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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kentang 

2.1.1 Botani dan Morfologi 

Kentang merupakan jenis tanaman dikotil yang bersifat semusim (annual), 

memiliki umur yang pendek yaitu sekitar 90-180 hari, berbentuk semak atau 

perdu, dan memiliki umbi batang yang dapat dikonsumsi (Samadi, 2007). 

1. Klasifikasi Kentang 

Berikut ini adalah klasifikasi tanaman kentang menurut Sunarjono (2007): 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta/ Sprmatophyta 

Kelas  : Magnoliopsida/ Dicotiledonae (Berkeping dua) 

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo  : Solanales/ Tubiflorae (Berumbi) 

Famili  : Solanaceae (Berbunga terompet) 

Genus  : Solanum (Daun mahkota berletakan satu sama lain) 

Spesies : Solanum tuberosum L. 

2. Morfologi Tanaman Kentang (Solanum tuberosum L.) 

a. Batang 

Kentang merupakan tanaman semusim dengan habitus semak. Batangnya 

berbentuk persegi dan panjangnya mencapai sekitar 50-120 cm, pada bagian 
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bawah batang tua bersifat keras karena jaringan xylem berkembang dengan cukup 

baik sedangkan pada batang muda memiliki sifat lunak berair (Sunarjono, 2007). 

Batang kentang memiliki ukuran kecil, pada bagian permukaan batang terdapat 

bulu-bulu halus yang dinamakan trikoma, serta pada bagian dalamnya berlubang 

dan bergabus. Batang tanaman kentang biasanya berwarna hijau kemerahan dan 

bercabang ke samping (Setiadi, 2009). 

Pada bagian dasar batang utama akan tumbuh akar dan stolon. Stolon 

merupakan perpanjangan dari batang, stolonnya beruas-beruas pada ujungnya 

terbentuk umbi, atau bisa dikatakan umbi kentang merupakan batang yang 

membesar. Stolon yang tumbuh tidak selalu membentuk umbi, namun bisa 

tumbuh menjadi tanaman yang baru (Setiadi, 2009). Jika bahan tanaman kentang 

berasal dalam bentuk benih, akan menghasilkan satu batang utama dalam setiap 

satu benih kentang. Sedangkan jika bahan tanam kentang berasal dari umbi, maka 

akan menghasilkan lebih dari satu batang tanaman (Sunarjono, 2007). 

b. Akar 

Akar-akar tanaman kentang berasal dari batang utama yang bercabang 

membentuk rambut akar yang dapat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari 

dalam tanah. Tanaman kentang yang berasal dari biji akan membentuk akar 

tunggang yang ramping dengan akar lateral yang berjumlah banyak. Sedangkan 

tanaman kentang yang dibudidayakan secara aseksual (umbi) memiliki akar lateral 

agak dangkal dengan percabangan yang halus, dan menyebarnya akar adventif 

yang berserat (Rubatzky dan Yamaguchi, 1995). Selain itu menurut Rich (1983) 

tanaman kentang yang berasal dari umbi hanya memiliki akar halus dengan 
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panjangnya dapat mencapai 60 cm. Umumnya akar-akar kentang terdapat dalam 

tanah hingga kedalaman 20 cm. Akar tanaman kentang berwarna putih dan halus 

serta memiliki ukuran yang sangat kecil (Sunarjono, 2007). 

c. Daun 

Daun-daun pada tanaman kentang berupa daun tunggal, daun berikutnya 

adalah daun majemuk imparipannate dengan anak daun primer dan sekunder yang 

terletak pada tangkai daun utama dalam bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda. 

Pada dasarnya, berkembangnya cabang sekunder berasal dari daun majemuk 

kentang yang memiliki tunas ketiak, dengan sistem percabangan simpodial 

(Sunarjono, 2007). Menurut Setiadi (2009) posisi daun kentang saling berhadapan 

dan di antara sepasang daun terdapat sela yang merupakan sepasangan daun kecil 

seperti telinga. Selain itu, terdapat sepasang daun penumpu (stipulae) yang 

terdapat di pangkal tangkai daun majemuk. Tangkai lembar daun (petiolus) sangat 

pendek dan seolah-olah sedang duduk. Warna daun tanaman kentang hijau pucat 

sampai hijau gelap dan tertutup oleh bulu-bulu halus. 

d. Bunga 

Bunga kentang merupakan bunga sempurna (hermaprodit) atau berumah 

satu (monoceus), yakni mempunyai organ jantan dan organ betina. Seperangkat 

organ jantan disebut stamen atau androecium. Sementara itu, seperangkat organ 

betina yang terdiri dari kepala putik (stigma), tangkai putik (stylus) yang panjang, 

dan bakal buah (ovarium) disebut pistillum atau gynecium. Jumlah benang sari 5 

buah dengan tepung sari terdapat dalam kantong (anthera) yang berbentuk gada 

Pertumbuhan Kultur Tunas …, Desi Saraswati, Fakultas Pertanian UMP, 2018



11 

 

 

 

atau bulat panjang. Kantong tersebut terdiri dari 2 ruang (locus), bertangkai 

pendek yang melekat pada dasar bakal buah (Setiadi, 2009). 

Warna benang sari bunga kentang adalah kekuning-kuningan dan letaknya 

melingkari tangkai putik. Kedudukan kepala putik bisa lebih rendah, sama tinggi, 

atau lebih dari kepala sari. Kelima benang sari pada kepala sari tersebut akan 

membentuk satu cone yang memiliki kuning terang (pada bunga yang jantan 

mandul warnanya kuning kehijauan)/ kepala sari tersebut berisi tepung sari dan 

bila sudah kering mudah diterbangkan oleh angin. Biasanya, tepung sari masak 

lebih cepat dari pada kepala putik (Sunarjono, 2007). Selanjutnya Setiadi (2009) 

menambahkan jika sewaktu tepung sari matang, putiknya telah layu sehingga 

tidak reseptif. Oleh karena itu, bisa terjadi penyerbukan silang dengan tepung sari 

dari bunga lain atau tanaman lain. 

Bunga kentang berukuran kecil yaitu sekitar 3 cm. Memiliki kelopak 

sebanyak lima helai dan berwarna hijau, mahkotanya bercanggap lima dan 

melebar sehingga menyerupai bintang, serta memiliki warna putih, merah, atau 

ungu. Warna bunga berkorelasi positif dengan warna batang dan kulit umbinya 

(Sunarjono, 2007; Setiadi, 2009). 

e. Buah 

Bakal buah berkembang dan membesar menjadi buah setelah terjadinya 

penyerbukan satu minggu sebelumnya. Buah kentang terdapat dalam tandan, 

ketika muda berwarna hijau dan setelah tua menjadi hitam, berbentuk bulat, 

berdiameter sekitar 2,5 cm atau sebesar kelereng, dan berongga dua. Buah 

kentang mengandung lebih dari 500 bakal biji yang akan menjadi 10-300 dan 
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dapat dipanen ketika kentang telah berumur 6-8 minggu setelah penyerbukan. 

Tanaman kentang akan mati  setelah berbunga dan berbuah (Sunarjono, 2007; 

Setiadi, 2009). 

f. Bakal Umbi dan Umbi 

Stolon tumbuh dari bagian batang paling bawah dan terletak di permukaan 

tanah. Umbi yang terbentuk berasal dari pembesaran bagian ujung stolon sebagai 

tempat cadangan makanan. Bentuk umbi, kedalaman mata tunas, warna kulit, dan 

warna daging umbi berbeda-beda dalam setiap varietasnya (Sunarjono, 2007).  

Umbi kentang dapat dikatakan sebagai gudang makanan karena terdiri dari 

karbohidrat, protein, dan mineral yang merupakan hasil dari fotosintesis. Terdapat 

banyak mata yang bersisik dibagian ujung umbi (nose) yang nantinya akan 

tumbuh menjadi tanaman baru. Setiap satu mata umbi dapat menghasilkan 

sedikitnya satu batang utama (Setiadi, 2009).  

Semua bagian tanaman kentang mengandung racun solanin, tak terkecuali 

bagian umbinya. Namun umbi yang mengandung racun tersebut hanya ada ketika 

memasuki masa bertunas. Jika umbi kentang telah berusia tua atau telah dipanen, 

racun tersebut dapat berkurang bahkan dapat hilang sehingga akan aman untuk 

dikonsumsi (Sunarjono, 2007). 

g. Biji 

Bakal buah kentang mengandung bakal biji sebanyak 500 bakal biji 

(ovulum) tetapi hanya sekitar 10-300 biji yang dapat berkembang menjadi biji 

(Sunarjono, 2007). Biji kentang memiliki ukuran diameter sekitar 0,5 milimeter 
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dan berwarna coklat muda (krem) serta memiliki masa dormansi kurang lebih 

selama 6 bulan (Hartus, 2001).  

2.1.2 Syarat Tumbuh Tanaman 

1. Syarat Tumbuh Tanah 

Tanaman kentang tumbuh baik pada tanah yang berjenis ringan, 

mengandung sedikit pasir serta kaya bahan organik. Contohnya, tanah andosol 

(vulkanik) yang terdiri dari abu gunung berapi dan tanah lempung berpasir 

(margalit). Jenis tanah dapat mempengaruhi kandungan karbohidrat pada umbi 

kentang, seperti tanah berlempung dapat mempengaruhi kandungan kandungan 

karbohidrat pada umbi kentang. Pada umumnya tanaman kentang yang 

dikembangkan di tanah berlempung mempunyai kandungan karbohidrat lebih 

tinggi dan memiliki rasa yang lebih enak (Yuliarti, 2010). 

pH tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman kentang berkisar antara 

5-5,5. Jika tanaman kentang berada pada tanah asam <5, tanaman kentang akan 

mengalami gejala defisiensi unsur Mg, keracunan Mn, dan mudah terserang 

nematoda. Sedangkan, pada tanah basa >7, sering muncul gejala keracunan unsur 

K seperti ujung dan tepi daunnya berwarna cokelat kemerahan dan menjadi rapuh. 

Sedangkan gejala keracunan Mn adalah daunnya berwarna hijau pucat kekuningan 

dan sepanjang urat daun terdapat bintik-bintik cokelat (Yuliarti, 2010). 

2. Syarat Tumbuh Iklim 

Tanaman kentang dapat tumbuh dengan baik pada suhu dingin yaitu 

berkisar antara 15-22
o
 C (optimumnya 18-20

o
 C) dengan kelembapan udara 80-

90%. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman kentang adalah 2.000-
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3.000 mm/tahun (Sunarjono, 2007). Hujan yang berkepanjangan akan 

menghambat pancaran sinar matahari, memperlemah energi surya, sehingga 

fotosintesis tidak berlangsung secara optimal sehingga mengakibatkan 

terbentuknya umbi dengan ukuran kecil serta produksinya rendah (Samadi, 2007). 

Tanaman kentang tidak menyukai daerah mendung dan berkabut. 

Sebaliknya, tanaman ini menghendaki sinar matahari penuh (60-80%) yang 

diperlukan untuk proses fotosintesis. Daerah yang berkabut akan menghambat 

proses fotosintesis dan mendorong timbulnya penyakit busuk daun yang 

disebabkan oleh cendawan. Demikian pula daerah yang banyak terjadi angin ribut 

(lesus dan taifun) dapat merusak tanaman kentang, hingga kemampuan 

membentuk umbi berkurang (Samadi, 2007). Untuk pembentukan umbinya 

tanaman kentang membutuhkan hari pendek, sedangkan hari panjangnya antara 

16-18 jam sehari untuk pembentukan bunga (Yuliarti, 2010). 

2.1.3 Kentang Varietas Granola  

Kentang varietas granola pertama kali dikembangkan di Jerman oleh 

Kieloratallee, Pflanzenzucht Saka, dan Hamburg. Menurut Sitangga (2013) 

Kentang varietas granola memiliki umur sekitar 100 hari dengan tinggi tanaman 

sekitar 60-80 cm, daunnya berbentuk oval dengan ujung daun yang runcing, tepi 

daun rata dan permukaan daun berkerut. Selanjutnya menurut Pitojo (2004) Daun 

berwarna hijau dengan urat utama berwarna hijau pucat. Batang tanaman kentang 

berwarna hijau, berpenampang segi lima, serta bersayap rata. Tandan bunga 

berjumlah antara 2-5 buah, dengan putik berwarna putih yang memiliki 5 buah 
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benang sari berwarna kuning. Bunga tanaman kentang varietas granola berwarna 

ungu dan merah. 

Umbi kentang varietas granola memiliki kulit berwarna putih kekuningan 

dengan tekstur agak kasar/kasar, serta mata umbi agak dangkal. Sedangkan daging 

umbinya berwarna kuning muda hingga berwarna kuning. Umbi ini memiliki 

bentuk yang relative oval dan lonjong dengan ukuran sedang hingga berukuran 

besar (The Europian Cultivated Potato, 2005). Menurut Sunarjono (2007) 

produktivitas kentang varietas granola bisa mencapai 30-35 ton/hektar sehingga 

varietas ini termasuk varietas unggul. Umur panen dari varietas granola ini lebih 

cepat dari varietas lain. Selanjutnya Windra (2016) menambahkan bahwa 

kandungan pati granola rendah (16% - 18%) dan kandungan air lebih tinggi dari 

80%.  

Kentang varietas granola cukup tahan terhadap kerusakan internal maupun 

eksternal. Selain itu kentang ini tahan terhadap beberapa jenis cendawan yang 

umumnya menyerang tanaman kentang, diantaranya adalah cendawan 

Rhyzoctonia solani, cendawan Spongospora subterranean, dan cendawan 

Fusarium spp. Selain cendawan, kentang ini tahan terhadap serangan bakteri 

Erwinia spp. Serta tahan terhadap beberapa jenis virus, yaitu PVA (Potato Virus 

A) dan agak sedikit tahan terhadap virus PLRV (Potato Leaf Roll Virus), PVX 

(Potato Virus X), PVY (Potato Virus Y) (The Europian Cultivated Potato, 2005). 
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2.2 Kultur Jaringan 

2.2.1 Kultur Jaringan Tanaman 

Menurut Winata (1987) kultur jaringan tanaman adalah mengisolasi 

bagian-bagian tanaman seperti embrio, jaringan, ataupun organ yang selanjutnya 

dikulturkan pada medium steril yang selanjutnya dapat berdiferensiasi dan 

beregenerasi menjadi sebuah tanaman yang baru, lengkap, dan sempurna. 

Hartman et al. (2002) menambahkan bahwa sel, kalus, dan protoplas merupakan 

jaringan yang sering digunakan dalam teknik kultur jaringan. Sedangkan pucuk, 

bunga, daun, dan akar merupakan organ tanaman yang digunakan dalam kultur 

jaringan. Selanjutnya menurut Yuliarti (2010) sebelum melakukan proses 

perbanyakan secara kultur jaringan sebaiknya memilih bagian tanaman yang 

masih muda agar lebih cepat tumbuh, seperti pada bagian meristem yaitu organ 

tanaman yang sifat pertumbuhannya agresif, misalnya keping biji, ujung akar, 

daun muda, dan lain-lain. 

Mikropropagasi merupakan suatu bentuk teknik kultur jaringan yang 

bertujuan untuk perbanyakan tanaman. Teknik mikropogasi dimulai dari bagian 

tanaman yang terorganisasi, sering kali berupa mata tunas, selanjutnya proses 

kultur dengan memelihara organisasi jaringan ini sambil mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya ke arah penggandaan dan regenerasi 

tanaman lengkap (Zulkarnain, 2011). Berikut ini merupakan lima tipe dasar 

mikropropagasi menurut Zulkarnain (2011), yatu diantaranya sebagai berikut: 

 

 

Pertumbuhan Kultur Tunas …, Desi Saraswati, Fakultas Pertanian UMP, 2018



17 

 

 

 

a. Kultur Meristem  

Teknik kultur jaringan ini menggunakan potongan tunas yang sangat kecil, 

terdiri atas satu kubah meristem dan beberapa primordia daun. Ukuran eksplan ini 

merupakan salah satu upaya pembebasan tanaman dari patogen melalui eradikasi 

patogen. Teknik ini mampu menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang identik 

dengan induknya sehingga kemungkinan terjadinya mutasi sangat jarang terjadi, 

mutasi akan hanya terjadi di dalam pucuk. Mutasi yang terjadi di dalam meristem 

hanya mempengaruhi sejumlah kecil sel sehingga mutasi tidak mungkin 

diturunkan pada meristem aksilar berikutnya.  

Menurut Mori et al. (1969) pengambilan jaringan meristem pada tanaman 

kentang dapat diambil dari jaringan meristem tunas ujung, tunas umbi, maupun 

tunas ketiak. Dalam pengambilan jaringan meristem ini, bertujuan untuk 

mendapatkan tanaman berkadar virus rendah atau bebas virus. Pengembangan 

metode kultur meristem ini bertujuan untuk membebaskan dan membersihkan 

berbagai jenis virus yang pelaksanaanya dikombinasikan dengan perlakuan 

kemotrapi dan pemanasan. Umumnya meristem diambil dengan satu atau dua 

daun primordial agar meristem dapat tumbuh dengan baik. 

Selanjutnya Mellor dan Smith (1967) mengungkapkan bahwa faktor yang 

menambah ketahanan hidup dan perakaran menjelang pertumbuhan adalah 

komposisi media, varietas, pH media, dan sub kultur. Menurut Quak (1961), yang 

menentukan keberhasilan kultur meristem tersebut tergantung pada kebutuhan 

unsur hara yang bervariasi dari spesies ke spesies bahkan kadang-kadang dari 

varietas ke varietas. Selain itu, keadaan fisiologis eksplan dapat mempengaruhi 
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terjadinya morfogenesis. Ketidak berhasilan eksplan mengadakan pembelahan dan 

berdeferensiasi disebabkan oleh sel-sel dari eksplan tersebut yang tidak bersifat 

totipoten. Kegagalan jaringan untuk tumbuh dan berkembang dapat diakibatkan 

oleh kurang cermatnya dalam pengambilan eksplan atau terlalu kecilnya ukuran 

dari eksplan tersebut. Menurut Goodwin (1980) rata-rata panjang kubah meristem 

apikal sampai dasar 0,25 – 1,10 mm. Eksplan yang berukuran lebih kecil dari 0,25 

mm akan sulit berkembang ketika dikulturkan. Selain ukuran dari meristem, 

ketepatan dalam jumlah senyawa zat pengatur tumbuh yang digunakan juga 

sangat berpengaruh dalam perkembangan jaringan meristem.  

Jika meristem diisolasi bersama dengan daun primordia, daya tumbuhnya 

akan lebih besar. Untuk perbanyakan tanaman umumnya dianjurkan mengambil 

jaringan meristem bersama beberapa daun primordia. Tetapi sebaliknya jika 

tujuannya untuk menghilangkan penyakit sistemik seperti virus, jaringan 

meristem harus bebas dari daun primordia dan ukurannya tidak boleh melampaui 

0,5 mm. Berikut ini tiga cara untuk mengisolasi atau pengambilan jaringan 

meristem pada tanaman kentang adalah sebagai berikut: bagian tanaman yang 

akan diambil meristemnya diambil sepanjang 2 cm untuk tunas ujung dan 1 cm 

untuk tunas ketiak. Tunas-tunas tersebut dibilas dengan alkohol 70 %, kemudian 

direndam dalam larutan sodium hypochlorite (Clorox) 25% selama 10 – 15 menit. 

Selanjutnya dibilas beberapa kali dengan aquadest steril (minimal 3 – 4 kali) dan 

ditiriskan pada petridish steril yang dilapisi kertas saring. Pengambilan jaringan 

meristem dilakukan di lingkungan steril (Laminar airflow cabinet) di bawah 

binokuler dengan pembesaran 25 – 40 kali. Primordia daun yang menutupi 
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jaringan meristem dibuang dengan menggunakan jarum atau piset. Kemudian 

bagian ujung jaringan dipotong 0,2 – 0,5 mm dengan menggunakan jarum/pisau 

scalpel dan ditanam/diinokulasikan di media tumbuh (Karjadi dan Buchory, 

2007). 

b. Proliferasi Tunas Aksilar 

Tipe kultur jaringan ini menggunakan  tunas terminal dan lateral yang 

proliferasi tunas aksilarnya dipacu dan pertumbuhan tunas terminalnya ditekan. 

Proliferasi tunas aksilar mampu menghasilkan sel tunas yang bersifat seragam dan 

resisten terhadap perubahan-perubahan genotip.  Teknik ini mampu menghasilkan 

tunas aksilar dari meristem, ujung pucuk atau tunas sebagai sarana regenerasi. 

Untuk mendapatkan sebuah tanaman yang lengkap, hanya diperlukan diferensi 

akar dan pemanjangan tunas.  Keuntungan pemanfaatan proliferasi tunas aksilar 

dari meristem, ujung pucuk, atau tunas sebagai sarana regenerasi karena tunas – 

tunas tersebut telah berpoliferasi secara in vivo. Yang diperlukan hanya 

pemanjangan tunas dan diferensiasi akar untuk mendapatkan tanaman lengkap. 

Menurut Wicaksana (2014), pada eksplan kentang digunakan jaringan-

jaringan yang sedang aktif tumbuh (jaringan muda dan lunak) pada masa 

pertumbuhan, karena jaringan tersebut merupakan bahan eksplan yang paling baik 

dan lebih mudah berproliferasi daripada jaringan berkayu atau yang sudah tua. 

Jaringan muda biasanya memiliki kapasitas regeneratif yang tinggi dan seringkali 

digunakan sebagai bahan penelitian. Faktor yang mempengaruhi laju keberhasilan 

metode ini adalah jaringan yang diambil tersebut dipelihara dalam medium padat 

atau cair yang cocok dan dalam keadaan steril. Dengan cara demikian sebagian sel 
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pada permukaan irisan tersebut akan mengalami proliferasi dan membentuk kalus. 

Apabila kalus yang terbentuk dipindahkan ke dalam medium diferensiasi yang 

cocok, maka akan terbentuk tanaman kecil yang lengkap dan disebut planlet. 

Dengan teknik kultur jaringan ini hanya dari satu irisan kecil suatu jaringan 

tanaman dapat dihasilkan kalus yang dapat menjadi planlet dalam jumlah yang 

besar. 

c. Induksi Pucuk Adventif 

Induksi ini termasuk inisiasi perkembangan pucuk adventif dari eksplan, 

maupun hasil dari eksplan sebagai akibat adanya pelukaan dan perlakuan zat 

pengatur tumbuh. Pucuk adventif adalah tunas yang terbentuk dari eksplan pada 

bagian yang bukan merupakan tempat asal terbentuknya (bukan dari mata tunas 

atau buku). Tunas-tunas adventif ini dapat terbentuk langsung dari eksplan tanpa 

melalui proses terbentuknya kalus terlebih dahulu. Teknik ini merupakan salah 

satu teknik mikropropagasi yang juga banyak dilakukan dan dapat menghasilkan 

plantlet dalam jumlah jauh lebih banyak dari teknik terdahulu (pembentukan tunas 

aksilar). Pucuk adventif ditujukan pada pucuk-pucuk yang muncul dari setiap 

bagian tanaman, selain ketiak daun dan ujung pucuk. Induksi pucuk adventif 

termasuk inisiasi perkembangan pucuk adventif dari eksplan, maupun kalus yang 

dihasilkan eksplan sebagai akibat adanya perlukaan dan perlakuan zat pengatur 

tumbuh. Pada sejumlah spesies tanaman, perbanyakan melalui induksi pucuk 

adventif menghasilkan regenerasi yang jauh lebih besar daripada metode 

perbanyakan vegetatif secara konvensional. Induksi pucuk adventif memiliki 

potensi yang sangat besar, namun ada beberapa hambatan yang berkaitan dengan 
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aplikasi teknik ini yaitu sulitnya mendapatkan duplikat genetik yang identik (true-

to-type) dan adanya variasi pada sifat pertumbuhan tanaman yang 

diregenerasikan. 

d. Organogenesis 

Proses perkembangan pucuk dan atau akar adventif dari dalam massa 

kalus berkaitan dengan organogenesis. Ekspresi genetik yang tidak selalu stabil  

dilihat dari tanaman-tanaman yang diregenerasikan dari kultur sel dan kultur 

kalus. Bagi para pemulia tanaman, teknik kultur sel dan kultur kalus menjadi 

sarana penyediaan keragaman genetik dan dapat menawarkan pendekatan baru 

bagi perbaikan tanaman melalui seleksi in vitro. 

Terjadinya organogenesis dipacu oleh adanya komponen-komponen 

seperti medium, komponen endogen selama eksplan mulai dikulturkan, dan 

senyawa-senyawa yang terbawa selama inisiasi eskplan. Selain itu organogenesis 

dipacu juga oleh keberadaan zat pengatur tumbuh eksogen di dalam medium. 

Tunas dan akar terbentuk pada beberapa lapis sel tipis pada eksplan beberapa 

spesies oleh adanya perbedaan konsentrasi antara auksin dan sitokinin. Inisiasi 

akar dapat dipacu dengan penambahan NAA dan zeatin dan pembentukan tunas 

dipacu dengan penambahan sitokinin seperti zeatin atau benzylaminopurine tanpa 

penambahan auksin. (Dodds dan Robert, 1983). 

e. Embriogenesis Somatik 

Perkembangan embrio lengkap berasal dari sel-sel vegetatif yang 

dihasilkan dari berbagai sumber eksplan yang ditumbuhkan pada medium kultur 

jaringan merupakan pernyataan dari embriogenesis somatik. Tahapan 
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perkembangan tenik ini melalui oktan, globular, awal hati, hati, torpedo, dan 

embrio dewasa. Teknik ini memiliki keunggulan seperti hasil dari embrio-embrio 

somatik bersifat bipolar yang memiliki ujung-ujung pucuk dan akar yang 

dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman lengkap. Hasil dari teknik ini yaitu 

mendapatkan embrio dalam jumlah besar pada satu wadah kultur, lebih banyak 

daripada pucuk-pucuk majemuk yang diregenerasikan secara adventif melalui 

organogenesis. 

Perbanyakan dengan menggunakan teknik kultur jaringan memiliki 

banyak keuntungan di antaranya adalah untuk memproduksi bibit unggul dalam 

jumlah besar serta dengan waktu yang singkat; metabolit sekunder; bibit bebas 

penyakit dan virus; percepatan pemuliaan tanaman; tidak bergantung pada musim; 

pelestarian plasma nutfah yang hampir punah; termasuk rekayasa genetika 

tanaman; proses pertumbuhan bibit bebas dari gangguan hama, penyakit serta 

lingkungan; menghasilkan bibit dengan pertumbuhan yang seragam; biaya 

transportasi bibit lebih mudah dan murah (Yuliarti, 2010). Selanjutnya Hendrayo 

dan Wijayani (2012) menambahkan fungsi utama dari kultur jaringan adalah 

untuk menghasilkan tanaman yang memiliki sifat fisiologis dan morfologis sama 

seperti tanaman dari induknya. Perbanyakan tanaman dengan menggunakan 

teknik kultur jaringan melalui jalur embriogenesis somatik lebih menguntungkan 

dibandingkan melalui organogenesis karena dapat menghasilkan tanaman baru 

dengan jumlah yang lebih banyak. Selain itu, karena embriosomatik berasal dari 

sel tunggal maka akan lebih mudah untuk memonitor proses pertumbuhan setiap 

individu tanaman. Embriogenesis somatik juga merupakan jalur yang lebih efisien 
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untuk penelitian yang melibatkan produksi tanaman yang ditransformasikan 

secara genetik. 

2.2.2 Media Tanam Kultur Jaringan 

Media tanam dalam kultur jaringan adalah tempat tumbuhnya eksplan. 

Media tanam kultur jaringan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu media 

cair dan media padat (Kumar dan Reddy, 2011). Media cair merupakan campuran 

komponen zat kimia dengan aquades/ air suling. Umumnya media cair digunakan 

untuk keperluan suspensi sel yang bertujuan untuk memperbanyak kalus yang 

sebelumnya sudah terbentuk, isolasi serta untuk fusi protoplasma (Hendaryono 

dan Wijayani, 2012). Keuntungan dari penggunaan media cair adalah proses 

persiapannya cepat dan harganya murah. Selain itu, media cair lebih homogen, 

karena gradien nutrisi mungkin muncul selama jaringan yang tumbuh di media 

padat (Kumar dan Reddy, 2011).  

Selanjutnya media padat merupakan media cair yang ditambahkan dengan 

zat pemadat seperti agar. Penggunaan agar biasanya 8 — 10 g/l Hendaryono dan 

Wijayani (2012). Keuntungan penggunaan dari media padat menurut Wattimena, 

et al., (1992) adalah sebagai berikut: 

a.  Jika menggunakan eksplan dengan ukuran yang relatif kecil maka akan mudah 

terlihat. 

b.  Eksplan terletak di atas permukaan medium sehingga tidak memerlukan alat 

bantu lain untuk aerasi. Bila menggunakan medium cair perlu dilakukan 

pengocokan, atau menghendaki perlengkapan khusus dan atau botol kultur 

khusus utuk aerasi. 
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c.  Pertumbuhan tunas dan akar menjadi tumbuh secara teratur pada medium yang 

padat dan diam. Jika pada medium cair yang selalu bergerak akibat 

pengocokan, maka pertumbuhan seringkali tidak beraturan, dan 

konsekuensinya tunas — tunas yang terbentuk sulit untuk dipisahkan satu 

dengan yang lainnya. 

Media tanam harus mengandung semua zat yang diperlukan untuk 

tanaman agar dapat menjamin pertumbahan eksplan (Hendaryono dan Wijayani, 

2012). Komponen penyusun medium meliputi garam - garam anorganik, zat 

pengatur tumbuh tanaman, vitamin, asam - asam amino dan amida, pelengkap 

organik kompleks, osmotika, matriks medium, sumber karbon, dan air 

(Zulkarnain, 2011).  

Media kultur jaringan tanaman pada umumnya mengandung vitamin – 

vitamin seperti thiamine, nicotinic acid, pyridoxin dan asam pantotenat 

(Wattimena, et al, 1992). Vitamin memiliki fungsi katalik pada sistem enzim dan 

dibutuhkan dalam jumlah kecil. Satu – satunya vitamin yang dianggap esensial 

pada kultur in vitro adalah tiamin (Zulkarnain, 2011). Thiamin dibutuhkan hampir 

oleh seluruh kultur (Wattimena, et al, 1992). 

Kultur in vitro dapat tumbuh secara optimal bervariasi antarspesies 

ataupun antarvarietas apabila diberi nutrisi sesuai kebutuhannya. Pada setiap 

bagian tanaman akan membutuhkan nutrisi yang berbeda. Sehingga, tidak ada 

satupun medium dasar yang mengandung nutrisi untuk semua jenis jaringan dan 

organ tanaman yang berbeda (Zulkarnain, 2011). 
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2.2.3 Keberhasilan Dalam Kultur Jaringan 

Menurut Yuliarti (2010) hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

pada teknik kultur jaringan  diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk regenerasi dalam kultur 

Seperti pucuk aksilar, embrio somatik, pucuk adventif, pembentukan 

protocorm like bodies, dan lain-lain. 

2. Eksplan 

Eksplan adalah bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan tanam dalam 

perbanyakan tanaman. Faktor-faktor penting yang terdapat pada eksplan adalah 

genotip/varietas, letak pada cabang, umur eksplan, dan seks (jantan/betina). 

Pucuk muda, daun muda, batang muda, hipokotil, anther, kotiledon, embrio, 

endosperm, dan lain-lain merupakan bagian tanaman yang dapat digunakan 

sebagai eksplan. 

3. Media tumbuh 

Syarat media tumbuh yang baik yaitu harus memiliki komposisi zat pengatur 

tumbuh serta garam an-organik. Beberapa komposisi media dalam kultur 

jaringan, yaitu Murishige dan Skoog (MS), Knop, Anderson, Woody Plant 

Medium (WPM), Knudson-C, dan lain-lain. Media yang sering digunakan 

dalam kultur jaringan adalah media MS. 

4. Lingkungan Tumbuh Mempengaruhi Regenerasi Tanaman 

Meliputi temperatur, intensitas penyinaran, panjang penyinaran, ukuran wadah 

kultur, dan kualitas sinar. 
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2.2.4 Permasalahan dalam Kultur Jaringan 

Menurut Yuliarti (2010) terdapat beberapa masalah yang muncul sehingga 

dapat menghambat atau menyebabkan kegagalan selama melakukan kegiatan 

kultur jaringan. Munculnya gangguan dapat disebabkan dari bahan yang ditanam, 

lingkungan kultur, maupun praktikannya. Masalah-masalah yang sering terjadi 

dalam kegiatan kultur jaringan adalah sebagai berikut: 

1. Kontaminasi 

Umumnya kontaminasi sering terjadi dalam kegiatan kultur jaringan. 

Munculnya gangguan ini dapat dikatakan wajar karena media yang digunakan 

diperkaya dengan berbagai zat/nutrisi. Terdapat beberapa fenomena 

kontaminasi yang terjadi dan dapat dilihat dari jenis kontaminasinya seperti 

kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. 

2. Pencokelatan 

Pencokelatan (browning) merupakan suatu keadaan dimana eksplan berwarna 

cokelat atau hitam serta menyebabkan eksplan tidak mengalami pertumbuhan 

maupun perkembangan secara normal. Pencokelatan terjadi sesaat setelah 

isolasi yang selanjutnya dapat menghambat pertumbuhan dan akhirnya 

menyebabkan kematian jaringan. Pencoklatan sangat umum terjadi pada 

spesies tanaman berkayu, terutama bila eksplan diambil dari pohon dewasa. 

Penghambatan pertumbuhan biasanya sangat kuat pada beberapa spesies yang 

umumnya mengandung senyawa tanin atau hidroksifenol dengan konsentrasi 

tinggi (George dan Sherrington 1984). Tang dan Newton (2004) juga 

melaporkan bahwa pencoklatan jaringan sangat menurunkan regenerasi secara 
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in vitro dari kultur kalus pada beberapa tanaman berkayu, khususnya 

regenerasi tanaman melalui jalur organogenesis.  

Tabiyeh et al. (2006) mengemukakan bahwa pencoklatan dalam kultur jaringan 

disebabkan karena meningkatnya produksi senyawa fenolat yang diikuti 

oksidasi oleh aktivitas enzim oksidase (PPO) dan polimerasinya. Fenilalanin 

amonia liase (PAL) adalah salah satu enzim dalam fenilpropanoid yang sangat 

berpengaruh terhadap terjadinya pencoklatan. Salah satu penyebab utama 

pencoklatan dalam kultur in vitro adalah luka karena pemotongan pada 

jaringan.  Luka tersebut memacu stres dan menyebabkan peningkatan aktivitas 

PAL yang diikuti oleh produksi fenilpropanoid dan menyebabkan pencoklatan.  

Penanggulangan pencoklatan pada jaringan khususnya pada eksplan yang baru 

diisolasi dan pada media tumbuh yang digunakan, menurut George dan 

Sherrington (1984) seringkali dilakukan dengan menggunakan salah satu cara 

dari beberapa pendekatan, yaitu:  

a. Menghilangkan senyawa fenol. 

b.  Modifikasi potensial redoks. 

c. Penghambatan aktivasi enzim fenol oksidase. 

d. Penurunan aktivitas fenolase dan ketersediaan substrat. 

3. Vitrifikasi  

Vitrifikasi adalah suatu istilah problem pada kultur jaringan yang ditandai 

dengan terjadinya pertumbuhan   dan   perkembangan    yang   tidak normal, 

menghasilkan tanaman yang kecil atau kerdil, pertumbuhan Batang cenderung 

ke arah penambahan   diameter,   utuhnya tanaman menjadi sangat turgescent, 
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tidak adanya jaringan pallisade pada daun, serta daun yang terdapat pada 

bagian pangkal batang cenderung melebar.  

Upaya untuk mencegah terjadinya vitrifikasi adalah dengan menambahkan 

pectin ke dalam media, memindahkan kultur pada ruangan dengan suhu 4
o
 C 

selama 15 hari, menurunkan pH larutan media, serta penggunaan anhydrous 

berupa CaSO4 pada desicator, penggunaan media semi padat, dan lain-lain. 

4. Variabilitas Genetik 

Variasi genetik menjadi kendala dalam perbanyakan tanaman yang seragam 

serta dengan jumlah yang banyak, karena: 

a. Laju multiplikasi yang tinggi. Subkultur yang tidak terkontrol dan berulang 

dapat menyebabkan terjadinya variasi. 

b. Tidak sesuainya teknik yang digunakan. Umumnya variasi genetik terjadi 

pada kultur suspensi sel dan kultur kalus yang disebabkan oleh munculnya 

sifat instabilitas kromosom. Hal tersebut diduga disebabkan oleh teknik 

kultur, hormon, atau media. 

5. Pertumbuhan dan Perkembangan 

Stagnasi merupakan tidak terjadinya pertumbuhan, perkembangan, dan 

kematian pada eksplan dari dimulai tanam hingga kurun waktu tertentu. 

Tindakan preventif merupakan upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan 

tidak memakai bahan tanam yang tidak meristematik atau tidak juvenil karena 

sel-sel muda yang aktif membelah atau sel-sel tua yang muda kembali akan 

merangsang pertumbuhan pada eksplan. 
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Selain itu, media dapat menjadi penyebab terjadinya stagnasi pertumbuhan. 

Eksplan dapat melakukan proses pembelahan dan pembesaran jika diberikan 

media yang baik dan tepat. 

6. Pra Perlakuan 

Praperlakuan dilakukan dalam rangka menghilangkan berbagai hambatan yang  

mungkin muncul, seperti hambatan kimiawi, fisis, dan biologis. Upaya yang 

dilakukan untuk menangani hambatan yang berasal dari bahan kimia harus 

dimulai degan mengenali senyawa aktif yang ada dalam media, potensi 

gangguan, proses reaksi, dan alternatif pengelolaannya. 

7. Lingkungan Mikro 

Suhu ruangan inkubator sangat menentukan optimalis pertumbuhsn eksplan. 

Eksplan membutuhkan suhu yang normal untuk pertumbuhannya. 

Perkembangan dan pertumbuhan eksplan akan terhambat jika suhu yang 

diberikan tidak stabil/ tidak sesuai. 

2.3 Nutrisi AB Mix 

Nutrisi AB mix merupakan nutrisi yang umumnya digunakan untuk 

budidaya tanaman dengan teknik hidroponik dengan formulasi yang berasal dari 

garam-garam mineral sehingga mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan 

tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nutrisi ini memiliki 16 

kandungan unsur hara yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu unsur hara makro 

adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, terdiri dari 6 unsur 

diantaranya adalah N, P, K, Ca, Mg, dan S. Selanjutnya unsur hara mikro yaitu 
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unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, terdiri dari 10 unsur 

diantaranya adalah Fe, Mn, Bo, Cu, Zn, Mo, Cl, Si, Na, Co (Agustina, 2004).  

Biasanya nutrisi AB mix dibagi menjadi dua stok yang terpisah yaitu stok 

A dan stok B. Stok A berisi senyawa yang mengandung Ca (kalsium), sedangkan 

stok B berisi senyawa yang mengandung S (sulfat) dan P (fosfat). Pembagian 

nutrisi tersebut bertujuan agar tidak terjadi endapan ketika nutrisi tersebut dalam 

kondisi pekat. Pengendapan terjadi jika unsur Ca bertemu dengan unsur sulfat 

atau fosfat dalam keadaan pekat (Sutiyoso, 2004). Selanjutnya Liferdi dan Cahyo 

(2016) menambahkan bahwa kedua larutan nutrisi A dan B harus dipisah, hal 

tersebut dikarenakan jika kation Ca dalam formula A bertemu dengan anion S 

dalam formula N akan terjadi endapan kalsium sulfat sehingga unsur Ca dan S 

tidak dapat diserap oleh akar tanaman. 

2.4 Pupuk SP-36 

Fosfor (P) merupakan salah satu unsur hara makro yang sangat dibutuhkan 

oleh tanaman untuk keberlangsungan hidupnya dan jika keberadaannya tidak 

tersedia dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Unsur hara P berguna untuk 

merangsang pertumbuhan akar, terutama akar benih dan akar tanaman muda 

(Lingga dan Marsono, 2013). Pupuk ini sangat cocok digunakan sebagai pupuk 

dasar tanaman semusim seperti tanaman pangan dan hotikultura (Azzamy, 2015). 

Unsur P berperan penting dalam transfer energi di dalam sel tanaman 

untuk pembentukan membran sel, misalnya lemak fosfat, dan meningkatkan 

efesiensi fungsi dan penggunaan nitrogen (Agustina, 2004). Selain itu, menurut 

Marzuki (2007)  unsur P dapat merangsang pertumbuhan akar, pertumbuhan 
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bunga dan biji, dapat memperbesar persentase terbentuknya bunga menjadi biji 

menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, serta 

memperbaiki struktur hara tanah. Selanjutnya Azzamy (2015) menambahkan 

bahwa pupuk ini adalah sumber unsur hara P bagi tanaman, memperbaiki kualitas 

biji, merangsang pembelahan sel tanaman dan memperbesar jaringan sel, 

mempercepat pemasakan buah, dan dapat memperkuat bagian batang tanaman. 

2.5 Pupuk KNO3 

Selain unsur Phosfor (P), unsur kalium (K) dan nitrogen (N) merupakan 

salah unsur hara makro yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman serta 

keberadaannya tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Kalium berperan 

sebagai pengaktif dari sejumlah besar enzim yang penting untuk proses respirasi 

dan fotosintesis. Untuk membentuk pati dan protein memerlukan pengaktifan 

enzim oleh kalium (Salisbury, 1995). Menurut Setijono (1996) unsur kalium 

mutlak dibutuhkan pertumbuhan tanaman. Jika ketersediaan kalium sangat 

kurang, maka tanaman dapat menunjukkan gejala defisiensi yang spesifik serta 

fungsi fisiologis dari unsur tersebut tidak dapat digantikan dengan unsur lain.  

Sedangkan nitrogen merupakan komponen penting dari semua protein. 

Jika tanaman kekurangan unsur nitrogen, dapat menyebabkan pertumbuhan 

tanaman terhambat, lambat, dan klorisis. Selain itu gejala yang ditimbulkan akibat 

dari keukarngan nitrogen adalah berwarna ungu pada bagian batang, tangkai, dan 

bagian bawah daun dari akumulasi pigmen antosianin. Sebagian besar nitrogen di 

ambil dari tanah dalam bentuk NO3 (Norman et.al, 2008) 
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KNO3 dapat bereaksi netral yaitu tidak bersifat asam maupun basa. Pupuk 

KNO3 sangat efektif digunakan pada tanah asam sebagai sumber unsur nitrogen. 

Sebagai sumber nitrogen, pupuk KNO3 lebih baik daripada urea, karena urea 

bersifat asam dan dapat mengasamkan tanah (Widiastoety, 2008).  
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