman tapi dipublikasi 

pada tahun 1902.  

Hannig pada tahun 1904, mencoba mengkulturkan embrio 

yang belum masak dari beberapa anggota Crucifera (Raphanus 

sativus, R. landra, R. candatus, Cochlearia danica) dan berhasil 

menumbuhkannya menjadi embrio yang masak dalam garam 

mineral dan larutan gula. Sementara antara tahun 1907-1909 

Harrison, Burrows dan Carrel berhasil mengkulturkan sel-sel hewan 

secara in-vitro. Dalam sejarah kultur embrio. Laibach (1925,1929) 

mengisolasi embrio bibit yang tidak dapat hidup dari hasil 

persilangan Linum perenne dengan L. austriacum dan berhasil 

mengkulturkan dalam medium yang banyak mengandung zat 

makanan sampai menjadi masak. Tahun 1941, Van Overbeek dan 

asistennya berhasil memperagakan perkembangan embrio dan 

pembentukkan kalus Datura yang distimulasi oleh air kelapa (Van 

Overbeek et al.,1941).  Selanjutnya Raghavan dan Torrey (1963), 

Norstog (1965) dan yang lainnya berhasil membuat media sintetik 

untuk kulur embrio muda (lihat Raghavan, 1976 b).  

Pada tahun 1922, perusahaan yang berdiri sendiri, Robins 

(USA) dan Kotte (murid Haberlandt di Jerman) melaporkan  

beberapa keberhasilan dalam menumbuhkan ujung akar 

terisolasi. Kemudian White (1934), berhasil menumbuhkan ujung 

akar tomat pada awalnya White menggunakan medium yang 

berisi garam inorganik, ekstrak ragi dan sukrosa, tetapi kemudian 

ekstrak ragi diganti dengan tiga vitamin B, yaitu piridoksin, tiamin 
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dan asam nikotinik (White, 1937). White memelihara beberapa 

kultur akar pada permulaan tahun 1934 sampai tidak lama 

sebelum meninggal tahun 1968. 

 Dua penemuan penting dibuat pada pertengahan tahun 

1930 yang memberikan dorongan yang besar untuk membangun 

teknik kultur jaringan tanaman, yaitu: a. identifikasi auksin sebagai 

zat pengatur tumbuh alami dan b. pengakuan pentingnya vitamin 

B dalam pertumbuhan tanaman. Pada tahun 1934 Gautheret telah 

mengkulturkan sel kambium Salix caproea dan Populus nigra 

dalam larutan Knop’s yang berisi glukosa dan sisitein hidroklorida 

ternyata mengalami pertumbuhannya yang cepat untuk 

beberapa bulan. Penambahan vitamin B dan IAA (Indoleacetic 

Acid) mempercepat pertumbuhan kambium Salix. Pada tahun 

1939 Gautheret, White dan Nobecourt, berhasil dalam 

menumbuhkan kultur kalus secara kontinyu. Media yang 

digunakan saat sekarang pada prinsipnya merupakan modifikasi 

yang ditetapkan oleh para pendahulu sejak tahun 1939. 

Miler et al. (1955 a) pertama kali memisahkan sitokinin dari 

DNA sperma ikan kembung dan menamakannya kinetin. Pada 

saat sekarang banyak sintetis yang sama baiknya dengan yang 

alami dengan aktivitas seperti kinetin. Bahan tersebut kemudian 

dikelompokkan dalam hormon sitokinin yang dapat menginduksi 

pembelahan pada sel dan diferensiasi jatringan seperti mesofil 

dan endosperm dari bibit yang kering. 
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Penelitian Muir (1953) menunjukkan bahwa memindahkan 

jaringan kalus dari Tagetes erecta dan Nicotiana tabacum ke 

dalam medium cair dan menggerakan kultur dalam mesin 

pengocok membuat  jaringan pecah menjadi sel tunggal dan 

agregat sel yang selanjutnya disebut sebagai kultur suspensi sel. 

Pada tahun 1960, Jones et al merancang metode mikrokultur 

untuk menumbuhkan sel tunggal dalam keadaan yang terkendali  

Keuntungan teknik ini adalah kita dapat secara terus menerus 

mengawasi pertumbuhan kultur sel. Tahun 1965 Vasil dan 

Hidelbrandt berhasil menumbuhkan tanaman tembakau dimulai 

dari sel tunggal. Sebelumnya tahun 1960, Bregman menyaring 

kultur suspensi sel Nicotiana tabacum dan Phaseolus vulgaris dan 

memperoleh suatu populasi yang terdiri dari 90% sel bebas, 

selanjutnya dikulturkan dalam medium padat yang mengandung 

0,6 % agar. Pada percobaan ini beberapa sel tunggal membelah 

dan membentuk koloni yang nyata  

Pada tahun 1957 Skoog dan Miller memperlihatkan bahwa 

diferensiasi akar dan cabang dalam kultur jaringan urat tembakau 

merupakan fungsi dari nisbah antara auksin dan sitokinin. 

Diferensiasi organ dapat diatur dengan merubah konsentrasi relatif 

kedua zat tersebut di dalam medium. Nisbah antara auksin dan 

sitokinin yang tinggi menyebabkan pembentukkan akar, 

sedangkan sitokinin pada konsentrasi tinggi akan menginduksi 

pembentukkan cabang. Pada konsentrasi sama antara auksin dan 

sitokinin jaringan akan tumbuh cenderung menjadi bentuk yang 
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tidak tersusun. Nisbah ini tentu saja merupakan gabungan antara 

dugaan kandungan fitohormon endogen dan fitohormon yang 

ditambahkan kedalam medium (eksogen). Konsep bahwa 

organogenesis diatur oleh nisbah jenis hormon sekarang dapat 

diterima oleh banyak spesies tumbuhan. Akan tetapi keperluan zat 

pengatur tumbuh eksogen untuk bermacam-macam tipe 

morfogenesis bergantung dari tingkat endogen dari bahan yang 

dikulturkan.  

Diferensiasi tumbuhan dari kultur kalus telah banyak 

disarankan sebagai metode potensial untuk perbanyakan 

tanaman yang cepat, karena 100 000 tumbuhan dapat tumbuh 

secara terus menerus. Tetapi dilaporkan metode ini mengalami 

masalah serius karena sel dalam kultur dengan waktu yang lama 

secara genetik tidak stabil. Teknik yang lebih baik dalam 

hortikultura, dimulai dari percobaan Ball (1946) yang berhasil 

mengkulturkan tunas pucuk Lupinus dan Tropaeulum dengan 

sepasang daun pertama.  

Potensi teknik kultur jaringan untuk mendapatkan tanaman 

bebas virus, diawali dengan percobaan Morel bersama Martin 

1952 dengan mengkulturkan ujung cabangnya secara in-vitro. 

Dasar dari pendekatan ini adalah rata-rata dari sel ujung cabang 

tumbuhan yang diinfeksi virus ada bagian pucuknya yang bebas 

virus Sejak saat itu teknik mendapatkan tanaman bebas virus 

banyak dipergunakan secara luas pada bermacam-macam 

spesies tumbuhan hortikultura dan dibidang pertanian yang lain.  



8 | Panduan Dan Sejarah 

Potensi kultur jaringan untuk perbanyakan tanaman diawali 

oleh percobaan Morel (1960) pada tanaman anggrek, 

diilustrasikan oleh Morel bahwa melalui teknik kultur jaringan dapat 

memproduksi kira-kira 4 juta tumbuhan yang sama dari satu tunas 

dalam periode satu tahiun. Perbanyakan tanaman anggrek 

dengan menggunakan bibit terdapat masalah serius yaitu 

terjadinya variasi genetik yang terjadi dari keturunannya. Melihat 

potensi yang menakjubkan dari teknik kultur jaringan untuk 

perbanyakkan tanaman anggrek karena disamping cepat juga  

dapat mengeliminir terjadinya variasi genetik, maka dari itu 

teknik ini diangkat menjadi teknik baru yang standar untuk 

perbanyakkan tanaman. Selanjutnya teknik perbanyakkan 

tanaman melalui kultur tunas aksiler dapat diaplikasikan untuk 

mepercepat kloning pada spesies tumbuhan lain. 

Perkembangan teknik kultur jaringan dalam aspek pertanian 

yang lain ialah fertilisasi in-vitro (pembuahan dalam tabung). 

Teknik pembuahan dalam tabung diawali percobaan Kanta yang 

berhasil mengembangkan teknik fertilisasi in-vitro (Kanta et al, 

1962). Teknik tersebut dilakukan dengan pengkulturan putik dan 

serbuk sari bersama-sama dalam satu wadah, kemudian serbuk 

sari bertunas dan membuahi putik. Teknik ini dapat diterima untuk 

mengatasi inkompatibilitas yang terjadi dalam fertilisasi secara 

alam. Mempergunakan pendekatan ini, Zenkteler dan asistennya 

(Zenketer, 1967, 1970, Zenketer et al., 1985) mengembangkan 

fertilisasi interspesifik (Melandrium album dengan M. rubrum) dan 



Pendahuluan Dan Sejarah | 9  

intergenetik (M. album dengan Silene scafa) hibrid yang tidak 

diketahui dialam. 

Pada tahun 1966, Guha dan Maheswari mencoba 

mendapatkan tanaman yang mempunyai jumlah kromosom 

separuh kromosom induk (haploid) dari serbuk sari Datura innoxia 

dalam jumlah yang besar dengan cara mengkulturkan benang  

sari yang belum masak. Pekerjaan selanjutnya oleh Bourgin 

dan Nitsch (1967) menetapkan totipotensi pada butir serbuk sari. 

Mereka menumbuhkan tanaman haploid penuh dari tembakau. 

Dengan menggunakan teknik ini, beberapa varietas baru yang 

menjajikan dari tembakau, padi dan gandum telah 

diperkenalkan. 

Bagian lain dari penggunaan teknik kultur in-vitro yang 

berkembang cepat adalah kultur protoplas. Sejumlah ilmuwan 

tumbuhan di dunia menguji potensi penggunaan dari teknik ini. 

Pada tahun 1972, Carlson et al memproduksi hibrid somatik 

pertama antara Nicotiana glauca dengan N. langsdorffii dengan 

menggabungkan protoplas mereka (sel tunggal tanpa dinding 

sel). Sejak saat itu beberapa hibrid somatik telah diproduksi antara 

induk yang digabungkan secara seksual dengan yang tidak 

digabungkan secara seksual. 

Dari sejarah terlihat bahwa teknik kultur jaringan yang pada 

awalnya ditujukan untuk mempelajari aspek-aspek pertumbuhan 

tanaman dan me Page mbuktikan kebenaran teori totipotensi, 

kemudian berkembang di bidang penelitian fisiologi tanaman dan 
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juga biokimia. Penelitian di bidang kultur Jaringan selanjutnya 

melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti Botani (anatomi, 

morfologi dan fisiologi) phytofatologi, pemuliaan tanaman, 

genetika, biologi molekuler, perbanyakan vegetatif, farmakologi 

dan produksi senyawa melabolit sekunder. 

Di negara-negara maju seperti Amerika Jepang dan 

beberapa negara di Eropa teknik kultur jaringan sudah 

berkembang sedemikian pesat. Aplikasi teknik ini dapat digunakan 

sebagai teknik untuk perbanyakan tanaman secara vegetatif, 

untuk eliminasi virus sebagai metode untuk menghasilkan tanaman 

yang bebas virus, untuk memproduksi senyawa melabolit 

sekunder, untuk preservasi tanaman (dalam hal ini digunakan 

terutama untuk konservasi plasma nutfah yang telah langka) dan 

juga untuk pemuliaan tanaman. Aplikasi teknik kultur jaringan 

dalam pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan fertilisasi in-

vitro (pembuahan dalam tabung) penyelamatan embrio, variasi 

somaklonal (dapat dilakukan melalui kultur sel, kultur apoplas dan 

regenerasi langsung), fusi protoplas dan kultur haploid (melalui 

kultur anter, kultur ovul dan kultur serbuk sari) dan transformasi 

genetik.  

Aplikasi teknik kultur jaringan di Indonesia meskipun belum 

seperti di negara-negara maju, namun tampaknya teknik ini 

mempunyai prospek yang baik. Mengingat bahwa teknik ini 

kelihatan sangat potensial dalam pengembangan aspek-aspek 

agronomis yang ada. Bahkan dewasa ini banyak bibit-bibit hasil  



Pendahuluan Dan Sejarah | 11  

teknik kultur jaringan telah digunakan dalam budidaya 

tanaman dibidang perkebunan (kelapa sawit, kakao, pisang dll) 

serta jenis tanaman lain antara lain nilam, nanas dan banyak jenis 

tanaman yang telah secara komersial dipeodiksi melalui teknik 

kultur jaringan 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa teknik kultur jaringan 

meliputi kegiatan-kegiatan isolasi bagian-bagian tanaman, 

kemudian menumbuhkan bagian-bagian tersebut secara terpisah, 

menginduksi perbanyakan yang akhirnya meregenerasikan 

menjadi suatu tanaman yang lengkap. Pelaksanaan semua 

kegiatan dilakukan dibawah kondisi aseptis dalam lingkungan 

yang terkendali. Dengan demikian secara garis besar terdapat 3 

aspek dasar yang terdapat dalam pelaksanaan teknik kultur 

jaringan. Pertama adalah isolasi bahan tanaman yang akan 

dikulturkan. Kedua menyediakan lingkungan tumbuh (medium) 

yang sesuai. Ketiga semua kegiatan pelaksanaannya harus 

secara aseptis. Persyaratan kondisi aseptis mutlak diperlukan. Ada 

beberapa alasan mengapa kultur harus dalam kondisi aseptis, 

yaitu: 1). kontaminan berupa bakteri, cendawan ataupun 

mikroorganisme lain dapat menjadi kompetitor bagi pertumbuhan 

sel, jarinagn atau organ dalam penggunaan nutrisi. 2). bakteri 

ataupun cendawan dapat mengeluarkan substansi ataupun  

senyawa-senyawa yang bersifat toksik bagi pertumbuhan 

eksplan dalam kultur. 3) kontaminasi berupa bakteri atau 

cendawan dapat merubah komposisi medium sehingga tidak 
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dapat digunakan oleh eksplan dalam kultur. Mengingat efek dari 

kontaminasi terutama bakteri dan jamur maka pekerjaan kultur 

jaringan sebaiknya dikerjakan secara hati-hati dan diusahakan 

terhindar dari kontaminan yang dapat tumbuh dalam medium, 

karena hal ini akan sangat merugikan. 

1.2. Tipe Kultur 

Tumbuhan tingkat tinggi disusun oleh beberapa organ yang 

berbeda, organ disusun atas jaringan yang berbeda pula. Setiap 

jaringan tersusun oleh sel-sel yang sama. Apabila dinding sel 

dilisiskan secara enzimatis akan menghasilkan protoplas. Jadi 

dalam hal ini yang disebut praloplas adalah sel tanpa dinding sel. 

Karena ada klasifikasi strukrtur penyusun tanaman seperti diatas 

maka dalam teknik kultur jaringan juga dapat dibedakan 

beberapa tipe kultur yang berbeda (Pierik, 1987). 

1) Kultur tanaman utuh, dalam hal ini yang dikulturkan adalah 

bentuk-bentuk tanaman utuh seperti biji. Jadi proses 

pengkulturannnya mirip dengan persemaian biji. 

2) Kultur embrio, dalam hal ini embrio diisolasi dari bagian-

bagian biji yang lain, kemudian dikulturkan dalam medium 

yang telah dipersiapkan. Jadi dalam kultur embrio. Medium 

berperannan sebagai endosperm biji yang menyediakan 
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nutrisi, vitamin, hormon dan mineral yang dibutuhkan bagi 

perkembangan embrio selanjutnya. 

3) Kultur organ, organ-organ yang dimaksud dapat berupa 

meristem, tunas pucuk, akar anthera, daun dan organ 

tumbuhan yang lain. Organ-organ tersebut diisolasi dari 

tanaman induknya kemudian dikulturkan dalam medium yang 

sesuai. Bagian-bagian yang diisolasi dari tumbuhan kemudian 

disebut sebagai eksplan dan kulturnya disebut kultur eksplan. 

4) Kultur kalus, apabila jaringan yang diisolasi merupakan 

jaringan terdeferensiasi seperti jaringan penyusun daun atau 

batang dengan manipulasi medium maka jaringan tersebut 

dapat mengalami dediferensiasi (kebalikan dari diferensiasi) 

secara in-vitro membentuk sekumpulan sel yang bersifat 

embriorid (meristematik) dan tidak terorganisasi. Kumpulan sel 

tersebut disebut kalus dan kultur yang demikian disebut kultur 

kalus. Lain halnya dengan semi kalus atau protocorn like 

bodies (PLB) yang sering disebut sebagai protokorm. Protocorn 

like bodies merupakan perkembangan lebih lanjut dari kalus 

karena jaringan pada bagian permukaan sudah mengalami 

deferensiasi, sedang bagian dalam belum terdeferensiasi 

menjadi calon daun, calon tunas atau calon embrio (Gambar 

1). 
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Gambar 1. Meristem Cymbidium dengan beberapa plb dan tunas 

(Champagna et al. dalam Pierik, 1987). 

 

 

5) Kultur protoplas, protoplas adalah sel yang tidak mempunyai 

dinding sel, untuk mendapatkan protoplas tersebut dinding sel 

dapat dihilangkan baik melalui proses mekanik ataupun 

secara enzimatik. 

 

Fossard (1977) membedakan kultur in-vitro pada tumbuhan 

tingkat tinggi menjadi 3 type kultur yaitu: 

 

1) Kultur yang terorganisasi. Kultur yang terorganisasi adalah 

kultur dari tanaman yang hampir mengandung semua bagian 

tanaman seperti daun, batang, akar. Contoh kultur yang 

terorganisasi adalah kultur embrio dan kultur biji. Kultur organ 

juga termasuk dalam kultur yang terorganisasi. Kultur yang 
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terorganisasi ini pada dasarnya mirip dengan perbanyakan 

vegetative secara in-vivo seperti pebanyakan melalui stek, 

tunas axiler ataupun kecambah. Apabila struktur organisasi dari 

tumbuhan yang dikulturkan tidak mengalami perubahan 

secara genetik maka progeni yang dihasilkan akan identik 

dengan tanaman induk. Apabila ditinjau dari kestabilan 

genetiknya maka kultur yang terorganisasi mempunyai 

kestabilan yang paling tinggi dibandingkan dengan kultur-

kultur yang lain. 

2) Kultur tidak terorganisasi, dalam kultur tidak terorganisasi kultur 

terdiri dari sekumpulan sel bersifat meristematis dan belum 

terdeferensiasi, kultur ini dapat berupa kalus, agregat sel atau 

sel tunggal (juga disebut suspensi sel). Kultur demikian dapat 

diperoleh dengan isolasi sel atau jaringan dari bagian 

tanaman yang telah terdeferensiasi (terorganisasi) kemudian 

melalui tahap deferensiasi kultur tumbuh menjadi sekelompok 

sel meristem yang tidak terorganisasi (kalus). Apabila dari kultur 

tersebut dipisah-pisahkan ke medium baru dapat menjadi 

agrerat sel atau kultur sel tunggal tergantung bagaimana kultur 

tersebut diperlakukan. Dari kultur yang tidak terorganisasi 

tersebut dapat diarahkan menjadi kultur yang terorganisasi 

seperti organ. Pertumbuhan yang tidak terorganisasi biasanya 

dapat diinduksi dengan penggunaan zat pengatur tumbuh 

auksin dan atau sitokinin dengan rasio yang tinggi. Ditinjau dari 

kestabilan genetiknya maka kultur yang tidak terorganisasi 
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mempunyai kestabilan genetik yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan kultur yang terorganisasi. 

3) Kultur antara terorganisasi dan tidak terorganisasi. Type kultur 

ini seringkali disebut sebagai type kultur intermediet antara 

type satu dan type dua diatas. Kultur intermediat tersebut 

dapat diperoleh dengan cara sel atau jaringan pertama-tama 

diinduksi untuk mengalami dediferensiasi untuk membentuk 

kalus. Dari kalus kemudian dapat berorganisasi membentuk 

organ-organ seperti akar, daun ataupun tunas atau kadang-

kadang dapat juga individu-individu baru melalui 

pembentukan pro-embrio ataupun embrio (embryogenesis). 

Organogenesis kalus membentuk struktur organ, 

embryogenesis atau membentuk struktur pro-embrio dapat 

terjadi secara cepat. Dengan demikian struktur terorganisasi 

seperti tunas ataupun akar ataupun embrio dapat 

berkembang dari struktur yang tidak terorganisasi melalui 

manipulasi medium tumbuh yang tepat ataupun kedang-

kadang dapat terjadi secara spontan. Tanaman-tanaman 

yang dihasilkan dalam kultur ini sering tidak identik dengan 

tanaman induk. Beberapa macam tipe kultur dalam kultur 

jaringan dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Beberapa contoh tipe kultur. Kultur tunas Nicotiana 

tabacum (kiri), kultur kalus Pogostemon cablin (tengah) dan kultur 

plb. Nicotiana   tabacum (kanan) (atas jasa baik ibu Ika Mariska) 

 

Tulisan diatas adalah sedikit dari banyak hal dalam teknik 

kultur jaringan tumbuhan, seperti ilmu-ilmu lainnya. Hal ini untuk 

memulai sebagai latihan akademis untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya tanaman secara in-vitro. Pada kenyatannya 

membuktikan bahwa teknik kultur jaringan, sebagai teknik yang 

kontribusinya sangat besat terutama dalam hal perbanyakan 

tanaman untuk penyediaan bibit, usaha membebaskan tanaman 

dari penyakit, untuk penyimpanan plasma nutfah serta dalam 

usaha mencari bibit-bibit unggul tanaman budidaya melalui teknik 

kultur in-vitro. Masih banyak hal yang perlu dikaji mengenai teknik 

kultur jaringan, semoga tulisan ini akan bermanfaat bagi 

pembaca sekalian untuk lebih mendalami teknik kultur jaringan 
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sehingga akan terasa semakin besar manfaatnya dimasa yang 

akan datang, semoga.  
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TOTIPOTENSI SEL 

idak seperti sel hewan, dalam sel tumbuhan yang 

tingkat diferensiasinya telah mencapai dewasa, selama masih 

mempunyai sistem membran yang utuh dan nukleus yang utuh 

serta lingkungan yang memadai maka sel-sel tersebut masih 

mempunyai kemampuan untuk berproliferasi. Pada tahap 

pertama sel-sel akan melalui perubahan untuk mencapi keadaan 

meristem. Ini termasuk penggantian komponen-komponen sel non 

fungsional yang rusak oleh aktivitas lisosom selama proses. 

Fenomena perkembangan sel dewasa kembali ke keadaan 

meristem dan membentuk jaringan kalus yang tidak terdiferensiasi 

dikatakan “dediferensiasi”. Proses selanjutnya sel yang telah 

berkembang menjadi kalus yang multiseluler akan dapat 

terdeferensiasi kembali menjadi jaringan yang terdiri dari 

beberapa macam sel. Kalus yang berasal dari sel yang yang telah 

mengalami diferesiasi tersebut selanjutnya akan mampu 

membentuk organ tanaman baru, sehingga dapat berkembang 

menjadi tanaman lengkap (planlet). 

Teknik kultur jaringan tidak hanya menawarkan kesempatan 

untuk mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan 

totipotensi sel tetapi juga menyediakan penelitian terhadap faktor-

faktor pengontrol sitologi, histologi dan diferensiasi organogenesis. 
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2.1.  Sitodiferensiasi 

Diferensiasi sel secara in-vitro pada dasarnya sama dengan 

ex-vitro/in-vivo penekananya terletak pada diferensiasi vaskuler 

terutama elemen-elemen xylem. Diferensiasi jaringan pada 

tanaman umumnya akan menuju perbaikan tanaman sesuai 

dengan karakteristik spesies dan organ.  

Diketahui ada 4 jenis zat yang menunjukkan pengaruh yang 

sangat besar baik secara kualitas maupun kuantitas dalam 

diferensiasi jaringan vaskuler. Keempat zat tersebut adalah auksin, 

sukrosa, giberelin dan sitokinin.  

1. Auksin. Camus (1949) seorang ahli botani Perancis, 

mencangkok kuncup vegatatif kecil diatas permukaan jaringan 

kultur akar Cichorium, Setelah beberapa hari diamati, tumbuh 

jaringan vaskuler dari jaringan parenkim dibawah kuncup. 

Jaringan vaskuler ini menghubungkan jaringan vaskuler pada 

kuncup ke jaringan vaskuler lain dalam eksplan. Diferensiasi 

jaringan vaskuler tidak terjadi jika antara kalus dengan kuncup 

ditempatkan kertas kaca sebagai pemisah. Dugaan bahwa 

rangsangan yang diberikan oleh kuncup untuk diferensiasi 

jaringan vaskuler adalah sifat dari penyebaran zat kimia. Situasi 

ini kemudian ditegaskan oleh Wetmore dan Sorokin (1955) 

dengan menggunakan kalus andiferensiasi dari Syringa 

vulgaris. Dalam penelitiannya terbukti agar yang berisi sukrosa 
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dan auksin efektif digunakan untuk merangsang diferensiasi 

jaringan kalus membentuk jaringan vaskuler.  

2. Sukrosa. Efek auksin dalam diferensiasi jaringan vaskuler 

sangat dipengaruhi pada kehadiran gula (Jacobs, 1952; 

Epsket dan Robert, 1964). Jumlah relatif xylem dan phloem 

yang dibentuk dalam potongan kalus Syringa (Wetmoer dan 

Rier, 1963) dan Phaseolus vulgaris (Jeff dan Northcote, 1967) 

dapat dirubah oleh berubahnya konsentrasi gula yang ada 

dalam medium. Jika kedalam kultur kalus ditambahkan 0,05 

mgL
-1
 IAA dan 1 % sukrosa hanya beberapa elemen xylem 

yang terlihat dalam kalus. Konsentrasi auksin tetap dan 

menaikkan konsentrasi sukrosa sampai tingkat 2 % terbentuk 

formasi xylem yang lebih baik dengan sedikit atau tidak ada 

phloem. Selanjutnya dengan menaikan konsentrasi sukrosa 

sampai 2,5-3,5%, jaringan vasluler dibentuk floem dengan 

sedikit atau tidak ada xilem. Tidak demikian halnya dengan 

kultur suspensi Partthenocissus tricuspidataa menunjukkan 

perubahan dalam elemen-elemen xylem dengan 

penambahan konsentrasi sukrosa sampai 8 %.  Jeff dan 

Nortcote (1967) menyatakan dengan adanya auksin jenis gula 

yang lain seperti disakarida dan maltosa juga efektif dalam 

mendinduksi diferensiasi trachea pada kalus Phaseolus. Namun 

demikian glukosa, fruktosa dan monosakarida lain bukan 

merupakan zat yang baik untuk induksi proses diferensiasi. 
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3. Sitokinin dan Giberelin. Timbul dugaan sitokinin mungkin juga 

ikut berperanan dalam sitogenesis. Bergman (1964) 

melaporkan bahwa 10
–7

gl
-1 

kinetin yang ditambahkan ke 

medium yang berisi 5 % air kelapa menaikan diferensiasi 

trakheid sampai 30 % dalam kultur kalus Nicotiana tabacum. 

Kemudian Fosket dan Torrey (1969) dalam kultur kalus kotiledon 

kacang kedelai (Glycine max), sitokinin dapat mengindulsi 

proses sitogenesis. Hubungan antara IAA dan kinetin untuk 

sitogenesis dalam kalus tembakau dilaporkan oleh Bornman 

(1974). Pengamatan Mizuno dkk (1971, 1973) dan Mizumo 

dengan Komamine (1980-an) pada kultur sel tunggal Zinnia 

elegans juga menunjukkan bahwa auksin dan sitokinin terlibat 

dalam diferensiasi elemen-elemen trachea. Di dalam medium 

kultur akar wortel cv Kuroda guson dan Kintoki, yang 

mengandung auksin dan zeatin proses diferensiasi elemen-

elemen trachea dalam cahaya sama dengan di dalam gelap. 

Dalam medium yang sama kultur akar wortel cv Ogata-sanzum 

dan Hakkaido-gusom elemen-elemen trachea hanya dibentuk 

di dalam cahaya.  

4. Faktor-faktor fisik. Banyak orang-orang yang sangat 

memperhatikan efek faktor-faktor fisik dalam diferensiasi 

vaskuler. Pada Helianthus tidak ada diferensiasi elemen-elemen 

vaskuler pada kultur yang disimpan pada suhu di bawah 17C 

dan pada daerah antara 13-17C dengan penambahan 

formasi xylem (Gautheret, 1961). Cahaya juga dilaporkan 
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menginduksi proses diferensiasi pada luka di jaringan 

pembuluh pada tanaman Coleus (Fosket, 1968).  

2.2. Pembelahan Sel Dalam Diferensiasi Xylem  

Sel-sel dalam jaringan sebelum mengalami diferensiasi   

menjadi elemen-elemen xilem terlebih dahulu akan melakukan 

pembelahan. Jaringan vaskuler sekunder dibentuk karena aktivitas 

pembelahan dari sel-sel kambium vaskuler (meristem sekunder). 

Prokambium yang berasal dari xylem dan floem primer, biasanya 

menunjukan eksistensinya sebagai jaringan yang berfungsi 

membelah-belah membentuk jaringan vaskuler baru.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelahan 

tersebut diantaranya adalah konsentrasi auksin, sitokinin, dan gula, 

yang terdapat di dalam jaringan dan terlibat dalam diferensiasi 

xylem.  Mengacu pada beberapa penelitian, beberapa kasus 

menunjukkan pembelahan sel tidak selalu menjadi prasyarat untuk 

diferensiasi trachea. Dilaporkan oleh Bergman, Torrey (1975) 

bahwa dalam kultur sel Centaurea cyanus terdapat beberapa sel-

sel tunggal dari jaringan parenkim berdiferensiasi langsung 

menjadi elemen-elemen trachea tanpa didahului pembelahan 

sel. Bahkan beberapa penelitian membuktikan bahwa isolasi sel-

sel langsung dapat terdiferensiasi menjadi elemen trakhea 

walaupun tanpa sintesis DNA dan pembelahan sel. Pada tanaman  
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Melianthus tuberosus diferensiasi terjadi hanya dalam eksplan 

yang diambil dari umbi yang belum dewasa.  

2.3. Diferensiasi Dan Organogenesis  

Sifat totipotensi sel-sel somatik pada tumbuhan telah banyak 

dimanfaatkan dalam perkembanganbiakan secara vegetatif 

beberapa spesies tanaman budidaya. Bahkan pada saat ini 

pemanfatannya menjadi lebih luas, tidak hanya untuk 

perbanyakan tanaman saja tapi juga dalam beberapa aspek 

agronomis. Di alam, tangkai, daun dan potongan akar dari 

beberapa taksa mampu berdiferensisi menjadi tunas dan akar 

terutama untuk membuat individu-individu baru. Pada tanaman in-

vitro dinyatakan bahwa potensial ini menjadi lebih luas, tidak 

terbatas pada hanya beberapa spesies. Kebanyakan tanaman 

memberikan kondisi yang cocok untuk diferensiasi kuncup tunas 

dan akar dari sel-sel somatik dan sel-sel jaringan reproduksi. 

2.3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diferensiasi 

Kuncup Tunas 

Diferensiasi kuncup tunas dalam teknik kultur jaringan telah 

diketahui sejak publikasi paling dini dalam dasar-dasar kultur 

jaringan tanaman. White pada th 1939 telah melaporkan 

perkembangan kuncup tunas dalam kultur jaringan pada 

tembakau yang kulturkan dalam medium cair. Pada tahun 1944 
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Skoog menegaskan pernyataan tersebut diatas. Namun demikian 

pendekatan sistematik induksi tunas atau akar in-vitro dimulai 

setelah Skoog dan stafnya mendemonstrasikan bahwa dalam 

diferensiasi tembakau ada 2 organ yang dapat diinduksi yaitu 

tunas dan akar. Induksi tersebut dapat dilakukan dengan 

memanipulasi keseimbangan IAA dan adenin atau kinetin dalam 

medium.  

Fenomena pertumbuhan organ (organogenesis) hasil Induksi 

pertama melalui terknik kultur jaringan tembakau, dipublikasikan 

pada tahun 1948 oleh Skoog dan Tsui. Pengamatan Skoog dan 

Miller (1957) menolak konsep ada zat-zat spesifik untuk 

pembentukan organ (Rhizocalines dan Caulocalines) yang 

diusulkan oleh Went (1938), dan menyatakan bahwa bahan yang 

berperanan dalam pembentukan organ ditentukan oleh interaksi 

kuantitatif atau perbandingan/ratio yang antara bahan-bahan 

tersebut, jadi bukan ditentukan oleh jumlah absolut suatu bahan 

atau zat-zat yang berpartisipasi dalam pertumbuhan dan 

perkembangan. Dalam kultur tembakau kehadiran adenin atau 

kinetin dalam medium berperan penting untuk menginduksi 

terjadinya diferensiasi dan perkembangan kuncup/tunas. Namun 

dilaporkan Kinetin 30.000 kali lebih potensial dari pada adenin 

(Skoog, 1971).   

Efek pembentukkan/induksi tunas dari adenin dan kinetin 

dimodifikasi oleh komponen-komponen lain dalam medium, 

terutama sekali IAA (Indoleacetic acid) dan NAA. (Naftalenacetic 
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acid). Fitohormon golongan auksin menghambat pembentukan 

kuncup. Pada konsentrasi rendah yaitu 5 M IAA cukup untuk 

menekan diferensiasi spontan kuncup pada kultur tembakau. 

Ketika digunakan kombinasi dengan kinetin atau adenin, auksin 

menetralkan efek penghambatan pembentukan kuncup mereka. 

Induksi pembentukan formasi kuncup oleh sitokinin terjadi 

pada beberapa spesies tanaman. Bagaimanapun syarat untuk 

auksin dan sitokinin eksogen dalam proses diferensiasi pada sistem 

jaringan kelihatannya tergantung pada tingkat endogen dari ke-2 

hormon tersebut dalam jaringan. 

Pada kebanyakan jaringan kalus sereal, menunjukkan 

organogenesis terjadi pada subkultur dari medium yang diperkaya 

dengan konsentrasi 2,4-D yang tinggi ke medium yang konsentrasi 

2,4-D lebih rendah atau jenis-jenis auksin yang lain. Ketika jaringan 

akan membentuk tunas atau akar bagaimanapun juga ditentukan 

oleh faktor genetik tanaman, keefektifan kontrol eksogen untuk 

mendorong pembentukan kuncup tunas secara selektif tidak 

dapat digeneralisasi untuk jenis tanaman yang berbeda, bahkan 

untuk jenis jaringan dan umur fisiologi tanaman juga ikut 

menentukan proses organogenesis.). Proses diferensiasi 

organogenesis juga terjadi pada alfalfa (Medicago sativa), kalus 

mulai dan berkembang biak pada medium yang diperkaya 2,4 

dan kinetin. Organogenesis terjadi ketika potongan-potongan 

jaringan dari kalus di pindahkan ke medium yang bebas hormon. 

Tidak seperti sereal dalam alfalfa tipe organ dibentuk dalam 
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medium kedua (medium regenerasi) yang dapat dikontrol oleh 

manipulasi perbandingan 2 hormon pada medium pertama 

(medium induksi). 

Giberelin dilaporkan dapatmenghambat proses diferensiasi 

kuncup tunas pada tembakau (Murashige, 1961, 1964, Thorpe dan 

1970), Phumbago indica, begonia (Heide, 1969) dan nasi (Maeda, 

1978). Kultur jaringan tembakau yang diperkaya fitohormon seperti 

giberelin sanggup untuk metabolismekannya. Thorpe (1978) 

menduga bahwa ada keterlibatan giberelin dalam pembentukan 

kuncup pada tembakau. Penghambatan oleh giberelin eksogen 

mungkin diakibatkan sintesis hormon dalam jaringan berada 

dalam kuantitas optimal untuk proses organogenesis, karena 

menurut teori aplikasi giberelin untuk mendorong pembentukan 

kuncup, tingkat endogen hormon harus suboptimal. Pada 

keadaan lain, dalam kentang manis untuk induksi pembentukan 

kuncup oleh asam absisi mungkin dapat diperjelas oleh dasar 

kuantitas supra optimal. Komponen asap tembakau, seperti bento 

apyrene, dilaporkan  dapat digunakan untuk mengganti kinetin 

dan IAA dalam proses diferensiasi tunas, dari kalus haploid pada 

Nicotiana tabacum.  Namun demikian tetap saja seperti yang 

telah diuraikan bahwa untuk proses diferensiasi jaringan, syarat 

untuk penambahan auksin dan sitokinin eksogen tetap saja 

tergantung dari status kedua fitohormon tersebut dalam jaringan 

yang dikulturkan. 
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Selain faktor-faktor yang telah diuraikan beberapa faktor lain 

juga berpengaruh terhadap diferensiasi dan dan organogenesis 

tanaman, seperti: 

1) Faktor fisik medium.  

White (1939) melaporkan bahwa pada medium padat kultur 

jaringan Nicotiana glauca dapat tumbuh dengan giberelin 

endogen pada konsentrasi 10-6 M, sedangkan asam absisi dapat 

menghambat pembentukan kuncup/tunas yang diinduksi oleh 

GA3 pada tembakau (Thorpe dan Meier, 1973). Dalam kedaan 

yang sangat tidak terorganisasi, dalam medium cair malah 

sebaliknya, komponen-komponen yang serupa dapat membentuk 

formasi kuncup tunas daun-daun yang banyak. Dengan 

konsentrasi agar yang rendah frekuensi formasi bunga turun dan 

terjadi diferensiasi kuncup vegatetif. Dalam medium cair, jaringan 

hanya menunjukkan kalus formasi kuncup vegetatif. 

Untuk diferensiasi dalam kultur kalus dari protoplas mesofil 

kentang dari kultivar dihaploidnya yang sangat essensial 

memelihara tekanan osmotik antara 200-400 milliosmole dengan 

ditambahkan 0,2-0,3 M mannitol. Tanpa ini, kalus tidak dapat 

menunjukkan keadaan hijaunya yang harus didahului 

pembentukkan tunas sebagai permulaan (Shepard dkk, 1980). 

2)  Intensitas Cahaya 

Intensitas cahaya dilaporkan juga berpengaruh terhadap 

morfogenesis tanaman in-vitro. Intensitas Cahaya yang tinggi 



30 | Totipotensi Sel 

menunjukkan penghambatannya terhadap pembentukan kuncup 

tunas tembakau (Skoog, 1944; Thorpe dan Murashige,1970). 

Respon yang mirip terjadi pada kultur jaringan spesies Trifolium 

(Bhojwani, data yang tidak dipublikasikan, 1981). Diferensiasi 

tunas-tunas dari kalus Pelargonium hortorum hanya berjalan pada 

periode terang dan gelap (15-16 jam/hari terbukti bagus). Kualitas 

cahaya juga berpengaruh terhadap diferensiasi organogenesisi 

(Weis dan Jaffe, 1969). Sinar biru dinyatakan dapat menginduksi 

proses diferensiasi kuncup tunas dan sinar merah mendorong 

pengakaran di tembakau (Letouze dan Beauchesne, 1969). 

3) Suhu 

Suhu dilaporkan juga berpengaruh pada pertumbuhan dan 

diferensiasi kultur in-vitro. Hal ini seperti yang telah dilaporkan oleh 

Skoog (1944) bahwa perbedaan suhu (5-33C) berpengaruh pada 

pertumbuhan dan diferensiasi kalus tembakau. Pertumbuhan kalus 

meningkat pada temperatur sampai 33C, tetapi untuk diferensiasi 

kuncup tunas optimum pada suhu 18C dan tidak terjadi 

pembentukan kuncup pada suhu 33C.  

Faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh pada diferensiasi 

organogenesis dalam kultur adalah genome materi kultur, 

keadaan fisiologis tanaman donor dsn eksplan, keadaan sel 

eksplan, sejarah kultur dan tingkat hormon endogen. 
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2.4. Anatomi Dan Sitologi Diferensiasi Kuncup Tunas         

 Di bawah kondisi pertumbuhan yang tidak terorganisasi, 

meristem yang menyusun jaringan kalus adalah terbesar dan 

acak. Transfer jaringan untuk mendorong kondisi pertumbuhan 

yang terorganisasi adalah langkah pertama yang penting untuk 

menampilkan lokalisasi kluster sel-sel seperti kambium. 

Stewart, dkk. (1958) menggambarkan perkembangan 

histologi seluruh tanaman dari kultur jaringan wortel. Dalam 

suspensi kultur nodule dengan sekumpulan pusat elemen-elemen 

trakheid yang dibentuk, dikelilingi oleh sel-sel seperti kambium. Ini 

diikuti oleh perkembangan akar dari pusat sel nodule. Ketika 

nodule akan di transfer ke medium semi-solid, permukaan kuncup 

tunas pada tempat yang jauh dipindahkan dari akar. Berangsur-

angsur perkembangan hubungan vaskuler antara akar dan tunas 

dan seluruh tanaman telah terbentuk. Ada perbedaan pada 

tanaman dalam regenerasi dari koloni-koloni sel Convolvulus yang 

dilaporkan oleh Earla dan Torrey pada tahun 1965, bahwa 

terjadinya diferensiasi kuncup tunas ini tergantung pada jaringan 

vaskuler, perkembangan kuncup di dalam nodule merupakan 

elemen-elemen vaskuler yang kurang dewasa (Torrey, 1966). 

 Ketika mempelajari ontogeni dari kuncup tunas bagian 

tangkai tembakau, Sterling (1951) mengemukakan bahwa 

pembentukan kuncup didahului oleh diferensiasi permulaan 
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pembentukan tunas adalah darii permukaan jaringan kalus atau 

jaringan seperti kalus yang dibentuk oleh kambium dan phloem 

eksternal. 

Thorpe dan Murashige (1970) memeriksa perubahan 

keadaan histokimia dari asam nukleat, protein dan karbohidrat 

dalam mendiferensiasi kalus dalam tembakau. Dua jaringan yang 

tidak menunjukkan banyak diferensiasi berada dalam tingkat DNA 

atau sel, tetapi RNA dan kandungan protein yang paling tinggi 

dalam daerah pembentukan tunas pada kalus. Perbedaan 

kandungan zat tepung pada jaringan-jaringan yang mempunyai 

2 tipe adalah hal yang luar biasa. Akumulasi intra sel zat tepung 

telah digambarkan berperan positif dalam proses diferensiasi 

kuncup tunas. Kesimpulan ini berdasarkan hasil pengamatan:          

a) Akumulasi berat zat tepung terjadi hanya dalam jaringan 

formasi tunas. 

b) Meristem tidak diformasi dalam daerah-daerah yang endapan 

zat tepungnya tidak cukup besar. 

c) Akumulasi zat tepung didahului oleh perkembangan 

organisassi dan menjangkau tingkat maksimun dalam kultur 

setelah 11 hari yang 3 hari sebelumnya berupa meristem dan 

formasi tunas. 

d) Giberelin, yang merupakan penghambat pembentukan tunas, 

yang mencegah akumulasi zat tepung, yang tingkat 

jangkauannya diturunkan untuk diferensiasi kuncup tunas oleh 
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penurunan sintesis zat tepung dan meningkatkan degradasi zat 

tepung (Thorpe dan Meier, 1975). 

Di duga bahwa zat tepung, bersama-sama dengan gula 

bebas dalam medium, mungkin digunakan sebagai sumber 

energi selama pembentukan meristem dan diferensiasi kuncup 

tunas yang prosesnya memerlukan energi yang tinggi. 

2.5. Totipotensi sel-sel epidermal 

Rami (Linum usitatissmum) adalah contoh klasik 

perkembangan kuncup tunas dari hipokotil yang lengkap (Crooks, 

1933; Link dan Eggers, 1946). Asal mula kuncup yang dianggap 

berasala dari sel-sel single epidermal (Link dan Eggers, 1946). 

Beberapa hal lain dilaporkan bahwa sel epidermal dari 

tangkai daun atupun batang muda mampu membentuk kuncup 

tunas/ embrio di dalam kultur tanaman: Ranuculus sceleratus, 

Daucus carota, Exocarpus cupressiformis, Torenia fournieri, 

Nicotiana tabacum dan Brassica napus. Namun demikian sel-sel 

epidermal bagian hipokotil dari semaian yang masih sangat 

muda, seluruh hipokotilnya mampu membentuk kuncup tunas 

sampai semaian berumur kurang dar1 15 hari. Setelah semaian 

berumur lebih dari 15 hari, daya regenerasinya menjadi terbatas, 

untuk bagian setengah dari dasar hipokotil. Sel-sel epidermal 

dapat diinduksi untuk berkembang langsung menjadi akar atau 
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tunas atau akar tumbuh bunga yang fertil. Epidermal dari dahan-

dahan bunga tembakau mampu membentuk kuncup bunga 

hanya jika medium ditambahkan kinetin dan IAA dengan 

konsentrasi sekitar 10
-6
 M bersama-sama dengan 2-3% sukrosa. 

Peningkatan konsentrasi kinetin menjadi 10
-5
 M tanpa merubah 

konsentrasi IAA sangat menekan pembentukan kuncup bunga. 

Malahan terlihat kuncup vegetatif. Pada perubahan lanjut, hormon 

yang seimbang dalam medium mungkin mengubah morfogenesis 

pembentukan akar atau kalus. 

2.6. Totipotensi sel-sel crown-gall 

Tipe sel crown-gall sangat karakteristik, umumnya berada 

dalam kumpulan jaringan. Pertumbuhannya tergantung pada 

hormon eksogen dan menunjukkan diferensiasi organogenesis 

yang kurang komplek. Bakteri crown-gall (Agrobacterium 

tumifaciens) menginduksi sel-sel yang mempunyai tipe spesiall 

yang disebut teratoma, yaitu sel-sel yang memiliki kapasitas besar 

untuk diferensiasi tunas dan daun-daun, pembentukan tunas dari 

sel-sel tersebut pertumbuhan morfologinya abnormal. Brown (1959) 

dan Brawn dan Wood (1976) mendemostrasikan bahwa pada 

tembakau tunas-tunas yang normal diganti oleh tunas-tunas 

teratoma. Sebelum kalus mulai berdiferensiasi menjadi tunas, 

potongan jaringan diambil dan dicangkokan ke potongan tangkai 
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daun tanaman tembakau yang sehat dari kuncup bagian aksiler 

telah dihilangkan. Bentuk (panjang: 3-5 mm) tunas-tunas teratoma 

dari pencangkokan yang dihilangkan dan dicangkokan lagi 

ketanaman lain yang sehat. Bagaian-bagian cangkokan yang 

serupa pada tunas-tunas teratoma termasuk tanaman normal 

(Brawn, 1959) yang nantinya menghasilkan pertumbuhan tunas 

yang aktif, dan mempunyai struktur histologis dan fungsi yang 

normal (Braun dan Wood, 1976). Meskipun komplek dan tetap 

tidak bisa diubah lagi, ini disebabkan tekanan kondisi sel-sel 

neoplastik. Jika pengendalian organisasi dihilangkan dan 

potongan jaringan sporophitic dari vegetatif atau organ-organ 

reproduksi menggantikan kultur tunas, mereka membentuk lagi 

tumor yang berkarakteristik, seperti auksin autonomi (Braun dan 

Wood, 1976). Meskipun begitu, jaringan somatik tanaman 

meningkatkan pembentukan bibit yang terjadi dari penggantian 

tunas-tunas teratoma yang tidak dapat kembali tumbuh menjadi 

neoplastik (Turgeon dkk, 1976). Androgenik haploid yang lengkap 

dihasilkan oleh kultur anther dari penggantian tunas yang terlihat 

permanen dan tidak dapat diubah lagi pada kondisi kekurangan 

neoplastik, diduga bahwa penggantian yang stabil terjadi selama 

proses meiosi (Turgeon, dkk,1976). Yang (1980) mendemontrasikan 

bahwa pergantian tanamn terlihat normal tetati tetap trerlihat sifat 

tumourus yang dihasilkan kultur membawa Ti-plasmid, dalam DNA 

yang tanamn F1 kekurangan sifat tumor pada plas DNA (Ti-DNA). 

Bagaimanapun akhir-akhir ini dilaporkan terjadi keraguan 
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mengenai eliminasi Ti-DNA yang komplek selama meiosis (Wullemd 

dkk, 1981, Yang dan Simpson dkk, 1981) 
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LABORATORIUM KULTUR JARINGAN 

ersyaratan utama laboratorium kultur jaringan adalah 

pentingnya pemeliharaan aseptis. Hal inilah yang 

membedakannya dengan laboratorium lainnya. Pada dasarnya 

peralatan untuk sebuah Laboratorium kultur jaringan tergantung 

dari skala kegiatan yang berlangsung di dalam laboratorium 

tersebut. Meskipun demikian untuk laboratorium kultur jaringan 

sebaiknya disediakan fasilitas-fasilitas untuk:  

 

1) Mencuci dan menyimpan alat-alat gelas, alat-alat plastik dan 

alat-alat laboratorium yang lain.  

2) Alat untuk preparasi, sterilisasi dan penyimpanan medium.  

3) Alat-alat untuk menunjang mendapatkan material tumbuhan 

steril (bebas mikroorganisme).  

4) Fasilitas untuk menyimpan kultur dibawah kondisi terkontrol 

untuk suhu, cahaya dan apabila memungkinkan juga 

kelembaban udara.  

5) Fasilitas untuk mengamati kultur seperti mikroskop bino 

mauupun monokuler. 

 

Laboratorium kultur jaringan sekurang-kurangnya terdiri dari 

tiga ruangan yang terpisah. Ruang pertama dipergunakan 

sebagai dapur untuk preparasi bahan dan alat, termasuk 
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didalamnya adalah pencucian, pengeringan dan sterilisasi alat 

serta pembuatan medium beserta sterilisasinya Ruang kedua 

digunakan untuk aktivitas penanaman atau pemindahan bahan 

tanaman ke kondisi in-vitro. Ruang ketiga digunakan untuk 

menyimpan kultur dalam kondisi yang terkendali. 

3.1. Ruang Preparasi. 

Ruang preparasi berfungsi untuk membersihkan alat-alat 

yang diperlukan, ruang tempat penyimpanan bahan-bahan kimia 

dan alat, juga ruang untuk pekerjaan pembuatan medium. 

Sebagai ruangan untuk membersihkan alat sebaiknya dilengkapi 

dengan bak pencuci, bak perendam, silinder pipet, pencuci 

pipet, sikat dengan berbagai bentuk dan ukuran, dan lain-lain. 

Bak perendam harus cukup dalam agar semua barang-barang 

gelas kecuali pipet dapat terendam dalam larutan detergen. 

Sebaiknya bak jangan terlalu dalam karena berat gelas yang 

tertumpuk dapat memecahkan barang-barang kecil yang terletak 

dibawahnya. Biasanya bak ini berukuran lebar 400 mm, panjang 

600 mm dan dalam 300 mm. Ukuran tinggi dari lantai itu 

sebaiknya disesuaikan dengan tinggi badan sehingga 

memudahkan pekerja dalam menangani pekerjaannya. Tinggi 

bingkai dari lantai kira-kira 90 mm supaya tidak terlalu 

membungkuk sewaktu bekerja. Bak lebih baik tinggi dari pada 
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terlalu rendah. Orang pendek selalu dapat menggunakan 

bangku, tetapi orang tinggi selalu harus memebungkuk apabila 

bak terlalu rendah. Bak sebaiknya dibuat dari stainles steel atau 

polypropylene. 

Karena dibutuhkan kondisi steril maka dalam ruang preparasi 

perlu disediakan oven dengan kapasitas yang memadai. Oven 

dapat digunakan untuk sterilisasi dan pengeringan. Alat-alat 

tertentu seperti pipet dan barang-barang gelas lainnya lebih baik 

disterilkan dengan panas kering untuk menghindari kemungkinan 

adanya bahan kimia dari kondensasi uap atau karat tabung 

pipet. Jenis oven bermacam-macam, pemilihan jenis hendaknya 

disesuaikan dengan intensitas pekerjaan yang ada. Apabila 

intensitas pekerjaan cukup tinggi seperti di laboratorium untuk 

penelitian atau untuk tujuan komersil dapat digunakan oven 

dengan kapasitas yang besar. Salah satu bentuk oven disajikan 

dalam Gambar 3. Terlihat dalam oven tertumpuk botol-botol kultur 

yang masih dalam proses sterilisasi. 
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Gambar 3. Gambar oven untuk sterilisasi botol kultur dan alat-alat 

lain. Kondisi tertutup (kiri) Kondisi terbuka berisi botol kultur yang 

sedang disterilisasi (kanan). 

 
Ruang preparasi juga berfungsi sebagai dapur untuk 

menyiapkan medium. Oleh karenanya juga harus dilengkapi 

dengan fasilitas pembuatan medium. Fasilitas untuk pembuatan 

medium diantaranya adalah botol-botol untuk menyimpan larutan 

induk medium dan zat pengatur tumbuh, pipet-pipet dengan 

berbagai ukuran, timbangan dengan ketelitian yang tinggi (0,001 

gr/l) dan beberapa perlengkapan berupa alat-alat gelas seperti 

erlenmeyer dengan bebagai ukuran, Hot Plate dengan magnetik, 

stirer, pH meter dan lain-lain. Karena medium yang diperlukan 

adalah medium steril maka dapur juga harus dilengkapi dengan 

alat untuk sterilisasi medium.  

Sterilisasi medium dilakukan dengan sterilisasi basah dengan 

uap panas. Alat untuk sterilisasi medium seperti tersebut biasanya 

digunakan autoklaf. Autoklaf tersedia dalam berbagai kapasitas 
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dan model. Untuk ukuran yang kecil dapat diletakkan diatas meja. 

Autoklaf ukuran kecil ini praktis dan ekonomis dalam mensterilakan 

barang-barang dalam jumlah yang sedikit karena alat ini hemat 

energi dan waktu putarannnya pendek. Autoklaf dengan ukuran 

yang lebih besar dan model yang lebih lengkap juga tersedia 

dipasaran (Gambar 4).  

  

Gambar 4. Contoh jenis autoklaf yang sering dipergunakan di 

laboratorium kultur jaringan 

 
Autoklaf model ini dilengkapi dengan timer dan sistem 

evakuasi presterilisasi dan poststerilisasi sehingga penggunaannya 

lebih fleksibel. Apabila diperlukan kapasitas yang lebih besar 

dapat diadakan dua Autoclave yaitu satu yang kecil atau satu 
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yang besar. Salah satu keuntungan bila menggunakan dua 

autoclave bila yang satu rusak yang lain dapat dipergunakan 

sehingga pekerjaan tidak tertunda. 

Untuk bahan-bahan kimia yang mudah rusak seperti 

fitohormon ataupun bahan lain sebaiknya disimpan dalam kulkas 

atau freezer. Sebaiknya dalam ruang preparasi juga disediakan 

lemari es dan freezer. Ukuran alat perlu dipertimbangkan sesuai 

dengan jumlah aktivitas penelitian dalam laboratorium. Terkadang 

alat untuk keperluan rumah tangga lebih murah daripada alat-alat 

khusus untuk keperluan laboratorium, padahal fungsinya tidak jauh 

berbeda. Hal ini juga patut dipertimbangkan dalam pengadaan 

alat-alat laboratorium kultur jaringan.  

Ruang preparasi juga dapat dipergunakan untuk 

menyimpan bahan-bahan kimia. Sebaiknya bahan-bahan kimia 

tersebut tersimpan secara rapi dan baik sehingga kita akan 

mudah mendapatkannya secara cepat bila kita memerlukannya. 

Bahan-bahan kimia sebaiknya diberi catatan kapan tanggal 

pembeliannya, sehingga kita dapat memonitor kapan masa 

kadaluarsanya atau kita juga bisa mengetahui sejauh mana 

intensitas pemakaian barang tersebut. Contoh gambaran 

kegiatan di dalam ruang preparasi disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Contoh kegiatan di ruang preparasi. Pembuatan 

media (kiri), rak tempat larutan baku 

3.2. Ruang Transfer/ Ruang Tanam  

Ruang transfer dapat dijadikan satu dengan ruang kultur 

ataupun dapat juga terpisah. Aktivitas di dalam ruang transfer 

meliputi transfer bahan tanaman dari ex vitro ke in vitro atau dari in 

vitro ke in vitro (subkultur dalam medium baru). Telah disebutkan di 

depan bahwa kultur in vitro harus dalam keadaan aseptis atau 

steril. maka sebaiknya dalam ruang transfer tersebut dilengkapi 

dengan alat untuk memudahkan pekerjaan sterilisasi baik sterilisasi 

lingkungan kerja maupun sterilisasi alat.  

Alat yang sering digunakan untuk keperluan transfer 

tanaman (memindahkan bagian tanaman) kelingkungan in-vitro 
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tersebut adalah laminair air flow cabinet, atau kotak tanam steril 

atau kotak tanam (Gambar 6).  

Didalam kotak tanam tersebut dilakukan kegiatan 

memotong dan mananam dalam botol kultur. Hal ini dilakukan 

untuk mengurangi terjadinya kontaminasi jamur maupun bakteri.  

Di dalam kotak tanam terdapat sistem sirkulasi udara yang 

menjamin kondisi di dalam kotak tanam selalu dalam keadaan 

steril. 

 

Gambar 6. Laminair air flow cabinet 

 

Udara dari luar ditarik masuk ke dalam oleh blower melalui 

Hepa filter dengan ukuran pori-pori yang sangat kecil 0.3 m 

sehingga udara yang masuk tersaring oleh filter tadi dan bebas 

dari kontaminan bakteri dan jamur. Kemudian udara di putar ke 

luar melalui bidang yang berhubungan dengan udara luar. 
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Dengan demikian udara dari luar tidak dapat masuk dalam ruang 

kotak tanam tanpa melalui filter sehingga udara di di dalam tetap 

dijamin steril. Untuk keperluan penamaman atau subkultur 

dilakukan di dalam kotak tanam. Didalam kotak tanam dilengkapi 

dengan lampu spiritus dan alat-alat yang dibutuhkan dalam 

kegiatan di dalamnya. Alat-alat sepert cawan Petri dan alat-alat 

lain untuk keperluan memotong, menyaring. dan menjepit 

(Gambar 7) yang semuanya dalam kondisi steril. Untuk keperluan 

isolasi meristem selain peralatan tersebut diatas di dalam kotak 

tanam juga dilengkapi dengan mikroskop binokular. Untuk 

keperluan pengerjaan fusi proroplas perlengkapan yang ada 

dalam kotak tanam lebih kompleks. karenannya perlengkapan 

dalam kotak tanam tergantung dari kebutuhan dan pekerjaan 

yang akan d lakukan. Dalam kotak tanam juga dilengkapi lampu 

germicidal yang mengeluarkan cahaya ultra violet. Lampu 

germicidal berfungsi membunuh kontaminan melalui sinar 

ultraviolet yang dipancarkan oleh lampu tersebut. Lampu UV 

digunakan untuk sterilisasi ruang kotak tanam dan dinyalakan 

pada saat tidak digunakan dalam kondisi tertutup rapat. Sebelum 

kotak tanam digunakan nyalakan lampu UV terlebih dahulu 

sekurang-kurangnya untuk 2 jam.  
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Gambar 7. Beberapa jenis alat yang dipergunakan dalam kotak 

tanam 

 

Jumlah kotak tanam dalam suatu laboratorium kultur jaringan 

tergantung pada jumlah peneliti yang ada dan aktivitas 

laboratorium. Umumnya sebuah kotak tanam cukup untuk 

melayani 1-2 orang. Beberapa persyaratan kotak tanam yang 

digunakan diantaranya mempunyai sifat-sifat: 

1) Ukuran cukup besar (lebar 1200 mm dan dalamnya 600 mm).  

2) Tenang dan tidak berisik sehingga tidak mengganggu 

konsentrasi kerja  

3) Permukaannya Mudah dibersihkan. 

Model dan ukuran kotak tanam bermacam-macam ada 

produksi lokal dan ada yang produk import. Pemilihan jenis ukuran 

ukuran kotak disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. 

Karena berdasarkan pengamatan ukuran kotak yang lokal pun 

dapat digunakan dengan baik. Di dalam ruang tanam juga 
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disediakan alat-alat untuk pengamatan, baik pengamatan 

anatomis jaringan, histologis ataupun pengamatan-pengamatan 

yang lain. Mikroskop kelihatannnya dapat digunakan untuk 

memantau kerusakan sel, kultur dan adanya karakteristik infeksi 

oleh mikroorganisme. Untuk keperluan fotografi kultur hidup 

hendaknya disediakan mikroskop dengan kualitas optik yang baik. 

Di dalam ruang tanam sebaiknya disediakan alat untuk sterilisasi 

kering, seperti oven. Oven digunakan utuk sterilisasi pisau, cawan 

Petri, skalpel, gunting dan alat diseksi lain. serta alat-alat lain yang 

diperlukan. Larutan untuk sterilisasi bahan tanaman juga perlu 

disediakan dalam ruang tanam ini seperti: kloroks, alkohol, spiritus 

dan bahan-bahan sterilan yang lain.  

Meja dorong juga diperlukan dalam ruang ini, meja dorong 

dapat diperlukan untuk memindahkan kultur dari ruang tanam ke 

ruang kultur atau sebaliknya. Meja dorong juga dapat digunakan 

untuk mengangkut barang-barang yang sudah kotor dari ruang 

tanam ke ruang preparasi. 

3.3. Ruang Kultur  

Ruang kultur digunakan untuk memelihara dan 

menginkubasikan kultur in-vitro. Oleh karenannya dalam ruang 

kultur tersebut dilengkapi dengan rak-rak atau kultur sedemikian 

rupa sehingga ruangan menjadi lebih efisien dalam penggunaan 
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ruangan. Rak-rak dapat diatur berderet-deret sedemikian rupa 

sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan dalam melakukan 

pengamatan. Di dalam ruang kultur hendaknya juga disediakan 

rak tabung reaksi yang digunakan untuk menempatkan tabung 

reaksi yang digunakan sebagai wadah kultur. Ruang kultur 

sebaiknya bersih, tenang dan bebas lalu lalang. 

 Disamping hal tersebut di atas didalam ruang kultur juga 

harus sesuai dengan kondisi untuk pertumbuhan kultur. Dengan 

demikian ruang kultur sebaiknnya dalam kondisi yang terkendali, 

umumnya lingkungan utama yang harus dikendalikan adalah suhu 

ruangan. Suhu ruangan yang dibutuhkan antara 25-32
0
 C 

(Bhojwani dan Razdan, 1983). Sedangkan menurut Pierik, 1987 

suhu untuk ruang kultur yang ideal adalah 17-27
0
C. Pada 

umumnya banyak jenis tanaman yang jaringannya akan tumbuh 

baik pada suhu 17-32
0
 C. Beberapa peneliti ada yang 

menggunakan suhu ruang kultur yang disesuaikan dengan suhu 

alam ditempat tumbuh tanaman-tanaman yang dikulturkan.  

Tanaman di daerah tropis umumnya menghendaki suhu 

antara 24-32
0
 C. Walaupun beberapa spesies tanaman umumnya 

dapat tumbuh pada suhu yang sama, namun berdasarkan 

penelitian menunjukkan bahwa setiap jenis tanaman memiliki suhu 

optimum untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Embrio 

tanaman Olive tumbuh lambat pada suhu 25
0 
C dan 70% mampu 

membentuk planlet, namun hanya setengahnya mampu 

membentuk planlet bila dikulturkan pada suhu ruang 15, 20 dan 
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30
0
 C (Diamantoglou dan Mitrokas, 1979). Farrnnesbech (1974) 

melaporkan bahwa suhu yang tinggi diduga dapat menghambat 

produksi kinetin. Kinetin sendiri merupakan fitohormon yang dapat 

mendorong pertunasan. Untuk membuat suasana demikian maka 

dapat digunakan air conditioner untuk laboratorium di daerah 

subtropis dan tropis.  

Cahaya juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya 

dengan suhu. Cahaya di dalam laboratorium kultur jaringan 

banyak dipergunakan untuk morfogenesis tanaman. Sebagai 

sumber cahaya dapat digunakan lampu Fluorescent. Dilaporkan 

oleh Bhojwani dan Razdan, 1983 bahwa kultur umumnya dapat 

tumbuh dengan baik pada cahaya diffus dengan intensitas 

cahaya kurang dari 1 Kluks. Sering juga untuk keperluan tertentu 

dapat digunakan cahaya dengan intensitas yang lebih tinggi 

antara 5-10 Kluks atau bahkan kadang-kadang  

am keadaan gelap. Untuk mengatur panjang hari penyinaran 

dapat digunakan timer. Timer ini akan mengatur secara otomatis 

berapa panjang hari penyinaran setiap hari yang akan diberikan 

kepada kultur.  

Disamping suhu dan cahaya kelembaban juga merupakan 

faktor yang tidak kalah penting. Kelembaban di ruang kultur 

umumnya berkisar antara 70 %. Kelembaban runag kultur lebih 

rendah dari 50% harus segera dinaikkan karena hal ini dapat 

menyebabkan medium dalam botol kultur akan cepat kering, 

demikian sebaliknya jika kelembaban sangat tinggi akan 
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menyebabkan tutup botol kultur yang terbuat dari kapas atau 

katun akan menjadi lembab, dan hal ini akan meningkatkan 

tingkat kontaminasi kultur dari kultur.  

Di dalam ruang kultur juga sebaiknya disediakan mesin 

sekher dengan putaran horizontal. Sekher ini dibutuhkan terutama 

untuk menumbuhkan suspensi sel yang umumnya dalam medium 

cair. Sekher ini juga dapat digunakan untuk mengkulturkan 

eksplan apabila menggunakan medium cair. Botol-botol kultur 

dalam ruang kultur juga sebaiknnya dilengkapi dengan label 

yang berisi keterangan lengkap mengenai kultur seperti nama 

tumbuhan, jenis eksplan, komposisi medium, tangal penanaman, 

dan nama peneliti. Gambar ruang kultur dengan rak-rak kultur 

dalam sistem pencahayaan yang dilengkapi dengan timer di 

sajikan pada Gambar 8 sedangkan gambar kultur dan suspensi sel 

diatas sekher disajikan pada Gambar 9. 
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Gambar 8. Ruang kultur, berisi kultur di atas rak-rak kultur yang 

dilengkapi   dengan lampu fluorescen yang waktu menyala nya 

dapat diatur sesuai kebutuhan. 

  

 

 

Gambar 9. Gambar kultur suspensi sel diatas mesin rotary shakher 
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MEDIUM KULTUR JARINGAN 

4.1. Pendahuluan 

ebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan yang optimal 

suatu jaringan secara in-vitro berbeda-beda untuk setiap jenis 

tumbuhan. Bahkan dilaporkan oleh Murashige dan Skoog (1962) 

bahwa jaringan-jaringan dari bagian yang berbeda dalam satu 

tanaman, kebutuhan nutrisinya juga berbeda. Oleh karenanya 

tidak satupun jenis medium yang bisa dianggap sangat cocok 

bagi seluruh macam jaringan atau organ tanaman. Jika kita akan 

mengkulturkan suatu jaringan ataupun organ dari suatu jenis 

tumbuhan secara in-vitro, maka kita akan memulai membuat suatu 

percobaan dengan memanipulasi medium yang bisa memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan spesifik dari jaringan tersebut. Dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dibidang kultur jaringan, maka 

kebutuhan unsur hara bagi tanaman yang dikulturkan secara in-

vitro dapat diketahui. Dalam budidaya jaringan-jaringan atau 

organ-organ yang berbeda secara in-vitro telah menuntun para 

ahli kultur jaringan untuk mengembangkan berbagai komponen 

medium (Tabel .1). 

Sesungguhnya beberapa medium dalam kultur jaringan 

tanaman yang ada, seperti medium untuk kultur akar yang disusun 
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oleh White (1942) dan medium untuk kultur kalus menurut 

Gautheret (1939), dikembangkan dari medium yang sebelumnya 

digunakan untuk kultur tanaman secara keseluruhan. Medium 

kultur yang dikembangkan oleh White tersebut awalnya berasal 

dari medium Uspenski dan Uspenskaia (1925) yang pada awalnya 

digunakan untuk kultur algae, sedangkan medium Gautheret 

dikembangkan dari larutan garam yang digunakan oleh Knop’s 

(1865). Selanjutnya semua formulasi-formulasi medium yang 

disajikan berikut ini didasarkan pada medium White dan 

Gautheret. 

Beberapa jaringan kalus (wortel, blackberry, dan 

kebanyakan tumor jamur) dapat tumbuh cukup baik dalam 

medium yang sangat sederhana, yang hanya mengandung 

garam-garam anorganik mudah terurai. Dilaporkan untuk kultur 

kalus sangat penting menambahkan vitamin pada medium atau 

menambahkan asam amino dan juga senyawa-senyawa yang 

bisa memacu pertumbuhan dalam kombinasi kualitatif yang 

berbeda. Untuk tujuan tertentu seringkali komponen organik yang 

kompleks juga ditambah pada medium kultur jaringan tanaman 

tertentu. Medium yang mengandung senyawa-senyawa kimia 

tertentu tanpa adanya senyawa organik sering disebut sebagai 

medium sintesis (buatan). 

Pada buku-buku pustaka mengenai kultur jaringan, konsentrsi 

penyusun suatu medium biasanya dinyatakan dalam nilai massa 

(mg 1
–1

, mg/l dan ppm yang keduanya merupakan sinonim tetapi 
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biasanya lebih umum digunakan konotasi mg 1
-1
). Notasi-notasi ini 

diperlihatkan dalam Tabel 1. Akan tetapi International Association 

for Plant Phsycolgy (IAPP) menyarankan untuk menggunakan 

satuan mol. Mol adalah singkatan dari gram berat molekul yang 

berarti berat satuan gram dari suatu senyawa kimia tertentu. Berat 

molekul suatu senyawa sama dengan jumlah berat atom-atom 

dari unsur-unsur penyusun senyawa itu. Satu liter larutan yang 

mengandung 1 liter larutan disebut larutan 1 Molar (1 M) atom 1 

mol 1
–1

 dari larutan senyawa tersebut (1 mol 1
-1
 = 1000 atau 10

3
 

mmol 1
-1
 = 1000 000 atau 10

6
 mol 1

-1
). Menurut rekomendasi 

yang diberikan IAPP mmol 1
-1
 seyogianya digunakan untuk 

menyatakan konsentrasi makronutrien dan organik nutrien, 

sedangkan mol 1
-1
 untuk menyatakan konsentrasi mikronutrien, 

hormon-hormon, vitamin-vitamin dan komponen penyusun organik 

di dalam medium kultur jaringan suatu tanaman. Salah satu alasan 

mengapa digunakan nilai mol, dikarenakan kenyataan bahwa 

jumlah molekul dalam setiap mol semua senyawa sama. Jika 

menyiapkan suatu medium dengan suatu komposisi yang sudah 

ditentukan besarnya, nilai mol mula-mula bisa digunakan tanpa 

memperhitungkan jumlah molekul air dalam contoh garam 

tersebut dimana hal ini tidak biasa dilakukan jika konsentrasi 

tersebut dilakukan dalam besaran/ satuan massa. 
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Tabel 1. Beberapa komposisi medium pada kultur jaringan 

tanamana 

Unsur 

pokok 
Kisaran konsentrasi (mmol/l)

b
 

An organik 
White’s

e
 

Heller’

s
d 

MS
e 

ER
f 

B5

g 
Nitsch’s 

h
 

NT
i
 

NH4NO3 - - 1650 1200 - 720 825 

KNO3 80 - 1900 1900 
2527

,5 
950 950 

CaCl2 

2H2O 
- 75 440 440 150 - 220 

CaCl2 - - - - - 166 - 

MgSO4 

7H2O 
750 250 370 370 

246,

5 
185 1233 

KH2PO4 - - 170 340 - 68 680 

(NH4)2 SO4 - - - - 134 - - 

Ca (NO3)2 

4H2O 
300 - - - - - - 

NaNO3 - 600 - - - - - 

NaSO4 200 - - - - - - 

NaH2PO2 

H2O 
19 125 - - 150 - - 

KCl 65 750 - - - - - 

KI 0,75 0,01 0,83 - 0,75 - 0,83 

H2BO3 1,5 1 6,2 0,63 3 10 6,2 

MnSO44H2

O 
5 0,1 22,3 2,23 - 25 22,3 

MnSO4H2O - - - - 10 - - 

ZnSO4 

7H2O 
3 1 8,6 - 2 10 - 

ZnSO4 4H2O - - - - - - 8,6 

ZnNa2EDTA - - - 15 - - - 

Na2MoO4 

2H2O 
- - 0,25 0,025 0,25 0,25 0,25 

MoO3 0,001 - - - - - - 

CuSO4 

5H2O 
0.01 0,03 

0,02

5 

0,002

5 

0,02

5 
0,025 

0,02

5 

CoCl2 6H2O - - 
0,02

5 

0,002

5 

0,02

5 
- - 
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CoSO4 

7H2O 
- - - - - - 0,03 

AlCl3 - 0,03 - - - - - 

NiCl2 6H2O - 0,03 - - - - - 

FeCl3 6H2O - 1 - - - - - 

Fe2(SO4)3 2,5 - - - - - - 

Fe SO4 

7H2O 
- - 27,8 27,8 - 27,8 27,8 

Na3 EDTA 

2H2O 
- - 37,3 37,3 - 37,3 37,3 

Seq.tren 

330 Fe 
- - - - 28 - - 

Seny. 

organik 
       

Inositol - - 100 - 100 100 100 

Nicotinic 

acid 
0,05 - 0,5 0,5 1 5 - 

Pyridoxin 

HCl 
0,01 - 0,5 0,5 1 0,5 - 

Thiamine 

HCl 
0,01 - 0,1 0,5 10 0,5 1 

Glicyne 3 - 2 2 - 2 - 

Asam Folat - - - - - 0,5 - 

Biotin - - - - - 0,05 - 

Sukrosa 2% - 3% 4% 2% 2% 1% 

D-Manitol - - - - - -  

 

a) Zat pengatur tumbuh dan campuran nutrien kompleks yang 

dijelaskan oleh beberapa penemu tidak tercantum di sini. 

Beberapa komposisi medium yang dianjurkan untuk jaringan 

dan organ tertentu diberikan dalam bab-bab yang berkaitan. 

b. Konsentrasi Manitol dan Sukrosa dinyatakan dalam persen. 

c. White (1963). d. Heller (1953).  

b) Murashige dan Skoog (1962).  

c) Erickson (1065).  
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d) Gamborg et al. (1968).  

e) Nitsch (1969). 

f) Nagata dan Takebe (1971). 

4.2. Komponen Penyusun Medium  

4.2.1. Nutrien an-organik 

Unsur-unsur mineral sangat penting dalam mahluk hidup 

suatu tanaman. Sebagai contoh: magnesium (Mg) adalah suatu 

bagian dari moilekul klorofil, kalsium (Ca) adalah komponen 

penyusun dinding sel sedangkan nitrogen (N) merupakan bagian 

penting dari asam-asam amino, vitamin-vitamin, protein-protein 

dan asam nukleat. Sama halnya dengan Fe, Zn, dan Mo dalam 

bagian dari enzim-enzim tertentu. Disamping itu C, H dan O serta 

12 unsur dikenal sebagai unsur-unsur esensial untuk pertumbuhan 

tanaman, yaitu nitrogen. fosfor, sulfur, kalsium, kalium, magnesium, 

besi, mangan, tembaga, seng, boron dan molibdenum. Dari 

duabelas unsur ini, 6 unsur yang pertama dibutuhkan dalam 

jumlah yang besar karena itu disebut unsur-unsur makro atau 

unsur-unsur mayor. Enam (6) unsur yang lainnya hanya dibutuhkan 

dalam jumlah yang sedikit dan oleh karena itu disebut unsur-unsur 

mikro/unsur minor. Sesuai rekomendasi yang diberikan oleh IAPP 

unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dalam konsentrasi 

yang lebih besar dari 0,5 mmol l
-1
 disebut sebagai unsur makro 
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dan yang dibutuhkan lebih kecil dari 0,5 mmol l
-1
 disebut unsur 

mikro (de Fossard, 1976). Pada dasarnya 15 unsur yang 

dinyatakan esensial untuk pertumbuhan tanaman juga terbukti 

diperlukan untuk pembuatan medium kultur jaringan. Suatu survei 

seperti yang tercantum dalam Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa 

perbedaan utama dalam berbagai komposisi yang bisa 

digunakan untuk medium kultur jaringan terletak pada jumlah 

berbagai garam dan ion. Secara kualitaif nutrisi anorganik yang 

dibutuhkan untuk berbnagai jaringan tanaman kelihatannya 

kurang lebih konstan.  

Jika garam mineral dilarutkan dalam air garam akan 

mengalami penguraian dan ionisasi. Faktor-faktor pengaktifan di 

dalam medium adalah ion-ion dari berbagai senyawa bukan 

molekul senyawa tersebut. Satu jenis ion dapat dihasilkan oleh 

lebih dari satu garam. Sebagi contoh pada medium Murashige 

dan Skoog (1962) ion NO3

-
 diperoleh dari molekul NH4NO3 maupun 

dari KNO3, sedangkan ion K
+
 diperoleh dari KNO3 dan KH2PO4. Oleh 

karena itu cara yang membedakan yang sangat tepat di antara 

kedua medium itu bisa dilakukan dengan melihat total konsentrasi 

bermacam-macam ion di dalamnya. “Balance sheets” untuk ion-

ion dari medium yang diperlihatkan pada Tabel 3 dikemukakan 

dalam Tabel 2. 

Medium White merupakan salah satu medium kultur jaringan 

tanaman yang mula-mula disusun menggunakan semua nutrien-

nutrien yang diperlukan serta banyak digunakan untuk medium 
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pertumbuhan akar. Akan tetapi dari pengalaman berbagai 

penelitian terlihat bahwa secara kuantitatif jumlah nutrien yang 

digunakan dalam medium ini tidak cukup baik untuk digunakan 

dalam pertumbuhan kalus (Murashige dan Skoog, 1962). 

Kekurangan yang terjadi di sini mulanya diatasi dengan 

memperkaya medium tersebut dengan campuran kompleks 

seperti ekstrak yeast, casein hidrolisa, air kelapa, asam-amino, 

dsb. (Reinert dan White, 1956; Risser dan White, 1964).  

 

Tabel 2. Keseimbangan ion-ion dalam medium pada Tabel 1 

 

Ion-

ion 

Satu

an 

Komposisi medium 

White

’s 

Helle

r’s
 

MS
 

ER
 

B5

 
Nitsch’s NT 

NO3 

Mmo

l l
-1
 

3,33 7,05 

39,4

1 

33,7

9 

25,0

0 

18,40 19,69 

NH4 - - 

20,6

2 

15,0

0 

2,00 9,00 10,30 

Total 

N 

3,33 7,05 

60,0

3 

48,7

9 

27,0

3 

27,40 29,99 

P 

0,31

8 

0,90 1,25 2,50 1,08 0,50 5,00 

K 1,66 

10,0

5 

20,0

5 

21,2

9 

25,0

0 

9,90 14,39 

Ca 1,27 0,51 2,99 2,99 1,02 1,49 1,50 

Mg 3,04 1,01 1,50 1,50 1,00 0,75 5,00 
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Cl 0,87 

11,0

8 

5,98 5,98 2,04 2,99 3,00 

        

Fe 

mol 

l
-1

 

12,5

0 

3,70 

100,

00 

100,

00 

50,1

0 

100,00 100,00 

S 

4502

,00 

1013

,50 

1730

,00 

1610

,00 

2079

.90 

996,80 

5236,5

0 

Na 

2958

,00 

7966

,00 

202,

00 

237,

20 

1089

,00 

202.00 202,00 

B 

24,2

0 

16,0

0 

100,

00 

10,0

0 

48,5

0 

161,80 100,00 

Mn 

22,4

0 

0,40 

100,

00 

10,0

0 

69,2

0 

112,00 100,00 

Zn 

10,4

0 

3,40 

30,0

0 

37,3

0 

7,00 34,70 36,83 

Cu 0,04 0,10 0,10 0,01 0,10 0,10 0,10 

Mo 

0,00

7 

- 1,00 0,1 1,00 1,00 1,00 

Co - - 0,10 0,01 0,10 - 0,10 

I 4,50 0,06 5,00 - 4,50 - 1,00 

Al - 0,20 - - - - - 

Ni - 0,10 - - - - - 

 

a) Sebagai pembanding lihat Tabel 1. 

Dengan maksud untuk mendapatkan medium sintetik yang 

cocok, selanjutnya para peneliti telah berhasil mengganti 

campuran nutrien tersebut secara efektif dengan meningkatkan 
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konsentrasi dari berbagi nutrien an-organik khususnya kalium dan 

nitrogen. Kebanyakan medium kultur jaringan tanaman yang 

sekarang banyak digunakan (Tabel 1 dan 2) lebih kaya garam-

garam atau ion-ion mineralnya dibandingkan dengan medium 

kultur White. Aluminium (Al) dan Nikel (Ni) yang digunakan oleh 

Heller (1953) ternyata tidak bisa menunjukkan bahwa Al dan Ni 

merupakan unsur esensial, oleh karena itu dihapuskan 

penggunaannya oleh para peneliti yang kemudian. Esensialitas 

dari unsur Na, Cl, I dalam suatu medium belum bisa dibuktikan. 

Penelitian tentang esensialitas nutrien an-organik yang lebih 

rinci dalam medium kultur telah diteliti oleh Heller (1953). Dia 

mengemukakan bahwa Fe dan N merupakan unsur yang sangat 

dibutuhkan. Pada medium White mula-mula Fe ditambahkan ke 

dalam medium itu dalam bentuk Fe2(SO4)3, sedangkan Street dan 

kawan sekerjanya menggantinya dengan FeCl2, ternyata unsur 

tersebut juga bukan satu-satunya sumber nutrien besi yang bisa 

digunakan. Besi dalam medium kultur jaringan dapat 

digunakan/bermanfaat oleh tumbuhan in-vitro jika kondisi pH-nya 

bisa diatur di sekitar 5,2. Dilaporkan bahwa medium kultur akar 

dalam waktu 1 minggu sesudah inokulasi pH bergeser dari pH 4,9-

5,0 (awal) ke nilai 5,8-6,0 dan akar mulai memperlihatkan gejala-

gejala kekurangan besi. Untuk mengatasi hal ini pada 

kebanyakan pembuatan medium kultur, besi ditambahkan ke 

dalam bentuk Fe. EDTA. Dalam hal ini besi tetap bisa 

dimanfaatkan walaupun pH-nya naik sampai 7,6-8,0. Kadang-
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kadang medium kultur untuk pertumbuhan kalus bisa 

memanfaatkan FeCl2 walaupun pH-nya mencapai 6,0 karena 

pada pertumbuhan kalus tersebut mengeluarkan kelat-kelat alami 

yang mengikat ion besi (Heller, 195). Fe. EDTA bisa dibuat dengan 

menggunakan campuran FeSo4.7H2O dan Na2. EDTA seperti 

tercantum pada Tabel 6 atau mungkin juga dengan membeli 

NaFe. EDTA yang sudah siap pakai. 

Unsur nitorgen an-organik disediakan dalam medium dalam 

2 bentuk sebagai nitrat dan senyawa-senyawa amonium. Sebagai 

sumber nitrogen satu-satunya dalam medium ion nitrat jauh lebih 

baik dari pada ion amonium, akan tetapi jika hanya digunakan 

nitrat, pH dari medium tersebut akan bergerak ke arah alkalis. 

Menambahkan sedikit senyawa amonium bersama nitrat akan 

menghalangi pergeseran pH ke arah tersebut. Itulah sebabnya 

berbagai medium selalu mengandung nitrat dan amonium secara 

bersama-sama sebagai sumber nitrogennya. 

Tumbuhan dalam kondisi in-vitro juga sering memperlihatkan 

gejala defisiensi suatu unsur hara. Heller, 1965 menyatakan bahwa 

gejala defisiensi tumbuhan dalam kondisi in-vitro yang dapat 

diamati adalah sebagai berikut: 

1. Gejala defisiensi nitrogen (N) pada beberapa jaringan 

tanaman (virginia creeper) memperlihatkan adanya akumulasi 

senyawa antosianin yang cukup banyak, dan menyebabkan 

tidak terbentuknya jaringan pembuluh. 
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2. Gejala defisiensi nitrogen, kalium atau fosfor, sel-sel mengalami 

hipertropi dan reduksi terbentuknya (pengurangan) jaringan 

kambium. 

3. Gejala defisiensi sulfur menunjukkan adanya klorosis yang 

sangat nyata. 

4. Gejala defisiensi besi dilaporkan menyebabkan jaringan 

berhenti melakukan pembelahan sel. 

5. Kekurangan unsur boron akan menyebabkan proses pembelah 

an sel menjadi terhambat dan terjadi pemanjangan sel. 

6. Gejala kekurangan mangan atau molibdenum dilaporkan 

akan mempengaruhi pemanjangan sel. 

4.2.2. Nutrien Organik 

1. Nitrogen  

Kebanyakan sel-sel tanaman yang dikulturkan secara in-vitro 

dalam medium yang baik dapat mensintesis semua vitamin-

vitamin yang esensial akan tetapi dalam jumlah di bawah optimal 

(Czosnowski, 1952; Paris, 1955, 1958). Untuk mendapatkan 

pertumbuhan jaringan yang lebih baik seringkali harus 

ditambahkan kedalam medium tersebut satu atau lebih vitamin 

atau asam amino. Dilaporkan bahwa thiamin (vit. B1) terbukti 

merupakan suatu bahan yang sangat penting pada pertumbuhan 

sel. Vitamin-vitamin lainnya khususnya pyridoxin (vit B6), asam 

nikotinat (vit B3) serta kalsium panthotenat (vit B5), dan inositol juga 

terbukti bisa meningkatkan pertumbuhan bahan-bahan tanaman 
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dalam medium kultur. Berbagai komposisi medium satu sama lain 

memperlihatkan perbedaan yang sangat besar dalam komposisi 

vitamin dan asam aminonya (Tabel 1). 

Sejumlah senyawa organik kompleks yang komposisinya 

tidak bisa ditentukan dengan pasti seperti kasein hidrolisat (CH), air 

kelapa (CM), santan jagung, ekstrat malt (ME), sari buah tomat (TJ) 

serta ekstrak yeast (EY) banyak digunakan untuk memacu 

pertumbuhan sel-sel dan organ-organ tertentu. Akan tetapi 

penggunaan ekstrak alami ini harus dihindari sejauh 

dimungkinkan. Berbagai contoh senyawa-senyawa ini khususnya 

ekstrak buah-buahan dilaporkan dapat mempengaruhi 

reproduksibilitas hasil. Hal ini disebabkan karena baik jumlah 

ataupun kualitas dari konstisuen pemacu pertumbuhan di dalam 

ekstrak organik tersebut sangat bervariasi sejalan dengan umur 

jaringan tersebut dan tergantung dari pada jenis organisme donor. 

Apalagi seharusnya dimungkinkan untuk mengganti senyawa ini 

dengan 1 asam amino saja. Sebagai contoh: untuk kukltur kalus 

endosperm jagung Straus (1960) ekstrak yeast dan sari buah tomat 

berhasil diganti dengan L-asam asparagin saja. Sama halnya 

yang dilakukan oleh Risser dan White (1964) dalam percobaannya 

telah dapat menunjukkan bahwa L-glutamin bisa mengganti fungsi 

dari campuran 18 asam-asam amino yang sebelumnya 

digunakan oleh Reinert dan White (1956) pada pertumbuhan 

jaringan Picea glauca. 
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2. Sumber Karbon 

Sumber karbon merupakan salah satu komponen penting 

yang sering ditambahkan dalam medium kultur jaringan. Pada 

awalnya Heberlandt (1902) berusaha mengkulturkan sel-sel mesofil 

hijau, dengan pemikiran bahwa sel-sel yang berwarna hijau akan 

memerlukan nutrien yang lebih sederhana karena mengandung 

klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Akan tetapi pemikiran ini 

ternyata terbukti tidak benar. Pada umumnya jaringan-jaringan 

yang pada mulanya berwarna hijau akan secara perlahan-lahan 

kehilangan pigmen tersebut dalam medium kultur dan diketahui 

jaringan tersebut tetap memerlukan pigmen selama perubahan-

perubahan yang tiba-tiba dari kondisi ex-vitro ke kondisi in-vitro 

serta tidak bersifat autotrof terhadap karbon. Tunas-tunas hijau 

yang terorganisasi sempurna dalam medium kultur untuk dapat 

tumbuh dengan baik dan subur memerlukan penambahan 

sumber karbon yang cocok pada medium tersebut. Sumber 

Karbon yang umum ditambahkan ke dalam medium juga terbukti 

bahwa tidak hanya sebagai sumber unsur karbon tapi juga dapat 

digunakan untuk stabilisator osmotik bagi jaringan yang 

dikulturkan. Oleh karenanya sangat penting menambahkan 

sumber karbon ke dalam medium kultur. 

Sumber karbon yang paling sering digunakan adalah 

sukrosa pada konsentrasi 2-5 %. Glukosa dan fruktosa juga 

dilaporkan dapat memacu pertumbuhan lebih baik pada 

beberapa jenis jaringan. Ball (1953, 1955) melaporkan bahwa 
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penggunaan sukrosa yang disterilisasi di dalam autoklaf akan 

memberikan hasil yang lebih baik dari pada sukrosa yang di 

sterilisasi dengan disaring untuk pertumbuhan kalus Sequoia. Hal ini 

disebabkan oleh dengan memasukkan medium ke dalam autoklaf 

sukrosanya akan mengalami hidrolisa menjadi gula-gula yang 

lebih mudah dimanfaatkan seperti fruktosa. Pada umumnya akar 

tanaman dikotil akan tumbuh baik dalam medium yang diberi 

sukrosa sedang tanaman monokotil, akar tumbuh baik pada 

medium yang ditambahkan dextrosa (glukosa). Kultur jaringan 

Malus pumila (var. Mc Intos) akan tumbuh baik pada medium 

yang diberi sorbitol seperti juga halnya medium yang diberi 

sukrosa atau glukosa (Chong dan Taper, 1972). Beberapa bentuk 

sumber senyawa karbon lainnya yang dapat ditambahkan ke 

dalam medium kultur jaringan tanaman adalah maltosa, 

galaktosa, manosa, laktosa (Gautheret, 1959).  

4.2.3. Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Zat pengatur tumh adalah senyawa organik bukan nutrisi 

yang dalam konsentrasi rendah ( 1 mM) mendorong, 

menghambat atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Didalam teknik kutur jaringan 

penggunakan zat pengatur tumbuh sering tidak dapat dihindari, 

meskipun penggaan secara berlebihan dilaporkan dapat 

meningkatkan keragaman genetik tanaman yang dikulturkan. 

Morfogenesis tanaman dalam kultur in-vitro dikendalikan oleh 



Medium Kultur Jaringan | 69  

keseimbangan dan interaksi antara zat pengatur tumbuh yang 

berada didalam eksplan. Zat pengatur tumbuh yang ada di 

dalam eksplan sendiri ditentukan oleh zat pengatur tumbuh yang 

ada di dalam eksplan (endogen) dan zat pengatur tumbuh yang 

ditambahkan ke dalam medium. Oleh karenanya dalam 

pembuatan medium selain nutrien biasanya perlu juga 

menambahkan satu atau lebih zat pengatur tumbuh tersebut. Zat 

pengatur tumbuh dapat memacu pertumbuhan seperti auksin, 

sitokonin, giberelin yang ditambahkan ke dalam medium. Hal ini 

dilakukan supaya pertumbuhan jaringan-jaringan dan organ-

organ menjadi lebih baik. Akan tetapi kebutuhan senyawa-

senyawa tersebut bervariasi cukup besar antara jaringan yang 

satu dengan jaringan yang lainnya, dan diyakini variasi ini 

tergantung kepada tingkat endogenus hormon dari sel tersebut.  

1. Auksin 

 Secara alam hormon kelompok ini mempunyai peranan 

fisiologis dalam memanjangnya batang dan ruas batang, 

tropisme, dominasi pucuk (apikal), absisi, dan perakaran, dsb. 

Penggunaan auksin dalam kultur jaringan bertujuan untuk 

memudahkan pembelahan sel dan diferensiasi akar. Auksin yang 

bisa digunakan pada kultur jaringan adalah IBA (indole–3butyric 

acid), NAA (naphthaleneacetic acid), NOA (naphthoxyacetic acid), 

p-CPA (para-chlorophenoxyacetic acid). Dari semua yang 

disebutkan di atas IBA dan NAA lebih banyak digunakan untuk 
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perakaran dan interaksinya dengan sitokinin akan membuat 

proliferasi tunas. Sedangkan 2,4-D (2, - Dichlorophenoxyacetic 

acid) dan 2,4,5-T sangat efektif digunakan untuk induksi dan 

pertumbuhan kalus. Dalam penggunaannya auksin biasanya 

dilarutkan baik dalam etanol maupun dalam larutan NaOH encer. 

2. Sitokinin 

Hormon ini sesuai dengan namanya berperan utama dalam 

pembelahan sel. Disamping itu hormon sitokinin juga berperanan 

dalam modifikasi pembelahan sel, dominansi apikal, pada 

diferensiasi tunas, dsb. Pada medium kultur jaringan, sitokinin 

ditambahkan untuk tujuan peningkatan pembelahan sel dan 

diferensiasi tunas-tunas adventif dari kalus dan organ-organ. 

Senyawa ini juga digunakan agar pertumbuhan tunas menjadi 

lebih subur terlihat dari keluarnya kuntum-kuntum bunga axilaris 

sebagai akibat dari dominansi apikal. Sitokinin yang lebih umum 

digunakan adalah BAP (benzyamino purine), 2-ip (isopentenyl-

adine), dan kinetin (furfurylamino purine). Sitokinin biasanya 

dilarutkan dalam larutan HCL atau NaOH dalam aplikasi 

penggunaannya. 

3. Giberelin 

Lebih dari 20 giberelin yang sudah dikenal. Dari semua itu 

yang biasa digunakan adalah GA. Jika dibandingkan dengan 

auksin dan sitokinin, giberelin sangat jarang digunakan. Giberelin 
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dilaporkan bisa menstimulasi pertumbuhan planlet secara in vitro 

dengan membentuk embrio adventif. GA sangat mudah larut 

dalam air dingin sampai konsentrasi 1000 mg 1
-1
.   

4.2.4. Agar 

Dalam medium kultur yang statis jika mediumnya berupa 

cairan jaringan yang dikulturkan tersebut bisa terbenam dan 

akhirnya mati, karena kekurangan oksigen. Untuk menghindari hal 

ini medium kultur tersebut di padatkan (dibaut semacam gel) 

dengan penambahan agar dimana agar tersebut merupakan 

polisakarida yang diperoleh dari rumput laut. Dengan demikian 

jaringan yang dikulturkan tersebut akan berada pada permukaan 

medium. Biasanya agar dipakai pada konsentrasi 0,8-1,0 %. Pada 

konsentrasi yang lebih tinggi dari konsentrasi tersebut membuat 

medium menjadi keras sehingga difusi nutrisi makan ke jaringan 

akan menjadi terhalang. Medium yang dipadatkan umum 

digunakan, karena medium kultur seperti itu sangat mudah untuk 

merawatnya dan untuk beberapa maksud dan tujuan dari usaha-

usaha pengkulturan jaringan. Namun perlu diingat, bahwa agar 

bukanlah komponen esensial dari nutri medium. Sel dan agregat-

agregat sel bisa ditumbuhkan dalam suatu suspensi medium kultur 

cair yang mengandung nutrien organik dan an-organik dan 

beberapa faktor pertumbuhan lainnya. Medium kultur seperti itu 

seyogyanya diaerasi secara reguler baik dengan meniupkan 

udara steril atau dengan cara mengaduk secara perlahan-lahan. 
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Medium kultur proroplas dimana digunakan setetes kecil medium 

cairan atau lapisan tipis, medium bisa diatur agar tetap statik. 

Untuk sistem-sistem tertentu medium cair terbukti lebih baik 

dibandingkan dengan medium yang dipadatkan dengan agar 

(Murashige, 1973). Beberapa penelitian, dilaporkan bahwa 

penggunaan agar dalam medium seharusnya dihindarkan, 

karena hampir semua contoh agar yang tersedia di pasaran 

mengan dung kotoran-kotoran, kususnya berupa Ca, Mg dan 

unsur-unsur lain yang jumlahnya sangat sedikit/trace ele ments 

(lihat Tabel 3). Untuk menghin dari agar kultur tidak tenggelam 

karena tidak menggunakan agar (medium cair) Heller (1953) 

mengkulturkan sel di atas suatu jembatan yang dibuat dari kertas 

bebas abu serta diletakkan pada medium cair (Gambar 10)  
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Gambar 10. Kultur dalam medium cair dengan jembatan dari 

kertas 

 

Tabel 3. Komposisi kimia Difco agar yang digunakan dalam 

medium kultur jaringan tanaman. 

 

Constituents Bacto-agar Noble-agar Purified-agar 

Ash 4,5 % 2,6% 1,75 % 

Calcium 0,13 % 0,23 % 0,27 % 

Barium 0,01 % 0,01 % 0,01% 

Silica 0,19 % 0,26 % 0,09 % 

Chloride 0,43 % 0,18 % 0,13 % 

Sulphate 2,54 % 1,90 % 1,32 % 

Nitrogen 0,17 % 0,10 % 1,14 % 

Iron 11,00 mg l
-1
 11,00 mg l

-1
 11,00 mg l

-1
 

Magnesium 285,00 mg l
-1
 

260,00 mg 

l
-1
 

695,00 mg l
-1
 

Copper 5,00 mg l
-1
 7,50 mg l

-1
 20,00 mg l

-1
 

Pierik (1971) 

4.2.5. pH 

Medium kultur jaringan umumnya mempunyai pH tertentu. 

Oleh karenanya pH medium biasanya diatur sedemikian rupa 

antara 5,0-6,0. pH diukur sebelum proses sterilisasi dari medium 

tersebut. Akan tetapi menurut Straus dan LaRue (1954) bahan 

pertumbuhan dari kalus endosperm jagung dengan dasar berat 

segar paling baik pada pH 7,0 serta dengan basis berat kering 
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mencapai optimal pada pH 6,1. Umumnya pH medium yang lebih 

besar dari 6,0 membuat medium tersebut menjadi cukup keras 

sehingga dikawatirkan akar dari tumbuhan di dalam kultur tidak 

sanggup menenbusnya. Apabila pH medium kurang dari 5,0 akan 

membuat pemadatan (pengentalan) dari agar tidak berlangsung 

secara baik. 

4.3. Seleksi Medium 

Untuk mendapatkan suatu formulasi medium yang cocok 

bagi suatu sistem yang baru, lebih baik memulai dengan suatu 

medium dasar yang sudah dikenal seperti medium MS atau B5 

(lihat Tabel 1). Dengan melakukan perubahan-perubahan 

kuantitatif dan kualitatif yang kecil sekali melalui seri percobaan 

suatu medium yang baru akan bisa didapatkan suatu formulasi 

medium yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari bahan 

tanaman yang dicoba. Pada waktu melakukan modifikasi 

formulasi suatu medium komponen penyusun organik dan an-

organik sebaiknya dilakukan secara terpisah. 

Faktor-faktor yang paling bervariasi dan menentukan suatu 

usaha untuk mencapai tujuan dari mengkulturkan jaringan adalah 

komposisi medium yang digunakan. Salah satu elemen medium 

yang menentukan keberhasilan adalah ZPT (Zat Pengatur Tumbuh 

Tanaman) khususnya auksin dan sitokinin. Menurut Bhojwani dan 
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Razdan 1988 untuk permulaan umumnya digunakan suatu 

medium dasar yang diperkaya dengan 4 taraf konsentrasi auksin 

NAA) dan sitokinin (BAP) yaitu 0; 0, 5; 2,5; 5,0; 10 mol l 
–1

. Dari 

semua kombinasi yang terjadi ke 5 macam taraf konsentrsi dari 

kedua senyawa zat pengatur tumbuh tersebut, maka kita 

mempunyai 25 kombinasi perlakuan (Tabel 4). Dari keduapuluh 

lima kombinasi perlakuan tersebut diambil yang paling 

memberikan respon terbaik. Dalam melakukan penelitian dengan 

kombinasi 2 macam zat pengatur tumbuh, sebaiknya perlakuan 

konsentrasi salah satu zat pengatur tumbuh dibuat konstan. 

Misalnya zat pengatur tumbuh sitokinin yang diubah-ubah dan 

usahakan konsentrasi auksin konstan atau sebaliknya.  

Meskipun medium garam yang konsentrasinya tinggi 

memperlihatkan hasil yang lebih baik pada beberapa sistem, 

namun dilaporkan beberapa kasus kultur tumbuh lebih baik pada 

konsentrasi garam yang lebih rendah. Karena itu akan lebih 

berguna apabila kita melakukan percobaan untuk mengecek 

pertumbuhan kultur in-vitro pada konsentrasi garam yang lebih 

rendah, seperti konsentrasi garam yang ½ atau ¼ nya. 

Tabel 4. Contoh kombinasi perlakuan NAA dan BAP 

NAA(mol 

l
-1
) 

Benzil Amino Purin /BAP ( mol l
-1
) 

0 0.5 2,5 5 10 

0 1 2 3 4 5 

0.5 6 7 8 9 10 
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2,5 11 12 13 14 15 

5 16 17 18 19 20 

10 21 22 23 24 25 

 

Fformulasi medium dasar MS atau medium dasar yang lain 

dengan kombinasi faktor pengatur tumbuh yang terbaik. 

Kemudian diuji suatu interval konsentrasi sukrosa misal 2-6 % untuk 

menetapkan tingkat optimalnya. Seringkali percobaan seperti ini 

sudah cukup untuk bisa menghasilkan suatu formulasi tertentu. 

Akan tetapi ada kemungkinan terbatas untuk selanjutnya 

memperbaiki medium. 

De Fossard, et al. (1974) menguraikan suatu percobaan yang 

spektrumnya luas dengan tujuan untuk menyeleksi medium dalam 

usaha mendapatkan medium yang cocok dalam suatu pekerjaan 

dengan sistem yang tidak sistimatis. Ini adalah suatu perkerjaan 

yang sangat melelahkan dibandingkan dengan yang diutarakan 

di atas, jika pendekatan yang sederhana tidak jalan maka 

seharusnya metode ini diterapkan.  

 

Tabel 5. Komponen penyusun dan konsentrasi mineral, auksin, 

sitokinin dan nutrien organik pada percobaan De Fosrad, et al. 

(1974). 

 

Unsur pokok 
Kisaran Konsenrasi (mmol/l) 

Low Medium High 

Minerals    

NH4NO3 5 10 20 

KNO3 - 10 20 
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KH3PO4 0,1 - - 

NaH3PO4 - 1 2 

KCL 1,9 - - 

CaCl3 1 2 3 

MgSO4 0,5 1,5 3 

H3BO3 0,01 0,05 0,15 

MnSo4 0,01 0,05 0,1 

ZnSO4 0,001 0,02 0,04 

CuSO4 0,00001 0,0001 0,0015 

Na2MoO4 0,00001 0,0001 0,001 

CoCl3 0,0001 0,0005 0,001 

KI 0,0005 0,0025 0,005 

FeSO4 0,01 0,05 0,1 

Na3 EDTA 0,01 0,05 0,1 

Auxin 0,0001 0,001 0,01 

Chytokinin 0,0001 0,001 0,01 

Organic nutrients    

Inositol 0,1 0,3 0,6 

Nicotinic acd 0,004 0,02 0,004 

Pyrodoxine HCL 0,0006 0,03 0,006 

Thiamine HCL 0,0001 0,002 0,04 

Biotin 0,00004 0,0002 0,001 

Folic acid 0,0005 0,001 0,02 

D-Ca-Pantothenate 0,0002 0,001 0,005 

Riboflavin 0,0001 0,001 0,01 

Asorbic acid 0,0001 0,001 0,01 

Choline chloride 0,0001 0,001 0,01 

L-Cysteine HCL 0,01 0,06 0,12 

Glycine 0,0005 0,005 0,05 

Sucrase 6 60 20 

   

Pada percobaan yang spektrumnya yang luas semua 

komponen penyusun medium ada 4 kategori yang luas: a). 

mineral, b). auksin, c). sitokinin, d) nutrien-nutrien organik (sukrosa, 
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asam amino, inositol, dsb.). Untuk setiap kelompok senyawa 

tersebut dipilih 3 konsentrasi misalnya konsentrasi rendah (L), 

konsentrasi sedang (M), dan konsentrasi tinggi (H) (lihat Tabel 5). 

Dengan perlakuan seperti tersebut diatas maka akan diperoleh 81 

kombinasi perlakuan. Yang paling baik dari 81 perlakuan ini 

ditandai dengan kode 4 huruf. Sebagai contoh perlakuan dengan 

medium garam, auksin yang rendah, sitokinin yang konsentrasinya 

medium atau sedang dan konsentrasi medium organik yang tinggi 

dinyatakan dengan notasi/simbol MLMH. Setelah mencapai 

tingkatan ini selanjutnya diperlukan menguji sitokinin dan auksin 

yang berbeda, agar didapatkan tipe terbaik. Beberapa sistem 

sangat peka terhadap bentuk faktor pengatur tumbuh dalam 2 

kategori. 

4.2.6. Preparasi Pembuatan Medium  

Pada saat sekarang banyak formulasi medium yang tersedia 

dalam kemasan siap pakai terutama untuk tujuan-tujuan praktis, 

seperti perbanyakkan tanaman melalui teknik kultur jaringan. 

Metode preparasi atau pembuatan medium menggunakan 

formulasi yang siap pakai merupakan cara yang paling 

sederhana. Medium tersebut biasanya berbentuk tepung kering 

yang sudah banyak diperjual belikan. Tepung kering tersebut 

sudah mengandung garam-garam organik, vitamin, serta 

mengandung asam-asam amino. Tepung tinggal dilarutkan dalam 

air suling sesuai takaran, dan selanjutnya tinggal menambahkan 
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gula, agar, dan suplemen-suplemen lainnya yang diperlukan 

supaya mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian pH diatur 

dan medium dimasukkan ke dalam autoklaf. Perusahaan 

Laboratorium Flow di Inggris (P.O. BOX 17, Second Avenue, 

Industrial Estate, Irvine, Ayrshire, KA12 8NB, Scotland) dan Gibco di 

U.S.A. (Grand Island Biological Co., 3175 Staley Road, Grand 

Island, New York 14072) memperjual-belikan berbagai medium 

standar kultur jaringan tanaman dalam bentuk tepung kering 

modifikasi medium White (1963), medium Murashige dan Skoog 

(1962), medium Nitsch dan Nitsch (1969), medium Heller (1953) 

dsb. Mereka juga menjual campuran-campuran lengkap 

(bersama dengan agarnya) untuk tujuan penggandaan mikro 

spesies tanaman tertentu. 

Medium berbentuk tepung siap pakai sangat cocok untuk 

tujuan-tujuan pekerjaan rutin seperti pada perbanyakan mikro 

spesies-spesies tanaman dimana komposisi dari medium yang 

dibutuhkan harus sesuai. Dalam kasus-kasus seperti penggunaan 

medium berbentuk tepung bisa menyingkat waktu dan 

mengurangi biaya pembelian, karena bahan-bahan sudah 

tersedia dalam bentuk kemasan tertimbang. Akan tetapi untuk 

tujuan penelitian, dimana dibutuhkan perubahan-perubahan 

komponen penyusun bahan an-organik yang secara kualitatif dan 

kuantutatif besar, atau pada saat medium berbentuk tepung 

tersebut tidak tersedia atau dianggap terlalu mahal maka ada 2 

kemungkinan cara persiapan medium. Salah satu metode adalah 
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dengan menimbang dan melarutkan sejumlah bahan yang 

diperlukan secara terpisah dan kemudian mencampurnya 

sebelum preparasi pembuatan medium. Akan tetapi sering 

menjadi tidak efisien karena disamping membutuhkan banyak 

tenaga dan waktu, juga serinr terjadi kekurang tepatan konsentrasi 

bahan-bahan yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena 

banyak bahan-bahan yang dibutuhkan hanya dalam jumlah yang 

sangat kecil.  

Metode yang lebih populer dan menyenangkan adalah 

dengan menyiapkan 1 seri larutan bahan/larutan standar yang 

pekat (larutan baku/stock solution), misalnya: untuk menyiapkan 

medium MS dapat dibuat 4 macam larutan induk yang berbeda 

yaitu: 1). larutan induk hara makro (masing-masing elemen 

dipekatkan 20 kali konsentrasi), b). Larutan induk hara mikro 

(masing-masing elemen dipekatkan 200 kali konsentrasi), c). 

Larutan induk Fe (masing-masing elemen dipekatkan 200 kali), d) 

Nutrien organik kecuali sukrosa (masing-masing elemen 

dipekatkan 200 kali konsentrasi) (Tabel 6). Untuk preparasi larutan 

induk a-d setiap komponen penyusun dilarutkan secara terpisah 

sampai seluruh partikel larutan larut semua. Kemudian 

mencampurnya satu sama lain apabila diperlukan pembuatan 

medium. Larutan-larutan induk untuk setiap jenis zat pengatur 

tumbuh (ZPT) dilakukan secara terpisah. Melarutkan zat pengatur 

tumbuh dengan cara melarutkannya dalam solven pelarut yang 

sesuai dengan jumlah yang sangat kecil, jika tidak larut di dalam 



Medium Kultur Jaringan | 81  

air (lihatlah bagian 2.3) dan kemudian setelah tampak larut baru 

ditambahkan air suling sampai volume mencapai yang dikehen 

daki (garis tera). 

 

Tabel 6. Larutan stok untuk medium Murashige dan Skoog (MS) 

 

Komponen medium Jumlah ( mg l
-1
) 

Stock solution I  

NH4NO3 33000 

KNO3 38000 

CaCl2  2 H2O 8800 

MgSO4 7 H2O 7400 

KH2PO4 3400 

Stock solution II  

KI 166 

H3BO3 1240 

MnSO4  4 H2O 4460 

ZnSO4 7 H2O 1720 

Na3MoO4 2 H2O 50 

Cu SO4 5 H2O 5 

CoCl3 6 H2O 5 

Stock solution III 
b)
  

FeSO4 7 H2O 5560 

Na3 EDTA 2 H2O 7460 

Stock solution IV  

Inositol 20000 

Nicotinic acid 100 

Pyridoxine HCL 100 

Thiamine HCL 100 

Glycine 400 

 

a) Penyiapan medium untuk I liter, ambil 50 ml dari larutan stok I, 

5 ml dari larutan stok II, 5 ml dari larutan stok III & 5 ml dari 

larutan stok IV. 
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b) Larutkan FeSO4. 7 H2O dan Na2 EDTA 2 H2O secara terpisah 

dalam air destilasi dengan pemanas dan dengan 

pengadukan konstan. Campurkan dua larutan, pH diatur 

sampai 5,5 dan tambahkan air destilasi sampai mencapai 

volume akhir 1 liter. 

 

Tergantung pada konsentrasi zat pengatur tumbuh yang 

digunakan, larutan induknya bisa disiapkan pada konsentrasi 1 

mmol
-1
. Semua larutan-larutan induk disimpan dalam wadah botol 

plastik yang sesuaian atau dalam botol-botol gelas dan 

dimasukkan lemari pendingin. Larutan besi disimpan dalam botol 

berwarna. Untuk menyimpan santan kelapa (cairan endosperm) 

maka air yang dikumpulkan dari buah tersebut didihkan dengan 

tujuan agar protein-proteinnya hilang, disaring dan disimpan 

dalam botol plastik atau gelas, kemudian dimasukkan dalam suhu 

-20C. Pada umumnya sebelum menggunakan larutan induk 

botolnya di goyang-goyang terlebih dahulu dan jika larutan 

tersebut terlihat terkandung suspensi berupa endapan atau 

terkontaminasi secara biologis maka larutan tersebut segera 

disingkirkan. Pada preparasi larutan induk dan medium gelas, air 

suling atau air yang sudah dihilangkan mineralnya dan bahan-

bahan kimia yang dihilangkan harus mempunyai kemurnian yang 

tinggi. Berikut akan dijelaskan urutan langkah-langkah   

pembuatan 1liter medium, apabila menghendaki volume yang 

berbeda tinggal mengalikan atau membagi sesuai dengan 

jumlah medium yang akan dibuat. Urut-urutannya adalah sbb: 
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1. Siapkan erlemmeyer ukuran 1 liter, isi dengan air suling  300 

ml, hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi pengendapan 

garam-garam dari larutan induk karena konsentrasi yang 

tinggi. 

2. Pipet masing-masing larutan induk sesuai kebutuhan untuk 1liter 

medium, satu persatu larutan induk tersebut dimasukkan 

kedalam erlenmeyer yang sudah berisi air suling. 

3. Tambahkan zat pengatur tumbuh sesuai perlakuan dan 

senyawa organik komplek yang lain jika diperlukan (jus tomat, 

jus kentang, air kelapa atau senyawa-senyawa lain yang 

dibutuhkan). Apabila suplemen lain yang ditambahkan bersifat 

termolabil (tidak tahan panas) maka ptroses sterilisasi dapat 

dilakukan dengan penyaringan menggunakan filter milipore 

(melalui mikro filter) yang ukuran pori-porinya antara 0,22-0,45 

mikrometer. sesudah medium mengalami sterilisasi. 

4. Setelah semua komponen yang ada dalam larutan induk 

masuk, tambahkan gula sesuai takaran. Medium dikocok 

dengan konstan menggunakan pengaduk magnetik. Seteleh 

gula semua larut, selanjutnya diukur pH larutan sekitar 5,8. 

Apabila pH larutan terlalu asam tambahkan larutan basa 

(NaOH 0,1 N) dan sebaliknya apabila pH larutan terlalu basa 

ditambahkan larutan asam (HCL 0,1 N). Apabila pH larutan 

terlalu jauh dari yang dikehendaki, maka dapat digunakan 

larutan pengatur pH dengan normalitas yang lebih tinggi dan 
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sebaliknya jika pH sudah mendekati yang dikehendaki maka 

gunakan normalitas larutan pengatur pH yang lebih rendah. 

5. Selanjutnya volume larutan medium yang sudah mengandung 

komponen lengkap dan sudah diatur pHnya tambahkan air 

suling dan ditera dengan menggunakan labu ukur (jangan 

menggunakan erlenmeyer atau gelas ukur, karena kedua 

benda tersebut bukan merupakan alat tera). 

6. Tambahkan bahan pemadat sesuai takaran (jika menghendaki 

medium padat) atau tidak apabila medium cair yang 

dikendaki. Selanjutnya dipanaskan sampai mendidih. 

Sementara siapkan wadah kultur yang sudah steril dengan 

kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Pada daerah tropis dalam 

melakukan sterilisasi alat maupun bahan harus lebih hati-hati, 

karena udara yang lembab dapat meningkatkan kontaminan 

yang ada. Jika selama melakukan pekerjaan dari 1-6 medium 

mulai menjadi gel maka  

7. Medium dibagikan dalam wadah kultur sesuai volume yang 

ada. Wadah kultur ditutup dengan sumbat non absorban 

cotton wool (kembang gelas) dibungkus dalam Cheese cloth 

(cara pengemasan seperti itu bisa menghindarkan kontaminasi 

mikrobia akan tetapi dimungkinkan akan terjadinya pertukaran 

gas secara bebas) atau setiap cara pengemasan lainnya 

yang cocok. Di Indonesia umumnya menggunakan tutup 

aluminium foil atau plastik tahan panas. 
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8. Wadah-wadah kultur yang sudah berisi medium dan siap 

disterilisasi di pindahkan ke dalam kerangjang-keranjang yang 

sesuai dan selanjutnya disterilisasi dengan autokalsf pada suhu 

120C dan tekanan 1,06 kg/cm2 selama 15 menit (ini 

tergantung dari volume dalam setiap wadah kutur yang akan 

disterilisasi). 

9. Jika ingin menggunakan petri-petri kultur dari plastik yang 

umumnya tidak tahan pada proses sterilisasi dengan autoklaf 

dapat dilakukan dengan medium disterilisasi di dalam autoklaf 

dengan menggunakan wadah bervolume 250-500 ml dan 

dikemas dengan bahan kemasan yang sesuai (wadah-wadah 

yang lebih besar kurang disenangi karena menyulitkan waktu 

menuangkannya) demikian juga kalau botol yang digunakan 

lehernya sempit. Sesudah proses autoklafing, medium 

dibiarkan dingin sendiri sampai mencapai temperatur 60C 

baru kemudian dituangkan ke dalam vial-vial di bawah kondisi 

aseptik (dilamam Laminair air flow cabinet). 

10. Medium dibiarkan dingin sampai mencapai temperatur kamar 

dan selanjutnya disimpan pada temperatur 4C. Jika 

melakukan persiapan suatu medium padat dengan 

permukaan yang miring, tabung kultur mediumnya dimiringkan 

dengan cara tabung tersebut disandarkan dalam proses 

pendinginan. Kemiringan seperti itu akan lebih memperluas 

permukaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Demikian 
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pula akan lebih mudah memotret kultur yang ditumbuhkan 

pada medium yang miring. 

Menurut Street (1977) kesalahan yang banyak terjadi karena 

kekurang hati-hatian dalam persiapan pembuatan medium dari 

pada kesalahan yang diakibatkan oleh teknik persiapan 

pembuatan medium. Untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan 

yang dibuat orang, semua langkah-langkah yang diterapkan 

dalam prosedur di atas haruslah diikuti dengan sangat hati-hati. 

Bahan-bahan dari medium harus dicatat dalam suatu kertas dan 

setelah menambahkan satu komponen maka komponen yang 

tetrulis dalam kertas tersebut dicoret. Kertas referensi yang rutin 

digunakan pada bagian fisiologi tanaman D.S.I.R., New Zealand 

dikutipkan dalam Gambar 1. Semua tabung, bejana, wadah-

wadah dan cawan Petri yang mengandung medium harus diberi 

label yang jelas sedemikian rupa sehingga setelah proses 

autoklafing walaupun telah disimpan lama tanda-tanda tersebut 

tidak hilang.    
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Lampiran 

Tabel 7. Lampiran 1.  Berat molekul dari senyawa-senyawa yang 

biasa digunakan dalam pembuatan medium kultur jaringan. 

Compound Chemical formula M weight 

Macronutrients   

Ammonium mitrate NH4NO3 80,04 

Ammonium sulphate (NH4)2SO3 132,15 

Calcium chloride CaCl2 2H2O 147,02 

Calcium nitrate Ca(NO3)2 4H2O 236,16 

Magnesium sulphate MgSO4 7H2O 246,47 

Potassium chloride KCl 74,55 

Potassium nitrate KNO3 101,11 

Potassium dihydrogen ortho-

phospate 
KH2PO4 136,09 

Sodium dihydrogen ortho-

phospate 
NaH2PO4 2H2O 156,01 

Micronutrients   

Boric Acid H3BO3 61,83 

Cobalt Cloride CoCl2 6H2O 237.93 

Cupric sulphate CuSO4 5 H2O 249,68 

Manganoussulphate MnSO4 4 H2O 223,01 

Potassium indodide KI 166,01 

Sodium molibdate Na2MoO4 2H2O 241,95 

Sinc sulphate ZnSO4  7 H2O 287,54 

Sodium EDTA 

Na2 EDTA 2 H2O  

(C10H14N2O2Na3 2 

H2O) 

372,25 

Ferrous sulphate FeSo4 7 H2O 278,03 

Ferric-sodium EDTA 
FeNa EDTA 

(C10H12FeN2NaO3) 
367,07 

Sugars and sugars alcohols   

Fructose C6H12O6 180,15 

Glucose C6H12O6 180,15 

Mannitol C6H14O6 182,17 

Sorbitol C6H14O6 182,17 

Sucrose C12H22O12 342,31 
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Vitamins and amino acid   

Ascorbic Acid (vitamin C) C4H8O6 176.12 

Biotin (vitaminB) C10H14N3O2S 244,31 

Calcium pantothenat (Ca salt 

of vitamin B1) 
(C2H14NO3)2Ca 476,53 

Cyanocobalamine (Vitamin 

B13) 
C43H10CoN14O14P 1357,64 

L-Cysteine HCL C3H7 NO2S HCl 157,63 

Folid acid (vitamin Be vitamin 

M) 
C10H10N7O6 441,40 

Inositol C4H12O4 180,16 

Nicotinic acid or Niacin 

(Vitamin B3) 
C4H8NO3 123,11 

Pyrodoxine HCl (Vitamin B4) C8H11NO3HCl 205,64 

Thiamine HCl (vitamin B1) C13H17ClN4OS HCl 337,29 

Glycine C3H3NO3 75,07 

L-Glutamine C1H10N3O3 146,5 

   

Hormones   

Auxins   

PCAA (p-chlorophenon acid) C6H7O2Cl 18,59 

2,4-D (2,4-

cichlorophenoxyncetic acid) 
C8H6O3Cl2 221,04 

IAA (indole-3-acetic acid) C10H8NO2 175,18 

IBA (3-indolebutryc acid) C12H13NO2 203,23 

NAA (o-naphtinaleneacetic 

acid) 
C12H14O2 186,20 

NOA (6-napathoxyacetic 

acid) 
C12H10O3 202,20 

Cytokinins/purines   

Ad (Adenine) C1H1N1 3H2O 189,13 

AdSO4  (adenine sulphate) (C1H1N1)2 H2SO4 H2O 404,37 

BA or BAP (6-benzyladenineor 

6-benzylamino purine) 
C12H11N1 225,20 

2-ip(6,-dimethylallylamino 

purine or N-isopentenylamino 
C10H13N1 203,3 
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purine) 

Kinetin (6-furfurylamino 

purine) 
C10H9N1O 215,21 

SD8339 [6-(benzylamino)-9-(2-

tetrahydropyranyl)-H-purine] 
C12H19N1O 309,40 

Zeatin [6-(4-hydroxy-3-

methylbut-2-enzylamino)-

purine] 

C10H13N1O 219,20 

Giberelin   

GA3 (gibberellic acid) C19H22O6 346,37 

   

Other Compounds   

Abscissic acid C11H20O4 264,31 

Colchicine C22H29NO6 399,43 

Phloroglucinol C6H6O3 126,11 
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Tabel 8. Lampiran 2. Tabel Berat Atom 

 

Name Symbol Atomic weight 

Aluminium Al 26,98 

Boron B 10,82 

Calcium Ca 40,08 

Carbon C 12,011 

Chlorine Cl 35,457 

Cobalt Co 58,94 

Copper Cu 63,54 

Hydrogen H 1,008 

Iodine I 126,91 

Iron Fe 55,85 

Magnesium Mg 24,32 

Manganese Mn 54,94 

Molybdenum Mo 95,95 

Nickel Ni 58,71 

Nitrogen N 14,008 

Oxygen O 16,00 

Phosphorus P 30,975 

Potassium K 39,10 

Sodium Na 22,991 

Sulphur S 32,066 

Zinc Z 65,38 
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PERBANYAKAN TANAMAN MELALUI   TEKNIK 

KULTUR IN-VITRO 

5.1. PENDAHULUAN 

alah satu pemanfatan teknik kultur jaringan atau teknik 

in-vitro yang paling umum dan paling mudah adalah untuk 

perbanyakan tanaman. Pemanfaatan dalam perbanyakan 

tanaman sudah lama sampai pada tahap komersial. Banyak 

tanaman-tanaman budidaya yang telah diperbanyak melalui 

teknik ini seperti anggrek, nilam, beberapa jenis pisang dan masih 

banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Perbanyakan tanaman melalui teknik kultur jaringan pada 

prinsipnya hampir sama dengan setek, hanya saja bahan 

tanaman yang digunakan ukurannya lebih kecil bahkan bahan 

tanaman yang digunakan bisa sampai pada tingkat sel. Oleh 

karena itu perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan juga 

sering disebut dengan istilah mikropropagasi atau perbanyalkan 

mikro atau kloning. Disebut kloning karena perbanyakanannya 

menggunakan bahan vegetatif untuk mendapatkan klon. Klon 

sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu populasi yang 

mempunyai sifat morfologis dan genetis yang sama dengan 

tetuanya. 
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 Perbanyakan tanaman herba dilaporkan jauh lebih mudah 

jika dibandingkan dengan tanaman berkayu. Hal ini disebabkan 

tanaman berkayu mengandung lignin yang bila teroksidasi akan 

menjadi fenol. Senyawa fenol tersebut akan menyebabkan 

pencoklatan jaringan yang selanjutnya dapat mereduksi 

pertumbuhan tanaman. Kasus ini sering disebut sebagai gejala 

Browning. Dalam kondisi produksi fenol berlebihan dapat 

menyebabkan bahan tanaman yang kita kulturkan mati. 

Terdapat beberapa cara untuk mengatasi gejala tersebut, 

diantaranya:  

❖ Mencuci bahan tanaman dalam air mengalir selam 24 jam 

❖ Dilakukan sub-kultur yang berulang-ulang 

❖ Penanaman dilakukan dalam medium cair. 

❖ Penyimpanan kultur dalam keadaan gelap, karena aktivitas 

enzim akan meningkat dalam keadaan terang, dengan 

demikian maka oksidasi fenol akan meningkat. 

❖ Eksplan pada awalnya disimpan pada keadaan pH rendah, 

karena enzim akan aktif pada pH mendekati basa. 

❖ Pada tahap awal medium yang digunakan tanpa zat pengatur 

tumbuh terutama auksin. 

❖ Pada tahap awal medium yang digunakan medium miskin 

unsur hara, karena medium kaya akan menkaktifkan enzim. 

❖ Dalam medium yang mengandung arang aktif, arang aktif 

akan mengikat senyawa fenol. 
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❖ Pemakaian anti oksidan, bisa direndam sebelum penanaman, 

diteteskan pada saat pemotongan atau dimasukan dalam 

medium 

5.2. MENGAPA MEMILIH TEKNIK KULTUR JARINGAN 

Meskipun teknik perbanyakan sudah banyak diaplikasikan 

untuk banyak tanaman budidaya dan sudah dilakukan dalam 

skala komersial, namun ada beberapa pertimbangan yang harus 

diperhatikan apabila kita memilih metode perbanyakan tersebut. 

Salah satu alasan yang kuat adalah apabila kita menginginkan 

hasil perbanyakan mempunyai sifat yang sama dengan tetua, 

sementara kalau perbanyakan tanaman secara   konvensional 

terutama untuk tanaman yang menyerbuk silang umumnya biji 

yang dihasilkan tidak sama dengan tetuanya. Alasan lain adalah 

bagi tanaman yang menghasilkan biji, tapi jumlahnya tidak 

banyak. Tanaman yang menghasilkan dengan viabilitas rendah 

atau sulit berkecambah karena endosperm rusak atau embrio 

belum masak atau alasan lain yang membuat biji sulit 

berkecambah sangat tepat perbanyakannya dilakukan dengan 

teknik kultur jaringan. Beberapa tanaman tidak menghasilkan biji 

(beberapa famili Zingiberaceae) kalaupun ada, biji sulit 

berkecambah, pada golongan tanaman inipun sangat tepat 

menggunakan teknik kultur jaringan untuk perbanyakannya.  
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5.3. BEBERAPA KEUNTUNGAN 

Perbanyakan tanaman dengan teknik ini memang lebih rumit 

dibandingkan dengan perbanyakan secara konvensional, namun 

telah diakui bahwa keuntungan yang didapatkan akan sangat 

besar nilainya baik secara ekonomi maupun secara ilmu 

pengetahuan. Salah satu keuntungan yang paling menonjol 

disamping menghasilkan tanaman yang mempunyai sifat sama 

dengan tanaman induknya adalah dihasilkannya tanaman dalam 

jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Keadaan ini 

tidak dapat dilakukan dengan perbanyakan secara konvensional. 

Oleh karenanya sering perbanyakan melalui metode ini disebut 

sebagai metode perbanyakan cepat. Sebagai ilustrasi pada 

tanaman anggrek yang dilaporkan oleh Morel (1960) dari satu 

tunas dalam satu tahun dapat menghasilkan 400 000 ribu bibit 

tanaman. Sementara pada tanaman Almond, dalam satu tahun 

dapat menghasilkan 1 juta tanaman (Hijasima, 1982) 

Disamping keuntungan seperti tersebut diatas juga banyak 

keuntungan lain, seperti: efisien dalam penggunaan ruangan 

karena dilakukan dalam botol-botol dalam ukurang yang kecil-

kecil; tidak tergantung musim, karena dilakukan dalam 

laboratorium; dapat memperbanyak tanaman yang secara 

konvensional tidak dapat dilakukan atau prosentase 

keberhasilannya rendah. Apabila kita menggunakan bahan 
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tanaman (eksplan) berupa jaringan meristem, maka tanaman 

yang kita dapatkan berpeluang besar bebas virus. 

5.4.  TEKNIK PELAKSANAAN 

Teknik pelaksanaan perbanyakan tanaman melalui kulyur in-

vitro diawali dengan pemilihan bahan tanaman yang akan 

dikulturkan. Pemilihan bahan ini meliputi pemilihan varietas, ada 

tidaknya kontaminasi penyakit (bebas penyakit), dan bagian 

tanaman yang akan dikulturkan. Selanjutnya pemilihan jenis 

medium yang disesuaikan dengan tujuan. Kemudian apabila hal-

hal tersebut diatas sudah mantap, maka dimulai sterilisasi alat 

(lihat bab II) dan sterilisasi medium (lihat bab II) dan sterilisasi 

eksplan. Apabila bahan tanaman sudah steril dan medium sudah 

siap maka dapat dilakukan penaman eksplan. 

Sterilisasai bahan tanaman dapat dilakukan dengan 

berbagai macam sterilan (bahan untuk sterilisasi) yang berfungsi 

untuk membunuh kontaminan yang berada dalam bahan 

tanaman. Banyak jenis bahan sterilan yang penggunakannya 

untuk sterilisasi sangat tergantung dari beberapa hal, seperti jenis 

tanaman, asal tanaman dan bagian tanaman. Demikian juga 

untuk waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi juga sangat 

ditentukan oleh jenis tanaman, asal tanaman dan bagaian 

tanaman. Namun demikian tetap harus diingat bahwa prinsip 
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dasar dari proses sterilisasi adalah membunuh kontaminan baik 

berupa jamur ataupun bakteri yang ada pada bahan tanaman 

yang akan dikulturkan tapi tidak membuat bahan tanaman 

menjadi mati dan tetap viabel.  

Bahan tanaman dari tanaman berkayu biasanya lebih tahan 

terhadap bahan sterilan dibandingkan dengan tanaman herba. 

Demikian halnya bahan tanaman dari tanaman yang tingkat 

fisiologinya lebih masak seperti jaringan yang telah terdeferensisi 

(daun muda atau batang muda) ketahanan terhadap bahan 

sterilan akan lebih baik dari jaringan yang belum terdeferensiasi 

seperti meristem. Walaupun demikian kita tetap harus ingat bahwa 

daya regenerasi bahan tanaman yang muda lebih baik dari yang 

sudah dewasa. 

Bahan tanaman yang berasal dari dalam tanah seperti 

tunas, rhizom atau umbi, umumnya memerlukan penanganan 

sterilisasi yang lebih rumit, memerlukan bahan sterilan yang lebih 

kuat dengan waktu yang lebih lama atau dengan sterilisasi 

bertahap. Demikian pula pengambilam bahan tanaman pada 

musim hujan akan memerlukan sterilisasi yang cermat, karena 

kelembaban yang tinggi membuat kontaminan yang terjadi juga 

semakin komplek. 

Penggunaan bahan sterilan dapat dilakukan secara tunggal 

atau kombinasi, hal ini mengingat bahwa kontaminan dapat 

berupa jamur, bakteri atau mikroorganisme lain yang akan 
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mengganggu kalau keberadaannya dibiarkan dalam bahan 

tanaman. 

5.4.1. Bahan Sterilan 

Banyak bahan sterilan yang dapat digunakan dalam proses 

sterilisasi bahan tanaman. Beberapa sterilan yang sering 

digunakan adalah sebagai berikut: 

❖ Chlorox, mempunyai bahan aktif NaOCl, dengan kisaran 

konsentrasi antara 5-50 % dalam kisaran waktu waktu 5-30 

menit (direndam), bersifat sistemik (masuk dalam jaringan).  

❖ Kaporit, mempunyai bahan aktif Ca(Ocl)2, dapat digunakan 

pada kisaran konsentrasi 4-8 % dalam kisaran waktu 5-30 

menit, tidak seberapa sistemik. 

❖ Perak nitrat (AgNO3), sangat beracun digunakan terutama 

untuk bahan tanaman yang tingkat kontaminasinya tinggi. 

Pemakaian harus hati-hati, kisaran konsentrasi yang digunakan 

antara 0,1-1% selama 1-10 menit. 

❖ Antibiotik, penggunaannya sangat selektif karena hanya untuk 

beberapa jenis bakteri saja, konsentrasi yang dapat digunakan 

bisa mencapai 50 mg/L dalam waktu 30-60 menit. 

❖ H2O2 (hidrogen peroksida), kisaran konsentrasi yang dapat 

digunakan antara 0,1-1% selama 1-10 menit. 

❖ Alkohol 70 %, dapat digunakan sebagai bahan sterilan awal. 
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❖ Betadin, juga dapat digunakan sebagai bahan sterilan, kisaran 

konsentrasi yang digunakan bisa mencapai 50 % dalam waktu 

10 sampai 30 menit. 

❖ HgCL2 juga bisa digunakan digunakan antara 0,1-1% selama 

1-10 menit. 

5.4.2. Cara sterilisasi 

Banyak bahan sterilan yang dapat digunakan, namun 

bagaimana menentukan konsentrasi dan waktu yang dibutuhkan 

sangat membutuhkan pengalaman peneliti. Hanya satu hal yang 

harus diingat prinsip dasar sterilisasasi, yaitu: membunuh 

kontaminan tapi bahan tanaman tetap dipertahankan 

viabilitasnya. Dibawah ini ditampilkan contoh sterilisasai bahan 

tanaman tunas Gerbera, merupakan bahan tanaman yang 

sangat lunak dan peka terhadap bahan sterilan, tingkat 

kontaminannya tinggi karena bahan tersebut berada didalam 

tanah, maka sterilisasinya dapat dilakukan demikian: 

1. Setelah bahan tanaman diambil, cuci dengan air mengalir 

selama beberapa jam. 

2. Masukkan dalan botol steril dan tuangkan alkohol 70% 

dikocok-kocok selama 5 menit, ulangi sampai 3 kali. 

3. Setelah alkohol dibuang, masukan beromyl 4 g/L yang 

ditambah dengan rifampisin 25 mg/L rendam selama 24 jam. 

4. Selanjutnya dibilas dengan air steril 3 kali. 
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Sterilisasi tahap 1 dan 2 merupakan sterilisasi permulaan, 

sedang tahap selanjutnya (3 dan 4) sebaiknya dilakukan dalam 

laminair air flow cabinet. Pada proses sterilisasi kedalamnya dapat 

dimasukan larutan tween 20, teepol atau lissopol kurang lebih 1-2 

tetes, larutan tersebut berfungsi melekatkan bahan sterilan ke 

bahan tanaman agar aktivitasnya lebih tinggi. Sterilisasi bahan 

tanaman yang lain kami tampilkan dalam Gambar 11. 

 

Gambar 11. Cara sterilisasi bahan tanaman 

5.5. METODE PERBANYAKAN 

Pertumbuhan bahan tanaman yang kita kulturkan sangat 

tergantung dari medium yang kita gunakan, umumnya 

pertumbuhan jaringan dari bahan tanaman akan diawali proses 

dediferensiasi, yaitu merupakan kebalikan proses diferensiasi 
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dimana sel-sel dalam jaringan akan membelah membentuk 

jaringan embrional terlebih dahulu atau akan langsung 

membentuk tunas. Berdasarkan tahapan ini, maka proses 

perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan dapat dibagi 

menjadi 2 kelompok, yaitu: perbanyakan melalui morfogenesis 

langsung (morfogenesis adalah proses perkembangan morfologi 

dari bahan tanaman). dan morfogenesis tidak langsung. 

Morfogenesis langsung maupun tidak langsung dapat terjadi hal-

hal seperti multiplikasi tunas lateral, pembentukan tunas adventif, 

maupun pembentukan embrio somatik 

Perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan 

melalui morfogenenis langsung yaitu perbanyakan tanaman 

dimana eksplan atau bahan tanaman yang dikulturkan baik itu 

bagian tanaman yang mempunyai mata tunas seperti: meristem 

dan batang satu buku, atau bagian tanaman yang tidak 

mempunyai mata tunas akan langsung membentuk tunas atau 

embrio adventif. Perbanyakan tanaman melalui morfogenesis 

langsung dilaporkan menghasilkan tanaman yang lebih seragam 

dengan kestabilan genetik yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan 

karena prosesnya lebih sederhana dan penggunaan medium juga 

tidak memerlukan zat pengatu tumbuh dengan konsentrasi yang 

terlalu tinggi atau zat pengatur tumbuh dengan aktivitas yang 

tinggi. 

Perbanyakan tanaman melalui morfogenesis tidak 

langsung, yaitu perbanyakan tanaman dimana eksplan yang 
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dikulturkan tidak langsung membentuk tunas atau embrio adventif, 

tetapi melalui tahapan kalus terlebih dahulu. Kalus disini adalah 

sekelompok sel embrioid hasil pembelahan sel yang belum 

terorganisasi. Dari kalus tersebut kemudian baru diinduksi untuk 

tumbuh menjadi tunas atau embrio somatik. Karena melalui 

tahapan kalus ini, maka akan prosesnya menjadi lebih panjang.  

Morfogensis tanaman melalui kultur in-vitro dapat terjadi 

beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 

multiplikasi tunas, dalam hal ini eksplan yang kita kulturkan 

biasanya berupa tunas satu buku atau bahan tanaman lain yang 

memang terdapat mata tunas didalamnya. Kemungtkinan kedua 

adalah adanya pembentukan tunas adventif/tunas liar, yaitu 

tunas-tunas yang tidak tumbuh dari mata tunas yang ada. Selain 

dua kemungkinan tersebut, bahan tanaman yang kita kulturkan 

juga dapat membentuk kalus, yaitu sekumpulan sel-sel yang tidak 

terorganisasi. Dari kalus ini, dapat dibiakan lebih lanjut dalam 

bentuk kultur suspensi sel atau diinduksi untuk melakukan 

embriogenesis (pembentukan embrio). Multiplikasi tunas, 

pembentukan tunas adventif ataupun proses embriogenesis dapat 

terjadi langsung ataupunmelalui tahapan kalus. Embriogenesis 

dalam kasus diatas karena berasal dari sel-sel somatik maka 

embrionya disebut embrio somatik. 

Proses pembentukan akar dalam perbanyakan tanaman 

secara in-vitro untuk beberapa jenis tanaman mudah, tapi tidak 

jarang yang sulit. Oleh karena memahami secara anatomi dan 
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fisiologi pembentukan akar pada tanaman akan sangat 

membantu. Pada hubungan antara bahan tanaman yang 

dikulturkan dengan tanaman induk terputus, terjadi masa transisi 

pada bagian tanaman yang terluka akan terjadi dediferensiasi sel 

membentuk jaringan kalus. Dediferensiasi ini dapat dirangsang 

oleh auksin dan atau sitokinin baik endogen maupun eksogen. 

Kalus yang terbentuk kemudian disebut kalus sikratisasi (kalus 

jaringan penutup luka) yang berasal dari sel-sel kambium 

(terutama tumbuhan dikotil). Selanjutnya kalus tersebut akan 

mengalami diferensiasi membentuk jaringan meristem yang 

selanjutnya akan tumbuh menjadi akar muda. Beberapa faktor 

yang berpengaruh dalam proses ini ialah: kandungan fitohormon 

terutama auksin, kandungan glukosa, O2 dan prekursor lainnya 

seperti senyawa orthodiphenol.  

Dilaporkan perbanyakan melalui morfogenesis langsung 

tersebut banyak terjadi variasi genetik, sehingga dikatakan 

perbanyakan tanaman melalui morfogenesis tidak langsung 

stabilitas genetiknya lebih rendah. Hal ini bisa dimaklumi karena 

bagian tanaman untuk menjadi sebuah plantlet (tanaman kecil 

lengkap hasil kulyur jaringan) memerlukan proses panjang yang 

didalam peoses tersebut akan banyak menggunakan senyawa 

tambahan yang digunakan untuk mendinduksi dan mengarahkan 

pertumbuhan eksplan. Kondisi ini memberikan peluang terhadap 

terjadinya mutasi pada sel-sel bagian tanaman yang dikulturkan. 

Senyawa-senyawa yang memberikan peluang besar terjadinya 
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mutasi adalah zat-zat pengatur tumbuh yang ditambahkan 

kemedium, terutama untuk zat pengatur tumbuh yang mempunyai 

aktivitas tinggi, seperti: 2-4 D (2,4-Dichlorophenoxy acetic acid), 

NAA (Naftalena acetic acid), BAP (Benzyl Amino Purin). Apalagi 

kalau zat pengatur tumbuh tersebut digunakan dalam konsentrasi 

yang tinggi dan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya 

memang disarankan apabila bermaksud melakukan perbanyakan 

tanaman, yang mengharapkan hasilnya sama dengan tanaman 

induk, maka penggunaan zat pengatur tumbuh harus hati-hati, 

pilih dan gunakan zat pengatur tumbuh dengan aktivitas yang 

lemah dan dengan konsentrasi yang rendah. 

Ada dua sumber yang dapat menyebabkan terjadinya 

mutasi dalam penggunaan teknik kultur jaringan. Pertama adalah 

dari pohon induknya sendiri. Dengan tidak sengaja kita 

mengambil bagian tanaman yang chimera (merupakan sel yang 

mempunyai struktur genetis berbeda dengan sel-sel disekitarnya). 

Dengan demikian apabila sel tersebut diperbanyak maka akan 

menjadi tanaman yang secara genetis genetis berbeda dengan 

tanaman induk. Keadaan chimera ini sering terjadi pada daun-

daun tanaman-tanaman berbunga. 

Penyebab kedua terjadinya mutasi pada tanaman hasil 

kultur jaringan ialah karena proses dalam kultur jaringannya itu 

sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh pembelahan sel yang 

terlalu aktif karena diinduksi oleh medium yang digunakan. Selain 

hal tersebut juga dapat disebabkan oleh penggunaan zat 
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pengatur tumbuh sintetis, seperti: NAA, BA, 2-4, D. Gambar skematis 

metode perbanyakan melalui teknik kultur jaringan disajikan pada 

Gambar 12. 

 

Gambar 12. skematis perbanyakan tanaman melalui kultur in-vitro. 

 

5.6. MEDIUM PERBANYAKAN 

Banyak dikenal jenis-jenis medium yang formulasinya 

berbeda-beda. Umumnya medium tersebut dinamakan sesuai 

dengan yang menyusun formulasinya (lihat Bab III). Namun 

demikian ada satu jenis medium yang sangat populer di Indonesia 

yaitu medium dari Murashige dan Skoog (MS) yang diformulasikan 
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pada tahun 1962. Medium tersebut terkenal kaya akan nutrisi dan 

penggunaannyapun sangat luas.  

Medium MS tersebut merupakan medium dasar yang dalam 

penggunaannya umumnya diperkaya dengan zat pengatur 

tumbuh atau fitohormon. Adapun jenis dan jumlahnya tidak dapat 

digeneralisasi. Penggunaan sangat spesifik atau khas untuk setiap 

jenis tumbuhan, bahkan untuk bagian tumbuhan yang berbeda 

dalam satu jenis tanaman yang samapun seringkali berbeda. 

Untuk mendapatkan satu formula yang tepat bagi satu bgian dari 

jenis tumbuhan diperlukan penelitian yang serius. Bagi peneliti 

atau praktisi yang sering melakukan penelitian di bidang 

perbanyakan tanaman melalui teknik kultur in-vitro, karena 

pengalaman maka tidak akan kesulitan untuk mendapatkannya. 

Namun bagi masyarakat awam tentu saja ini akan menjadi sulit. 

Contoh tunas satu buku dari Gnetum gnemon atau melinjo yang 

berhasil bermutiplikasi disajikan dalam Gambar 13 

Gambar 13. Multiplikasi tunas secara in-vitro 
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Oleh karenya bagi pemula tidak usah mengkawatirkan hal 

ini, asalkan mengetahui bagaimana sifat dan karakter masing-

masing jenis fitohormon atau zat pengatur tumbuh. Sifat dan 

karakter tersebut sedikit telah dibahas pada Bab IV tentang 

medium kultur jaringan dan banyak buku tersedia yang 

membahas masalah ini. Hasil perbanyakan tanaman selanjutnya 

disebut plantlet. Plantlet ini merupakan tanaman kecil yang 

lengkap, maksud lengkap dalam hal ini adalah siap untuk 

dipindah ke lapangan melalui proses aklimattsasi, jadi tanaman 

kecil tersebut telah berdaun dan berakar. 

Kadang-kadang dijumpai kasus untuk beberapa jenis 

tanaman akan sangat mudah tunasnya mengganda atau 

bermutiplikasi dan sekaligus berakar dalam satu jenis medium, 

namun juga tidak jarang yang medium untuk multiplikasi tunas 

dan untuk induksi perakaran tidak sama. Dalam kasus seperti yang 

terakhir, maka medium untuk penggandaan tunas dan medium 

untuk induksi akar formulasinya akar berbeda. 

5.7. AKLIMATISASI 

Sebagai tahapan terakhir dari perbanyakan tanaman 

melalui kultur in-vitro adalah tahap aklimatisasi. Aklimatisasi 

merupakan tahapan adaptasi tanaman hasil kultur jaringan dari 

kondisi in-vitro ke ex- vitro. Tahapan ini mrupakan tahapan yang 
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cukup rawan mengingat berbeda lingkungan yang sangat drastis. 

Prinsip dari tahapan ini adalah menjaga tanaman agar tidak 

dehidrasi atau kekeringan. 

Tahapan aklimatisasi dilakukan dengan memindahkan 

tanaman dari kondisi semiautotroph (dalam botol kultur) ke kondisi 

autotroph (lapangan atau rumah kaca). Dari kondisi dengan 

dengan lingkungan mikro yang mempunyai kelembaban 90%, 

kekondisi dengan kelembaban sekitar 70%. Oleh karenanya 

biasanya dilakukan secara bertahap. 

Mula-mula plantlet diambil dari botol kultur dan dibersihkan 

dari sisa-sisa agar bekas medium. Usahakan sebersih mungkin 

karena agar yang kaya akan nutrisi dapat memancing 

pertumbuhan jamur atau bakteri yang mungkin bersifat patogen. 

Selanjutnya ditanam dalam suatu media aklimatisasi yang sudah 

dipersiapkan dan disungkup plastik transparat untuk beberapa 

hari. Hal ini untuk menjaga kelembaban agar tidak terlalu drastis 

berubah, karena tanaman dapat saja menjadi kekurangan air. 

Selanjutnya secara bertahap sungkup plastik dikurangi dengan 

jalan melubangi sungkup plastiki sampai kekeadaan tanpa 

sungkup plastik. 

Media yang digunakan untuk aklimatisasi, sekarang tersedia 

banyak dipasaran, Kita bisa memilih yang struktur dan teksturnya 

lunak, kaya unsur hara dan tidak mengandung patogen. Media 

juga dapat dibuat sendiri dengan komposisi tanah dibanding 
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kompos dengan perbandingan satu dibanding satu yang 

selanjutnya disterilisasi dengan uap panas secukupnya.  
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PRESERVASI TUMBUHAN MELALUI TEKNIK KULTUR 

IN-VITRO 

6.1. PENDAHULUAN 

ndonesia merupakan negara kepulauan yang terletak 

di kawasan katulistiwa dikenal sebagai salah satu negara yang 

memiliki hutan tropika yang besar di dunia. Dari segi luas, hutan 

tropika yang terdapat di Indonesia menempati urutan ketiga 

setelah Brazil dan Zaire. Dengan kondisi seperti ini Indonesia 

dikenal sebagai wilayah yang memiliki koleksi tumbuhan obat 

dengan keanekaragaman yang tinggi. Menurut Sidik (1999) 

Indonesia dikenal sebagai salah satu dari tujuh negara di dunia 

yang mempunyai keaneka ragaman hayati yang menakjubkan. 

Sampai saat ini belum ada data yang pasti berapa jumlah 

spesies tumbuhan obat yang terdapat di Indonesia.  Jumlah yang 

sudah diketahui secara pasti pada saat ini ada 1.260 spesies 

tumbuhan obat berasal dari hutan tropika Indonesia (Zuhud dkk., 

1994). Dalam Buku Indek Tumbuhan Obat di Indonesia terdaftar 

2.518 spesies tumbuhan di Indonesia yang berkasiat obat (Eisai 

Indonesia, 1995) dan diperkirakan masih banyak spesies 

tumbuhan berkasiat obat yang belum diketahui secara pasti. 
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Tumbuhan obat Indonesia mempunyai potensi yang cukup 

besar terhadap devisa negara dalam menunjang pembangunan 

nasional. Hal ini tercermin dari nilai ekspor obat tradisional 

Indonesia yang pernah terjadi bernilai US $ 3 juta pada tahun 

1983 meningkat menjadi US $ 8,3 juta pada tahun 1987. Dari 

angka tersebut diatas terlihat dalam kurun waktu 4 tahun nilai 

ekspor naik sampai hampir tiga kali lipat. 

Sementara itu di berbagai negara di seluruh dunia 

menunjukkan adanya kecenderungan gaya hidup kembali ke 

alam dimana mereka lebih menyukai obat-obat tradisional dan 

obat-obat dari tumbuhan dibandingkan dengan obat-obat 

sintetik. Gaya hidup semacam ini dikenal dengan istilah “new 

green wave” (gelombang hijau baru). Perubahan gaya hidup 

yang demikian akan memberikan peluang pasar yang semakin 

besar terhadap pemakaian obat-obatan dari tumbuhan sehingga 

memberikan dampak yang positif bagi perkembangan obat 

tradisional dan fitofarmaka di dunia pada umumnya dan di 

Indonesia pada khususnya. 

Dampak positif bagi perkembangan industri obat tradisional 

dan fitofarmaka tersebut di Indonesia tidak selalu berdampak 

positif bagi kelangsungan hidup tumbuhan yang digunakan 

sebagai bahan bakunya. Hal ini disebabkan pemanfaatan 

simplisia di Indonesia baru sebagian kecil yang dipanen dari hasil 

budidaya. Sebagian besar jenis tumbuhan obat justru di eksploitasi 

berupa tumbuhan yang belum dibudidayakan dan masih tumbuh 
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liar baik dihutan maupun di luar hutan. Lebih lanjut diungkapkan 

masalah besar yang dihadapi adalah kenyataan bahwa pusat 

keanekaragaman plasma nutfah yang terletak didunia ketiga 

umumnya digunakan untuk meningkatkan kestabilan politik dan 

memajukan kesejahteraan rakyatnya yang masih ketinggalan 

banyak menggunakan sumber-sumber hayati tanpa 

memperhatikan kesinambungan keberadaannya. Dengan kata 

lain hanya diperuntukkan bagi kepentingan sesaat dan 

dieksploitasi sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan 

kepentingan di masa datang (Wattimena dan Nurhayati, 1991). 

Apabila ekslpoitasi tumbuhan obat asal hutan yang berupa 

batang, kulit, daun, akar, bunga, galih dan biji tersebut lebih 

cepat dibandingkan dengan laju kemampuan alam untuk 

memulihkan populasinya kembali, maka kepunahan sumber 

bahan baku jamu dan obat tidak dapat dielakkan dan sebagai 

konsekuensinya berbagai industri obat tradisional dan jamu yang 

menggunakan simplisia asal hutan juga terancam keberadaanya. 

Menurut para pakar biologi Indonesia baru-baru ini proses 

erosi genetik atau kemerosotan keanekaragaman sumber daya 

hayati sedang berlangsung dengan cepat di negara kita. 

Dilaporkan oleh Rivai (1986) bahwa tumbuhan obat Indonesia 

merupakan salah satu kelompok komoditas pertanian yang erosi 

genetiknya tergolong sangat cepat. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Wattimena dan Nurhayati (1991) bahwa 

perkembangan teknologi pertanian mendorong terjadinya 



114 | Preservasi Tumbuhan Melalui Teknik Kultur In-Vitro 

eksploitasi sumber daya hayati yang bila tidak terkendali akan 

berakibat terjadinya erosi keanekaragaman genetik. 

Dua masalah besar di Indonesia yang berkenaan dengan 

keanekaragaman tumbuhan obat hutan tropika yaitu: (1). Banyak 

spesies yang telah menjadi langka dan terancam punah karena 

eksploitasi hutan tropika yang tidak terkontrol, konversi hutan dan 

perambahan hutan serta pemanenan tumbuhan obat yang 

melebihi daya dukung. (2). Pemanfaatan sumber daya tumbuhan 

obat belum optimum. 

Beberapa contoh spesies tumbuhan obat yang telah 

dikategorikan langka karena faktor eksploitasi yang berlebihan 

melampaui batas kemampuan regenerasinya di alam adalah: 

Purwotjeng (Pimpinela pruatjan Molkenb), Kayu angin (Usnea 

misaminensis Vain. Not.), Pulasari (Alyxia reinwardti Bl.), Bidara laut 

(Strychnos ligustrina R.Br.) dan Pule pandak (Rauvolfia serpentina). 

Menurut Siswoyo et al. (1994) dari 1260 spesies tumbuhan obat 

yang ada di Indonesia, ada kurang lebih 209 spesies tanaman 

obat yang kondisinya sudah menjadi langka. 

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah 

punahnya tumbuhan obat yang sudah masuk dalam katagori 

langka, sementara tumbuhan tersebut potensial baik sebagai 

tumbuhan obat yang dipakai secara tradisional maupun sebagai 

bahan baku obat modern dapat dilakukan dengan pelestarian 

secara in-situ maupun ex-situ.  Pelestarian secara in-situ akan 

menekankan pada terjaminnya keaneka ragaman genetik secara 
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alam melalui proses evolusi dan bebas dari segala bentuk 

gangguan manusia. Namun secara teknis metode ini amatlah 

rawan. Oleh karenanya selain pelestarian secara in-situ dikawasan 

konservasi alam hendaknya juga dilakukan upaya pelestarian ex–

situ yaitu mencoba mengamankan jenis-jenis tumbuhan diluar 

habitat alaminya. 

Sistem pelestarian ex-situ ini dapat berupa pembangunan 

kebun-kebun koleksi keanekaragaman tumbuhan obat diberbagai 

daerah yang dapat berperan sebagai laboratorium hidup, Gene 

Pool dan Gene Bank. Disamping usaha tersebut diatas, untuk 

mencegah punahnya tumbuhan obat juga dapat dilakukan 

dengan cara penyimpanan melalui teknik kultur in-vitro. 

Penyimpanan tumbuhan melalui teknik kultur in-vitro 

merupakan teknik yang relatif baru yang akan menjadi penting 

dimasa yang akan datang. Teknik tersebut merupakan 

perkembangan dan kemajuan bioteknologi yang dapat 

dimanfaatkan dalam bidang pelestarian plasma nutfah. Hal ini 

sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sastrapraja (1990) bahwa 

Indonesia diharapkan segera mulai melakukan pelestarian plasma 

nutfah dengan menggunakan bioteknologi. Dalam teknik tersebut 

dapat dilakukan penyimpanan bagian-bagian tumbuhan seperti 

organ, jaringan, sel ataupun protoplas. 

Sehubungan dengan lamanya penyimpanan, penyimpanan 

dengan teknik kultur in-vitro dapat dikelompokkan menjadi 

penyimpanan jangka pendek/menengah dan penyimpanan 
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jangka panjang (Imelda dan Soetisna ,1992). Sedang menurut 

Mariska dkk (1996) teknologi konservasi secara in-vitro dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu:  

1. Penyimpanan kultur jaringan dalam pertumbuhan normal atau 

dalam keadaan tumbuh hingga hanya merupakan 

penyimpanan jangka pendek.  

2. Penyimpanan kultur jaringan dengan pertumbuhan lambat, 

merupakan penyimpanan jangka pendek atau menengah 

dan. 

3. Penyimpanan dengan pembekuan atau kriopreservasi (bagian 

tumbuhan disimpan dalam Nitrogen cair pada suhu –196C). 

Kriopreservasi merupakan suatu teknik penyimpanan jangka 

panjang. 

Beberapa keuntungan penyimpanan tumbuhan melalui 

teknik kultur in-vitro diantaranya ialah:  

1. Kondisi tanaman didalam teknik kultur in-vitro dapat mudah 

diamati secara periodik dan apabila terjadi kerusakan atau 

ketidak normalan dapat segera diambil tindakan.  

2. Materi yang disimpan dalam kultur in-vitro lebih mudah untuk 

saling dipertukarkan secara internasional.  

3. Untuk koleksi tidak memerlukan areal yang luas.  

4. Dapat mengurangi masalah yang timbul karena hama dan 

penyakit dan  



Preservasi Tumbuhan Melalui Teknik Kultur In-Vitro | 117  

5. Dapat digunakan untuk menyimpan tumbuhan yang 

perbanyakannya hanya dengan cara vegetatif saja atau 

tumbuhan yang menghasilkan biji yang rekalsitran. 

6.1.1. Penyimpanan kultur dalam pertumbuhan normal 

Penyimpanan tanaman melalui teknik kultur jaringan dalam 

keadaan tumbuh normal merupakan penyimpanan plasma nutfah 

jangka pendek. Dalam metode penyimpanan seperti ini, 

pemindahan bahan secara rutin ke media baru secara periodik 

selalu dilakukan dengan frekuensi yang tinggi. Pemindahan 

kemedium baru tersebut, merupakan tindakan rawan, karena 

membuat peluang terkontaminasi menjadfi lebih besar yang 

disebabkan oleh seringnya dilakukan pemindahan kultur. Disisi 

yang lain, tindakkan semacam ini juga menjadi tidak efisien 

dalam penggunaan biaya maupun tenaga. (Bojwani dan Razdan, 

1983). Penyimpanan dengan pertumbuhan jaringan normal hanya 

tepat diaplikasikan untuk jenis-jenis tumbuhan yang mempunyai 

sifat pertumbuhan dan proliferasi tunasnya lambat. Oleh karenya 

penerapan teknologi ini menjadi sangat terbatas, karena tidak 

semua tumbuhan mempunyai sifat pertumbuhan dan proliferasi 

tunasnya lambat. Sebagai contoh tanaman kopi, planlet hasil 

regenerasi dari kultur meristem dapat dipertahankan pada kultur 

in-vitro selama beberapa bulan. Bagi jenis tanaman yang 

demikian penyim panannya dapat dilakukan secara sederhana 

tanpa perlakuan tambahan.  Mariska et al. (1996) menyatakan 
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bahwa penerapan teknologi sangat terbatas dan penerapannya 

jarang diaplikasikan karena teknik ini dirasakan mempunyai masa 

simpan yang terlalu singkat sehingga sub-kultur harus sering 

dilakukan. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan 

tenaga kerja dan biaya, peningkatan peluang terjadinya 

kontaminasi serta dapat menurunkan integritas genetik bahan 

yang disimpan. Dalam praktek pelestarian plasma nutfah in-vitro 

metode ini jarang diaplikasikan karena dianggap mempunyai 

masa simpan yang terlalu singkat. Disamping juga menjadi tidak 

efisien dalam penggunaan bahan maupun tenaga. 

6.1.2. Penyimpanan dalam pertumbuhan minimal 

Penyimpanan tumbuhan dalam pertumbuhan minimal pada 

prinsipnya adalah menyimpan kultur agar pertumbuhan kultur 

menjadi terhambat sehingga laju pertumbuhannya akan lambat.  

Metode ini dapat dilakukan dengan memperlakukan kultur pada 

kondisi sub-optimal sehingga diharapkan perlakuan tersebut 

dapat menekan metabolisme, dengan demikian akan dapat 

menekan pertumbuhan secara umum. Kondisi semacam ini 

diharapkan dapat memperpanjang masa simpan dengan 

frekuensi pemindahan ke medium baru dapat dikurangi. 

Untuk menyimpan tumbuhan atau bagian tumbuhan dalam 

keadaan pertumbuhan lambat atau pertumbuhan minimal dapat 

dilakukan dengan:  
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1. Menyimpan kultur dalam suhu rendah (1-9 0C) (Hu dan 

Wang,1983; Bojwani dan Razdan, 1983; Pierik, 1987). 

2.  Menyimpan kultur dalam kondisi gelap 

3. Menumbuhkan kultur dalam medium dengan komposisi unsur 

hara (terutama hara makro) yang relatif rendah sehingga 

membatasi pertumbuhan,  

4. Menambahkan zat penghambat tumbuh dalam medium 

seperti ABA atau menambahkan senyawa retardan seperti 

ancymidol, paklobutrazol dan phosphon D kedalam medium 

(Withers, 1983), 

5. Memberikan stress osmotik dengan menggunakan bahan 

osmotikum seperti sukrosa dan manitol.  

6. Menyimpan material tumbuhan dalam kapsul-kapsul alginat 

atau  

7. Memberikan kombinasi satu atau lebih perlakuan-perlakuan 

tersebut diatas. 

Penyimpanan dengan menggunakan komposisi media yang 

miskin hara umumnya dilakukan dengan mengurangi konsentrasi 

garam-garam anorganik menjadi setengah hingga sepersepuluh 

dari formula dasar dan hal tersebut telah banyak dilakukan. 

Penggunaan medium dasar formula dari Murashige dan Skoog 

(MS) dapat digunakan untuk banyak jenis tanaman. Namun untuk 

kepentingan penyimpanan tumbuhan umumnya dilakukan 

pengenceran terutama untuk unsur makronya.  
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Penggunaan medium yang berkonsentrasi nutrisi rendah 

pada kultur Sacharum sp.  dapat memperpanjang daya simpan 

14 bulan tanpa sub-kultur (Taylor dan Dukie, 1993). Hal ini juga 

telah dilakukan pada Pimpinela pruatjan Molkenb (Mariska et al., 

1996). Dinyatakan bahwa dalam medium DKW yang unsur N dan K 

nya relatif rendah kemampuan penggandaan tunas menjadi 

menurun dan jika terjadi penggandaan tunas inisiasinya 

berlangsung dalam waktu yang lama yaitu 12 minggu.  

Penyimpanan material tumbuhan melalui teknik kultur in-vitro 

selain dengan cara meminimalkan unsur hara juga dapat 

dilakukan dengan pemberian retardan kedalam medium 

penyimpanan. Retardan tersebut merupakan senyawa-senyawa 

yang berkemampuan untuk menghambat biosintesis giberelin 

(Wiendi et al., 1991).  Beberapa jenis retrardan yang banyak 

digunakan untuk penyimpanan tumbuhan adalah ancimodol, 

cycocel dan paklobutrazol.  

Paklobutrazol merupakan tiruan triazole dengan rumus 

empirik C15H20ClN3O, merupakan retardan yang aktivitasnya 

menghambat biosintesis giberelin melalui menghambatan oksidasi 

dari kaurene menjadi asam kaurenoik. Selanjutnya dapat 

mereduksi laju pembelahan dan ekspansi sel tanpa menyebabkan 

gejala keracunan sel. Paklobutrazol masuk ke dalam tumbuhan 

secara pasif melalui daun, batang, akar dan ditranslokasi melalui 

xilem.  
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Penggunaan retardan untuk tujuan penyimpanan seringkali 

dikombinasikan dengan perlakuan pengurangan unsur hara. 

Penyimpanan dengan menggunakan medium setengah komposisi 

Murashige dan Skoog (MS) dikombinasikan dengan paklobutrazol 

5 mg l
-1
 pada Alyxia stelata dapat menghambat pertumbuhan 

dan perkembang- an tumbuhan sampai minggu ke-12 (Gati et al. 

,1994, 1995). Sedangkan penyimpanan dalam medium MS yang 

dikombinasi dengan ancymidol tunas-tunas batang tampak 

menjadi pendek (Gati et al., 1995).  

Dilaporkan oleh Rauveni dan Golubowicz (1993) bahwa 

paklobutrazol efektif dalam mereduksi tinggi tanaman pisang cv 

William in-vitro pada konsentrasi yang relatif rendah (1-5 mg l
-1
). 

Pada kultur tanaman pisang dalam medium MS yang diberi 

paklobutrazol 1 mg l
-1
 berumur enam minggu mampu mereduksi 

tinggi tumbuhan dari 6,9 cm (kontrol) sampai 5,1 cm (paklobutrazol 

1 mg l
-1
) dan 4,8 cm (paklobutrazol 5 mg l

-1
). 

Penyimpanan plasma nutfah dengan menyimpan kultur 

pada suhu rendah (1-9 C) telah banyak dilakukan. Pada suhu 

tersebut aktivitas pertumbuhan menunjukkan menurun tetapi tidak 

berhenti, sehingga dapat menurunkan frekuensi sub- kultur. 

Beberapa keuntungan penyimpanan tanaman pada suhu 

rendah diantaranya ialah:  

1. Pada suhu rendah dapat menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman secara alami sehingga secara nyata 

dapat memperpanjang masa simpan. Dengan demikian bila 
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tanaman disimpan dalam kondisi suhu rendah frekuensi sub-

kultur yang dibutuhkan menjadi semakin rendah. Pada suhu 2 - 

5 C. frekuensi sub- kultur yang diperlukan hanya 1 – 2 kali 

setiap tahun.  

2. Dalam suhu rendah mutasi yang terjadi menjadi lebih rendah.  

3. Tumbuhan yang disimpan dalam suhu rendah tetap dalam 

stadium juvenil dan ini menjadi penting untuk perbanyakan 

tanaman selanjutnya.  

4. Material tumbuhan yang dalam keadaan haploid dapat 

dipertahankan karena dalam kultur jaringan pada suhu yang 

tinggi akan dapat berubah menjadi diploid (Pierik, 1987).  

Beberapa tanaman yang telah berhasil disimpan pada suhu 

1–9C adalah Fagara x anangssa, Lolium multiforum, Medicago 

sativa, dan Trifolium pratense (Chyene dan Dale,1980 dalam 

Bojwani dan Razdan, 1983). Dilaporkan oleh Westcott et al., (1977) 

bahwa penyimpanan kultur dalam suhu rendah selain dapat 

digunakan untuk menyimpan tanaman jangka panjang, juga 

sederhana dan memberikan angka daya hidup tanaman yang 

tinggi pada tanaman yang disimpan. Tanaman anggur telah 

berhasil disimpan lebih dari 15 tahun pada suhu 9C dengan 

pemindahan ke medium baru setiap tahun. Namun demikian perlu 

diingat bahwa tidak semua jenis tanaman dapat disimpan pada 

suhu rendah. Hal ini sangat tergantung pada jenis atau spesies 

yang disimpan. 



Preservasi Tumbuhan Melalui Teknik Kultur In-Vitro | 123  

Alternatif lain yang dapat dilakukan untuk menyimpan bahan 

tumbuhan dalam kultur in-vitro ialah dengan enkapsulasi alginat. 

Alginat merupakan polimer karbohidrat yang umum digunakan 

dalam pengusahaan produksi benih dan untuk menekan 

pertumbuhan. Alginat bersifat tidak toksik, inert, murah, banyak 

tersedia dan mudah diaplikasikan. Dilaporkan oleh Brodelius 

dalam Maruyama et al. (1997) kapsul alginat diduga memberikan 

efek menghambat pertumbuhan melalui reduksi proses respirasi sel 

dalam kapsul alginat. Maruyama dkk.,1997 melaporkan, 

penyimpanan plasma nutfah Cedrela odorata L., dan Guazuma 

crinita Mart. berupa tunas pucuk berukuran 3-4 mm yang 

dibungkus oleh gel matriks yang terdiri dari medium WPM dan 4% 

sodium alginat dapat disimpan dalam waktu sampai 12 bulan. 

Dengan perlakuan yang sama Jacaranda mimosaefolia D. Don. 

hanya mampu disimpan dalam waktu 6 bulan. Hal ini 

menunjukkan tidak semua jenis tumbuhan akan memberikan 

respon yang sama walaupun diberi perlakuan yang tidak 

berbeda. Metode penyimpanan dalam kapsul alginat disajikan 

pada Gambar 14. 

6.1.3. PENYIMPANAN DENGAN PEMBEKUAN 

Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk menyimpan 

plasma nutfah dalam kultur in-vitro ialah dengan metode 

pembekuan. Penyimpanan dengan pembekuan merupakan 

metode yang potensial untuk penyimpanan   
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Gambar 14. Skema Langkah-angkah penyimpanan bahan 

tanaman dan kapsul algiant. 

 

jangka panjang plasma nutfah tumbuhan (Hensaw, 1979; Bajaj, 

1979, Withers, 1980). Dilaporkan oleh Sakai et al. (1991) 

penyimpanan dengan pembekuan sel dan meristem merupakan 

teknik penyimpanan plasma nutfah untuk waktu lama yang dapat 

diandalkan. Dalam teknik ini sel-sel dan meristem ataupun bagian 

lain dari tumbuhan dibekukan dan disimpan dibawah kondisi 

terkontrol dalam nitrogen cair pada suhu -196 
0
 C. 

Secara keseluruhan teknik penyimpanan dengan 

pembekuan dalam nitrogen cair terdiri dari 4 tahap yaitu: 1). 

pembekuan material yang disimpan, 2). penyimpanan, 3). 

Thawing, 4). meregenerasikan kembali bahan tumbuhan yang 

sudah disimpan (bila dibutuhkan). Sedangkan untuk tahap 

pembekuan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti 

melindungi jaringan atau material tumbuhan yang disimpan dari 

pengaruh–pengaruh yang merugikan selama pembekuan. 
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Dua sumber potensial yang dapat menyebabkan kerusakan 

material tumbuhan yang disimpan pada proses   pembekuan, 

yaitu pembentukkan kristal es yang besar didalam sel yang akan 

mengakibatkan kerusakan organel didalam sel dan meningkatnya 

konsentrasi senyawa–senyawa sampai pada tingkat yang toksik 

dalam ruang intraseluler. Sel–sel juga dapat menderita kehilangan 

senyawa–senyawa esensial melalui kebocoran membran yang 

terjadi selama proses pembekuan.  

Menurut Supriatna (1993) beberapa faktor yang 

menyebabkan sel-sel mati akibat pemaparan suhu pada proses 

kriopreservasi, yaitu:  

1. Kerusakan mekanis dengan timbulnya pembentukan kristal es 

intraseluler yang dapat mempengaruhi struktur sel. Hal ini 

dapat menyebabkan kerusakan organel sel dalam 

protoplasma atau pecah karena ekspansi es.  

2. Dehidrasi dari suspensi baik intra maupun ekstraseluler 

sehingga konsentrasi larutan menjadi toksik dan letal. Dehidrasi 

juga dapat menimbulkan presipitasi, koagulasi, hancurnya 

struktur molekul, kenaikan permeabilitas dan viskositas serta 

gangguan keseimbangan ion.  

3. Perubahan fisiko-kimia diantaranya presipitasi, denaturasi, 

koagulasi dari protein, disosiasi ion dan kehilangan sifat-sifat 

absorbtif atau sifat-sifat pengikatan air.  

4. Interaksi dari ketiga faktor tersebut diatas. 
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Penyimpanan dengan pembekuan ini didasari pada usaha 

mengeluarkan sebagian air dari dalam sel sebelum bagian 

intraseluler membeku. Namun demikian harus diingat bahwa 

dehidrasi sel lebih dari 65 % volume total sel dapat menimbulkan 

kerusakan yang tidak dapat diperbaiki kembali pada membran 

sel. Oleh karenanya proses dehidrasi tersebut harus dihentikan 

sebelum terlalu jauh dengan jalan membekukan bagian 

intraseluler. Pembekuan bagian intraseluler dapat dilakukan 

dengan meningkatkan laju pembekuan secara mendadak yaitu 

dengan memasukkan langsung material tumbuhan kedalam 

nitrogen cair (plunging), suhu untuk plunging umumnya berkisar –

25
0
 C sampai – 60

0
 C. Dalam kondisi seperti ini akan terbentuk 

kristal–kristal es intraseluler yang kecil, sedikit dan tidak berbahaya. 

Dengan demikian viabilitas material tumbuhan yang disimpan 

masih dapat dipelihara. 

Untuk melindungi kerusakan sel atau jaringan yang 

dibekukan dan disimpan dalam nitrogen cair dapat digunakan 

krioprotektan yang dikombinasikan dengan penurunan suhu yang 

terkontrol. Krioprotektan tersebut merupakan suatu zat yang dapat 

digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan sel selama 

proses pembekuan, sehingga dapat mempertahankan viabilitas 

sel setelah kriopreservasi. Ada dua golongan krioprotektan yang 

dapat digunakan dalam kriopreservasi yaitu:  
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1. Krioprotektan yang dapat masuk kedalam sel (intraseluler) 

diantaranya ialah gliserol, dimethyl sulfoksida (DMSO) dan 

ethylen glycol (EG).  

2. Krioprotektan yang ekstraseluler diantaranya ialah polyethylen 

glicol (PEG), sukrosa, raffinosa, protein dan sorbitol.  

Krioprotektan biasanya digunakan pada suhu rendah dan ini 

dimaksudkan untuk mereduksi efek toksiknya (Benson, 1987). 

Krioprotektan yang terdiri dari 2 M gliserol yang dikombinasikan 

dengan 0,4 M sukrosa memberikan daya hidup 81,6 % pada sel–

sel embrio Asparagus yang disimpan dalam nitrogen cair 

(Nishizawa et al., 1993). Dan 2 M gliserol memberikan daya hidup 

91,2 % pada suspensi sel Citrus (Kobayashi dan Sakai, 1993). 

Secara skematis beberapa metode penyimpanan dengan 

pembekuan disajikan pada Gambar 15. Dari gambar 15 

ditunjukkan bahwa secara garis besar teknik penyimpanan 

material tumbuhan dalam nitrogen cair ada 4 metode yaitu: 1). 

Pembekuan lambat konvensional; 2). Pembekuan sederhana. 3). 

Vitrifikasi dan 4). Air drying / kering angin.  

1. Pembekuan lambat konvensional. 
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2. Pembekuan Sederhana 

 

3. Vitrifikasi 

Satu tahap     

 

 

 

Dua tahap   
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4. Kering udara 

 

Gambar 15. Beberapa metode penyimpanan kultur in-vitro dalam 

nitrogen cair (Sakai, 1993). 

 

1) Pembekuan Lambat Konvensional. 

Metode pembekuan secara konvensional adalah   metode 

pembekuan dengan penurunan suhu secara bertahap dalam 

larutan krioprotektan sampai pada suhu antara - 40
o
 sampai – 60

o
 

C baru kemudian dimasukan kedalam nitrogen cair (Gambar 16).  

 



130 | Preservasi Tumbuhan Melalui Teknik Kultur In-Vitro 

Gambar 16. Tahap penyimpanan material tumbuhan dengan 

pembekuan   konvensional (mod. Demura & Sakai dalam Sakai, 

1993). 

 

Metode pembekuan semacam ini membutuhkan peralatan 

yang lebih komplek terutama untuk mengontrol penurunan suhu 

secara bertahap. Walaupun demikian metode ini tetap penting 

untuk penyimpanan plasma nutfah tumbuhan dengan 

pembekuan. 

Beberapa jenis tumbuhan yang berhasil disimpan dengan 

metode tersebut ialah : tunas pucuk (1,5–2 mm) Asparagus 

oficinalis dengan viabilitas 100 % (Kumu et al.,1983), tunas  pucuk 

(1- 2 mm) Brassica oleraceae dengan viabilitas 93 % (Harada et 

al., 1985), tunas pucuk (2 mm) Cichorium intybus dengan viabilitas 

83 %  (Demeulemeester et al., 1992) suspensi sel Daucus carota 

dengan viabilitas 65 % (Nag dan Street, 1975), protoplas Daucus 

carota  dengan viabilitas 40% dan meristem (0,4–0,5m) dengan 

viabilitas 60 % (Kartha et al., 1979). 

 

2) Pembekuan Sederhana 

Untuk penyimpanan dengan pembekuan, disamping 

metode pembekuan secara konvensional juga dapat dilakukan 

pembekuan secara sederhana. Secara skematis metode 

pembekuan sederhana disajikan pada Gambar 17. Strategi 

pembekuan metode ini adalah mereduksi atau mengeliminasi 
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tahap–tahap penurunan suhu yang dibutuhkan dalam 

pembekuan secara konvensional (pembekuan lambat) sehingga: 

 

Gambar 17. Tahap-tahap penyimpanan material tumbuhan 

dengan pembekuan sederhana (Sakai et al., 1991). 

 

prosesnya menjadi lebih sederhana.  Penyederhanaan ini 

dapat dilakukan dengan dehidrasi osmotik sel atau meristem 

dalam larutan krioprotektan yang terdiri dari campuran gliserol 

dan sukrosa atau bahan krioprotektan lain pada suhu dan waktu 

tertentu. Selanjutnya material tumbuhan dimasukkan dalam 

nitrogen cair. Dengan demikian tahap-tahap pelaksanaan 

metode pembekuan sederhana ini, penurunan suhu tidak 

bertahap seperti pada pembekuan konvensional dan tidak 

membutuhkan alat untuk menurunkan suhu secara bertahap. 
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 Dehidrasi osmotik dapat dilakukan melalui campuran 2M 

gliserol dan 0,4M sukrosa selama 10 menit pada suhu 25
o
 C atau 

selama 20 menit pada suhu 0
o
 C. yang kemudian dibekukan pada 

suhu –30
o
 C selama beberapa menit, selanjutnya dimasukkan 

dalam nitrogen cair menyebabkan angka daya hidup yang tinggi 

disamping juga penyederhanaan prosedur pembekuan (Sakai et 

al., 1991, Nishizawa et al., 1993).  

Beberapa jenis tumbuhan yang telah berhasil disimpan 

dengan metode tersebut diatas ialah, kultur sel embriogenik. 

Asparagus officinalis dengan pewarnaan FDA (Fluorescent di 

Asetat) mempunyai daya hidup 90% (Nishiwa et al, 1992), Embrio 

somatik (hati – torpedo) Daucus carota mempunyai daya 

perkecambahan 80 %. Meristem (0,5-1,0 mm) Fragaria x Ananassa 

(strawbery) dengan hasil 60-80 % dapat beregenerasi membentuk 

tunas. 

 

3) Penyimpanan Dengan Vitrivikasi 

Penyimpanan plasma nutfah dalam nitrogen cair selain 

dilakukan seperti tersebut diatas, juga dapat dilakukan dengan 

metode vitrifikasi. Metode penyimpanan dengan vitrifikasi sering 

disebut sebagai metode pembekuan ultra cepat. Secara teknis 

hampir sama dengan metode pembekuan secara sederhana 

yaitu tidak membutuhkan alat untuk mengontrol penurunan suhu 

secara bertahap. Hanya saja metode ini dilaporkan tidak bisa 

diaplikasikan pada jenis-jenis tumbuhan yang kurang tahan 
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terhadap pembekuan. Didalam teknik ini untuk menghindari 

kerusakan yang dialami pada saat material tumbuhan 

dimasukkan kedalam nitrogen cair, material tumbuhan yang 

berupa sel, meristem ataupun tunas mula–mula didehidrasi 

dengan larutan vitrifikasi pada suhu 20
o
 atau 0

o 
C. 

 Sebagai larutan vitifikasi dapat digunakan PVS I {22 % (w/v) 

glyserol (G), 13 % (w/v) propylene glycol (PG), 13 % (w/v) ethylen 

glycol (EG) dan 6 % (w/v) dimethyl sulfoxsida (DMSO) dalam 

medium dasar}, PVS 2 (30 % (w/v) G, 15 % (w/v) EG dan 15 % (w/v) 

DMSO dalam medium dasar) dan PVS III (50 % (w/v) G dan 50 % 

(w/v) sukrosa dalam medium dasar) atau larutan steponkus. 

 Secara teknis metode vitrifikasi dapat dilakukan dengan 2 

cara yaitu 1. Meristem, sel atau tunas langsung dimasukan 

kedalam larutan vitrifikasi yang sangat pekat untuk beberapa saat, 

kemudian dimasukan dalam nitrogen cair. 2. Material tumbuhan 

dimasukan terlebih dahulu dalam kombinasi gliserol dan sukrosa 

selama 10 menit pada suhu 20
o
 C. baru kemudian dimasukan 

kedalam larutan vitrifikasi selama 10-15 menit pada suhu 0
o
 C, 

atau 3-5 menit pada suhu 25
o
 C, kemudian langsung dimasukan 

dalam nitrogen cair. Metode vitrifikasi dengan menggunakan 

larutan vitrifikasi PVS 2 yang merupakan kombinasi antara G, EG 

dan DMSO telah berhasil diaplikasikan untuk penyimpanan inti sel 

beberapa jenis jeruk (Kobayashi dan Sakai, 1993). 
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4) Penyimpanan Dengan Metode Air Drying  

Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk penyimpanan 

dalam nitrogen cair ialah metode “Air drying “. Dalam metode ini 

material tumbuhan yang akan disimpan dikering anginkan lebih 

dahulu didalam laminair air flow cabinet. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi kadar air dalam jaringan. Untuk tujuan tersebut 

material tumbuhan dapat dalam keadaan terbungkus oleh kapsul 

alginat ataupun tidak. Umumnya teknik pengurangan air ini juga 

dikombinasikan dengan perlakuan krioprotektan dan teknik ini 

sudah berhasil dilakukan pada pir dan kentang (Niino dan Sakai, 

1992). 
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