
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tanaman Pisang 

 

 

1. Sejarah  

 

Tanaman pisang pada zaman dahulu merupakan tanaman  liar yang 

tidak dibudidayakan.  Pada saat pertanian mulai berkembang tanaman 

pisang tergolong tanaman pertama yang dibudidayakan oleh manusia.  

Diduga pisang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Asia 

tenggara, terutama pada bagian tunas dan pelepah yang diolah menjadi 

sayur.  Bukti sejarah lainnya dalam tulisan maupun dalam bentuk relief 

menunjukkan budidaya tanaman pisang memang sudah ada sejak lama.  

Bukti tulisan pisang pertama diperkirakan sekitar tahun 500-600 SM 

menyebutkan bahwa pemeliharaan pisang dilakukan di Epics, Pali 

Boedhshist (Suyanti dan Supriadi, 2008). 

 

2. Biologi Pisang 

 

 

Pisang merupakan buah yang dikenal sebagai makanan yang dapat 

dikonsumsi dalam keadaan segar atau masak maupun yang diolah 

terlebih dahulu dalam penyajiannya.  Buah pisang berpotensi sebagai 

sumber pangan dalam sudut peninjauan, aspek pascapanen dan teknik 
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pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam keragaman cara 

pengolahannya (Prabawati et al., 2008). 

 

Produksi pisang di Indonesia 70% berasal dari pekarangan.  Indonesia 

merupakan salah satu negara sentra primer keragaman varietas pisang. 

Pisang sebagai tanaman tropis mampu hidup pada dataran rendah 

ataupun dataran  tinggi lebih dari 1600 meter di atas permukaan laut, 

serta mampu hidup pada suhu 27 
0
C sampai maksimum 38 

0
C, pH 

keasaman tanah 4,7-7,5 dengan curah hujan antara 2000-2500 

mm/tahun. Tanaman pisang memerlukan tambahan pengairan pada 

daerah bulan kering berturut-turut melebihi 3 bulan agar dapat tumbuh 

dan berproduksi dengan baik (Anonymous, 2008). 

 

Pisang salah satu buah unggul yang memiliki berbagai macam varietas 

sebagai buah meja atau melalui pengolahan yang memiliki rasa manis, 

aroma harum, daging buah empuk serta tekstur daging yang halus dan 

bentuknya menarik.  Varietas pisang terdapat tiga golongan yaitu 

pertama; Musa nana yakni varietas pisang yang berasal dari Cina.  

Pisang ini hidup pada dataran tinggi 1000 meter di atas permukaan 

laut.  Kedua; jenis varietas pisang Musa paradisiaca yakni golongan 

varietas pisang yang dapat dikonsumsi setelah diolah menjadi makanan 

ataupun dapat diperoleh tepungnya. Ketiga; jenis varietas pisang Musa 

paradisiaca var. sapientum pisang ini dapat dimakan setelah masak 

sebagai buah meja seperti pisang raja sere, pisang ambon, pisang susu 

dan lain sebagainya (Nuswamarhaeni et al., 1999). 
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Tanaman pisang memiliki buah, daun, batang, bonggol yang dapat 

dikonsumsi.  Pada tahun 1942-1946 sewaktu zaman penjajahan 

Jepang, Indonesia mengalami krisis pangan, dimana pada saat itu 

membuat masyarakat memanfaatkan batang bonggol pisang yang 

semestinya digunakan sebagai indukan baru konon dijadikan bahan 

pangan pengganti karbohidrat.  Daun pisang dimanfaatkan sebagai 

bahan pengganti pembungkus plastik pada makanan atau dimanfaatkan 

untuk pakan ternak. Buah pisang dapat diolah menjadi berbagai 

macam kreasi makanan seperti keripik, sale pisang, tepung, ledre, 

pisang goreng ataupun dijadikan buah meja yang dapat dikomsumsi 

dalam keadaan segar (Suhardiman,1997). 

 

Pisang berproduksi atau dapat dipanen hasilnya pada umur 12 sampai 

15 bulan setelah tanam.  Tanaman pisang berbunga saat umur 4-6 

bulan tergantung varietasnya.  Berbeda dengan tanaman buah tahunan 

lainnya tanaman pisang hanya berbuah satu kali dan setelah itu akan 

mati (Cahyono, 2009). 
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Klasifikasi tanaman pisang menurut Pillay dan Tenkouano (2011) adalah 

sebagai berikut. 

Divisio   : Magnoliophyta 

Classis   : Liliopsida 

Sub-classis  : Commelinidae 

Ordo   : Zingiberales 

Familia  : Musaceae 

Genus   : Musa 

Species  : Musa paradisiaca L var. sapientum 

 

   

              Gambar 1.  Tanaman pisang raja bulu a). Habitus pisang raja bulu, 

b).Buah pisang raja bulu (Anonymous, 2014) 

 

Pisang raja bulu salah satu varietas buah pisang unggul di Indonesia.  

Buahnya memiliki kulit yang tebal, berwarna kuning, terdapat bintik hitam 

pada buah yang telah matang.  Diameter buah cukup besar berkisar 3,2 cm 

dengan panjang buah 12-18 cm. Daging buah berwarna kuning kemerahan 

jika sudah matang. Pisang raja bulu memiliki daging yang legit atau manis 

dengan aroma buah yang harum. Pada satu tandan buah pisang terdapat   

a b 
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5-6 sisir buah, setiap sisir terdapat 14-16 buah. Berat pertandan pisang 

sekitar 12-16 kg (Sobir, 2009). 

  

Secara morfologi tanaman pisang termasuk kedalam tanaman herba.   

Tanaman pisang  memiliki struktur batang berbentuk bulat, helaian daun 

berbentuk lanset tipis dengan ukuran panjang helaian daun berkisar antara  

30 cm sampai 50 cm saat muda dan 125 cm sampai 165 cm setelah 

dewasa.  Memiliki bunga betina dan jantan dalam satu rangkaian yang 

terdiri dari 5-20 bunga (Suhardiman, 1997). 

 

3. Morfologi Tanaman Pisang 

 

 

a. Akar 

 

Pisang merupakan tanaman yang berakar serabut yang berpangkal 

pada bonggol batang.  Panjang akarnya mencapai kedalaman 75 

cm hingga 150 cm di bawah tanah (Widyastuti dan Paimin, 1993), 

sedangkan pada bagian bonggol batang akarnya tumbuh disamping 

dan mendatar.  Pada usia tanaman 75 hari sampai 90 hari 

pembentukan akar akan berlangsung (Suhardiman, 1997).   

 

b. Batang 

 

Pisang memiliki batang yang termasuk kedalam batang semu yang 

terbentuk dari pelepah daun yang saling menutup dengan kompak. 

Memiliki tinggi batang berkisar 2,5 meter sampai 7,5 meter 

(Widyastuti dan Paimin, 1993).  Batang semu tanaman pisang 

memiliki warna hijau kekuningan, merah, merah kekuningan dan 
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hijau kemerahan.  Batang semu juga terdapat bercak-bercak 

berwarna merah, cokelat dan keunguan.  Bonggol pisang yang 

terletak di bawah batang semu memiliki ukuran lingkar sekitar 60 

cm sampai 110 cm tergantung jenis tanaman pisang (Radiya, 

2013).  

 

c. Daun 

 

Tanaman pisang memiliki daun berbentuk lanset.  Ukuran lebar 

daun pisang mencapai 30 cm sampai 40 cm serta mudah koyak  

(Widyastuti dan Paimin, 1993).  Pada pucuk tengah batang semu 

akan muncul daun  baru yang menggulung dan akan terus 

memanjang keluar dari tengah batang semu membentuk kanopi-

kanopi daun pisang (Ashari, 1995). Terdapat tiga tipe variasi 

bentuk pucuk daun pisang dilihat dari bentuk tepi pangkal daun 

pelepah.  Bentuk-bentuknya yakni tipe pelepah daun menjepit 

batang contohnya pada pisang jantan dan pisang susu , tipe daun 

yang tidak menjepit batang seperti pisang gadang, pisang raja, 

pisang lidi, dan tipe bergelombang seperti pisang manis dan pisang 

telur (Radiya, 2013). 

 

d. Bunga 

 

Tamanan pisang terdiri atas bunga jantan dan bunga betina yang 

tersusun dalam satu tandan (Widyastuti dan Paimin, 1993).  Bunga 

pisang memiliki kuncup bunga yang dibungkus oleh seludang  

berwarna merah kecokelatan.  Apabila bunga telah membuka 
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seludang akan jatuh ke tanah.  Bunga jantan berkembang secara 

tidak normal dan bunga betina akan berkembang secara normal.  

Bunga tersebut akan membentuk kelompok sisir, setiap sisir 

berjumlah 12 sampai 20 buah. Sisir betina berjumlah 5 sampai 15 

buah.  Panjang bunga betina mencapai 10 cm dan berbentuk 

segitiga, sedangkan pada bunga jantan berukuran sekitar 6 cm 

dengan jumlah benang sari 5 (Ashari, 1995). 

 

e. Buah 

 

Tanaman pisang memiliki buah yang tidak serentak dalam satu 

tandan. Buah pisang berbentuk sisir yang bervariasi tergantung 

letak sisirnya. Ukuran panjang buah pisang berkisar 6-35 cm dan 

berdiameter 2-5 cm, berwarna hijau kekuningan dengan bentuk 

yang  membengkok. Buah pisang setiap jenisnya mengandung 

beberapa gizi yang berbeda-beda.  Pada 100 gram daging buah 

pisang mengandung 70 g air, lemak 0,3 g, protein 1,2 g, serat 0,5 g 

dan pati 27 g. Potasium banyak terkandung dalam daging buah 

pisang sebanyak 400 mg/100 g.  Daging buah pisang mengandung 

kolesterol, lemak serta kadar garam yang rendah dan sangat cocok 

sebagai makanan untuk diet.  Vitamin C, vitamin B6, vitamin A, 

thiamin, riboflavin dan niacin kaya dalam daging buah pisang.  

Kandungan kalori dalam 100 g daging buah pisang mengandung 

energi sebanyak 275- 465 kkal (Ashari, 1995). 
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4. Nilai Ekonomi Pisang 

 

Indonesia menempati peringkat tertinggi produksi pisang.  Produksi 

pisang di Indonesia pada tahun 2001 mencapai 4.300.422 ton  

(Prabawati, 2008). Data statistik rata-rata produksi pisang 2009-2013 

sebanyak 70,30% disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 

provinsi dengan pemasok pisang terbesar di Indonesia diantaranya 

Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Jawa tengah dan Sumatera Utara. 

Produksi pisang dari Jawa timur dan Lampung cenderung meningkat 

dalam tiga tahun terakhir (Susanti, 2014). 

 

Perkembangan provinsi sentra pisang di Indonesia disajikan pada 

Tabel 1. 
 

    Tabel 1. Provinsi Sentra Produksi Pisang di Indonesia, 2009–2013  

                        (Susanti, 2014) 

 

 
 

 

Potensi buah pisang dalam perdagangan di pasar dalam maupun luar   

negeri sangat besar.  Potensi pengembangan pemasaran masih perlu 

banyak perbaikan.  Selain itu, tidak hanya pada budidaya supaya 
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menghasilkan buah yang bermutu tetapi perbanyakan dalam 

pascapanen yang masih terabaikan (Prabawati et al., 2008). 

 

Produksi pisang dunia diperhitungkan sebanyak 68 juta ton per tahun 

yang berasal dari sekitar 120 negara.  Beberapa negara di Asia  

tenggara merupakan negara produksi pisang tertinggi di dunia. 

Produksi  tertinggi  pada tahun 1987 tercatat di Filipina 3.755.000 ton 

dari luas 330.500 ha, Indonesia 2.192.000 ton dari 175.600 ha dan 

Thailand 471.500 ton dari 27.700 ha (Ashari, 1995). 

 

B. Pemuliaan Tanaman melalui Teknik Kultur Jaringan  

 

 

Kultur jaringan terdiri dari dua kata, kultur yang berarti budidaya dan 

jaringan yaitu sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang 

sama.  Kultur jaringan merupakan jaringan tanaman yang dibudidayakan 

menjadi tanaman kecil memiliki sifat yang sama seperti induknya 

(Hendrayono dan Wijayanti, 1994). 

 

Pada tahun 1988  dalam survei yang dilaksanakan di Belanda 

menunjukkan bahwa laboratorium mikropropagasi telah menghasilkan 

tanaman dengan perbanyakkan secara klonal hingga 65 juta bibit.  

Aplikasi kultur jaringan di Indonesia telah membantu program hutan 

tanaman industri.  Metode ini telah berhasil mengembangkan tanaman 

seperti pohon jati dengan kemampuan multiplikasi 5-6 planlet dan dalam 

kurun waktu satu tahun mampu memperoleh 15 juta bibit dari satu eksplan 

(Yuliarti, 2010). 
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1. Penggunaan Kultur jaringan  

 

Kultur jaringan pada tumbuhan bertujuan untuk meregenerasikan 

jaringan kalus, memperbanyak sel, regenerasi tanaman secara 

keseluruhan dan identifikasi seleksi mutan-mutan alami yang 

terinduksi secara potensial untuk memperbanyak genotip yang 

diinginkan (Welsh,1991). 

 

Manfaat pemuliaan tanaman dalam kultur jaringan tumbuhan adalah 

menciptakan klon-klon tanaman yang efektif dan murah serta  bebas 

dari virus saat diisolasi.  Manfaaat lainnya menghasilkan genotip-

genotip tanaman yang diinginkan secara cepat dan ekonomis dalam 

pembuatannya (Welsh, 1991). 

 

2. Medium Kultur Jaringan 

 

Medium pada  metode in vitro dalam teknologi kultur jaringan terdiri 

dari beberapa komposisi medium.  Komposisi medium pada kultur 

jaringan tumbuhan mengandung 5 kelompok senyawa-senyawa unsur 

hara. Senyawa-senyawa medium tersebut terdiri atas garam-garam 

organik, sumber karbon, vitamin, zat pengatur tumbuh dan pelengkap 

organik (Watter dan Constabel, 1991). 

 

Garam organik terdiri dari kadar kalium dan nitrat sekurang-kurangnya   

20 – 25 nm. Sumber karbon pada medium terdiri dari sukrosa atau 

glukosa   2-4%.  Vitamin sangat bermanfaat untuk meningkatkan 

pertumbuhan kultur sel tunggal seperti tiamin, piridoksin, asam 

nikotinat dan mio-inositol. Pengatur tumbuh dibutuhkan dalam 
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menginduksi sel.  Beberapa senyawa yang sering digunakan sebagai 

pengatur tumbuh yakni asam 2,4- diklorofenoksiasetat (2,4-D) dan 

Naphthalene Acetic Acid (NAA) pada kadar 0,1-50 mg/l.  Medium  

pelengkap organik adalah air kelapa, ekstrak ragi, hidrolisat protein 

yang dapat memasok berbagai senyawa yang bertujuan untuk 

merangsang laju pertumbuhan sel (Watter dan Constabel, 1991). 

 

C. Cekaman Kekeringan 

 

 

Cekaman kekeringan merupakan kondisi dimana minimumnya kadar air 

dalam tanah yang berhubungan dalam pertumbuhan dan produksi 

tanaman.  Cekaman kekeringan pada tanaman berdampak pada laju 

pelebaran daun, indeks luas daun, menutupnya stomata, pengurangan 

pengambilan karbon dioksida serta penurunan berat kering jika cekaman 

air pada tanaman terlalu parah.  Cekaman kekeringan pada tanaman 

menyebabkan menurunnya laju fotosintesis,  penutupan stomata, 

penurunan pertumbuhan daun serta perubahan indeks luas daun (Purwanto 

dan Agustono, 2010) 

 

Salah satu faktor lingkungan abiotik yang paling berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman adalah ketersediaan air yang cukup. 

Mekanisme ketahanan tanaman terhadap cekaman kekeringan adalah 

menghindar dari kondisi cekaman. Tanaman akan mengalami mekanisme 

morfo-fisiologis untuk menghindar dari cekaman kekeringan. Tanaman 
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akan menghindar dari cekaman kekeringan dengan  memanjangkan akar 

untuk mencari sumber air dalam permukaan tanah (Djazuli, 2010). 

 

 

D. Respon Tumbuhan terhadap Cekaman Kekeringan. 

 

 

Beberapa faktor  yang terjadi pada tanaman yang mengalami cekaman air 

yaitu kurangnya ketersediaan air pada medium tanam dan transpirasi 

berlebihan atau kombinasi dari kedua faktor tersebut.  Tanaman dapat 

mengalami cekaman air, walaupun pada lapangan didalam tanah cukup air.   

Hal ini dapat terjadi jika kecepatan absorbsi tidak dapat mengimbangi 

kehilangan air melalui proses transpirasi.  Absorbsi air dapat 

mempengaruhi kecepatan kehilangan air, penyebaran dan kemampuan  

sistem perakaran dan potensial air pada tanah.  Kecepatan transpirasi 

menentukan luas struktur daun, stomata dan faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi perbedaan potensial air tanaman dan udara  

(Islami dan Utomo, 1995). 

 

Beberapa kasus dalam pengaruh cekaman air sangat berhubungan dengan 

pengaruh tekanan tugor sel.  Cekaman air pada tanaman mempengaruhi 

hubungan dalam menurunnya potensial air tanaman dan beberapa kasus 

menurunnya potensial osmotik dalam tanah.  Peranan tekanan tugor 

menentukan ukuran tanaman, hal tersebut dapat mempengaruhi 

pembesaran dan perbanyakan sel tanaman, membuka dan menutupnya 

stomata, perkembangan daun, pembentukan dan perkembangan bunga. 

Pengaruh potensial osmotik air sangat berhubungan dengan protoplasma.  
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Protoplasma di dalam sel berada dalam keseimbangan osmotik dengan 

larutan ( Islami dan Utomo, 1995). 

 

Respon tanaman pada kondisi kekeringan akan menyesuaikan diri secara 

fisiologis, biokimia, anatomi dan perubahan morfologi termasuk transisi 

dalam ekspresi gen.  Respon fisiologi tanaman sangat kompleks pada 

tingkat kekeringan melibatkan perubahan adaptif.  Beberapa faktor 

kompleksitas tingkat kekeringan yaitu varietas atau spesies tanaman, 

dinamika, durasi, intensitas penipisan air tanah, kondisi lingkungan, 

perubahan air dari atmosfer dan pertumbuhan tanaman (Lisar et al., 2012). 

 

E.  Poly Ethylene Glycol (PEG) 

  

 

Poly Ethylene Glycol (PEG) yang dikenal sebagai macrogols pada industri 

farmasi di Eropa yang diproduksi oleh polimerasi ethylene oxide. Struktur 

molekul dari PEG adalah HO-[CH2-CH2-O]n-H.  Dimana”n” adalah 

jumlah dari ethylene oxide (Anonymous, 2002). 

 

Poly Ethylene Glycol (PEG) dapat di bedakan satu sama lain berdasarkan 

berat molekulnya (BM) atau MW (Molecular Weight).  Berat molekul 

PEG berdasarkan penyebutan atau penulisannya seperti PEG MW 1650, 

PEG MW 3000, PEG MW 6000 yang semuanya merupakan polymer.  

Beberapa PEG yang efektif terhadap fusi protoplas memiliki berat molekul 

sebagai berikut. 

PEG 1540 berat molekul 1300-1600 

 

PEG 4000 berat molekul 3000-3700 

https://en.wikipedia.org/?title=Polyethylene_glycol
https://en.wikipedia.org/?title=Polyethylene_glycol
https://en.wikipedia.org/?title=Polyethylene_glycol
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PEG 6000 berat molekul 6000-7000 

 

Pengunaan PEG-PEG tersebut yang perlu diperhatikan adalah toksisitas, 

sifat PEG, kadar PEG optimal dan PEG yang terbaik.  Penggunaan PEG 

6000 dalam 41 % keatas bagi tumbuh-tumbuhan umumnya bersifat toksik 

(Suryowinoto, 1996).  

 

Poly Ethylene Glycol (PEG) memiliki dua sifat yakni pertama bersifat 

memacu adhesi antarprotoplas dan kedua bersifat mengganggu lapisan-

lapisan rangkap phospholipid.  Kadar optimal penggunaan PEG pada 

tanaman perlu diperhatikan dosisnya tergantung dari beberapa faktor yakni 

berat molekulnya, macam tanaman, kondisi ruang yang digunakan untuk 

inkubasi, temperatur, cahaya, besar kadar PEG yang dipakai dan lain-lain.  

Berdasarkan berat molekul pemakaian PEG 6000 bisa lebih efektif 

digunakan jika kadar keencerannya ditingkatkan.  Pemakaian PEG dengan 

berat molekul kadar tinggi dapat membuat protoplas tidak normal, 

terjadinya torsi, bahkan protoplas banyak yang pecah,  sedangkan 

pemakaian PEG dengat berat molekul rendah seperti PEG 1000 presentase 

fusi kurang tinggi dan kurang memuaskan (Suryowinoto, 1996).  

 

Poly Ethylene Glycol (PEG) 6000 memiliki struktur bentuk padat, 

berwarna putih, suhu lebur 55-63 
0
C, berat molekul 6000-7000.  Komposit 

polimer karbon dari PEG 6000 yaitu 0,082 mho.  PEG 6000 menunjukkan 

konduktivitas paling besar sebelum penambahan uap etanol 90% hasil 

komposit polimer karbon (Gunawan dan Azhari, 2010). 

 

 

https://en.wikipedia.org/?title=Polyethylene_glycol
https://en.wikipedia.org/?title=Polyethylene_glycol
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Struktur bangun PEG 6000 di sajikan pada Gambar 2. 

 

 
     Gambar 2. Struktur Poly Ethylene Glycol (PEG) (Anonymous, 2014). 

 

 

Poly Ethylene Glycol digunakan pada medium budidaya jaringan dalam 

mencapai salt tolerance. Penggunaan 20 % PEG pada budidaya sel tomat 

dan budidaya sel tembakau untuk men-subkultur sel-sel hidup sampai 

15-20 generasi.  Hal ini sebagai upaya untuk mendapatkan lini sel yang 

toleran terhadap garam NaCl.  Pada tanaman yang hidup di atas tanah 

dengan kadar garam yang tinggi yang masuk kedalam tanaman halofit.  

Tanaman halofit merupakan tanaman yang mampu hidup pada tanah 

dengan fisiologis kering.  Tanaman ini telah mencapai toleransi terhadap 

garam-garam atau toleransi terhadap kekeringan.  Adaptasi sel atau 

tanaman yang berhasil pada garam tinggi tumbuhnya akan mundur bahkan 

akan mati.  Toleransi sel-sel terhadap kadar air yang rendah dapat 

menyesuaikan diri terhadap tekanan osmotik sebesar 40 bar untuk PEG.  

Pada kadar 15% PEG mempunyai Lethal Dose (LD) 50 dengan klon-klon 

yang Low-water tolerance sedangkan LD-50 pada kadar 5% PEG Klon 

klon tidak Low-water tolerance (Suryowinoto, 1996). 

 

F. Metabolisme Prolin 

 

 

Prolin memiliki manfaat dalam osmoregulasi tanaman dan mempengaruhi 

nilai potensial air daun pada tanaman, hal ini akan meningkatkan 

https://en.wikipedia.org/?title=Polyethylene_glycol
https://en.wikipedia.org/?title=Polyethylene_glycol
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keseimbangan neraca potensial air tanah dan tanaman. Seiring dengan 

lama interval penyiraman, kadar prolin pada daun dapat meningkat.  

Penggunaan kadar prolin pada tanaman nilam pada kondisi kecukupan air 

dan kekurangan air menunjukkan toleransi terhadap nilai potensial air 

yang tetap negatif yaitu kemampuan pada tanaman untuk menjaga 

pontensial jaringan dalam mengikat air atau mengurangi kehilangan air.  

Pada mekanisme ini sebagai upaya untuk menjaga potensial jaringan pada  

tanaman dalam mengikat sistem perakaran, mengurangi absorbsi radiasi 

surya, pembentukan lapisan lilin, pengaturan stomata, menurunkan 

permukaan evapotranspirasi melalui penyempitan daun dan pengurangan 

luas daun (Setiawan dan Shiddieq, 2013). 

 

Struktur prolin disajikan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Struktur prolin (Anonymous, 2014). 

 

Prolin memiliki struktur rantai siklik yang khas berikatan dengan asam 

amino.  Pembentukan kecepatan ikatan peptida dipengaruhi dengan  asam 

amino dan prolin.  Prolin terikat sebagai amida dalam ikatan peptida 

nitrogen tidak akan terikat dengan hidrogen, hal tersebut tidak dapat 

bertindak sebagai donor hidrogen, tetapi dapat menjadi akseptor ikatan 

hidrogen (Anonymous, 2014).  
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Metabolisme prolin pada tanaman berperan dalam mensintesis glutamat 

menjadi Glutamic-Semi Aldehyde (GSA) oleh Pyroline-5-Carboxylate 

Synthetase (P5CS) dan dikonversi spontan menjadi proline 5- carboxylate 

(P5C).  Katabolisme prolin terjadi melalui dehidrogenase proline (PDH) 

atau oksidasi prolin (POX) dalam memproduksi P5C dari proline dan P5C 

dehidrogenase (P5CDH) dimana P5C diubah menjadi glutamat.  Prolin 

dapat juga disintesis oleh Ornithine.  Ornithine delta aminotranferase 

mentransminasi dalam memproduksi GSA dan P5C kemudian diubah 

menjadi prolin (Szabados dan Arnould, 2009). 

 

Jalur metabolisme prolin pada tumbuhan disajikan pada Gambar 4. 

 

        
     Gambar 4. Metabolisme prolin pada tumbuhan tingkat tinggi menggunakan       

Arabidopsis. Garis hijau menandakan jalur biosintesis, garis 

merah   jalur katabolik,  dan garis biru menandakan orbithine. 

GSA: Glutamic-Semi Aldehyde, P5C: Pyroline-5-Carboxylate 

Synthetase, P5CS: Pyroline-5-Carboxylate Synthetase, KG:α-

Ketoglutarat, PDH: dehidrogenase proline, OAT : ornithine-

delta-aminotransferase (Szabados dan Arnould, 2009). 
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Sel meristem dan embrio pada biosintesis prolin terjadi disitosol kemudian 

dimediasi oleh P5C5 dan P5CR.  Pada P5CS terakumulasi dalam kloroplas 

pada kondisi stress menyebabkan meningkatnya biosintesis pada peptida.  

Degradasi terjadi di mitokondria dimana prolin dioksidasi menjadi P5C 

dan glutamat dari PDH dan P5CDH.  Arginin digunakan oleh jalur 

ornithine menghasilkan P5C dan Glutamat di mitokondria.  Prolin akan 

mendaur ulang P5C di mitokondria dalam sitosol oleh P5CR 

 (Szabados dan Arnould, 2009). 

 

Anabolik metabolisme prolin dijelaskan pertama kali menggunakan 

bakteri, dimana terdapat tiga langkah glutamat dalam mensintesis prolin. 

Glutamat terfosforilasi oleh γ-glutamil kinase dengan menggunakan ATP 

kemudian  menghasilkan glutamil-yphosphate direduksi menjadi glutamat-

γ-semialdehid (GSA) oleh glutamat-γ semialdehid dehidrogenase.  Siklus 

terbalik GSA menjadi Δ-pyrroline-5-carboxylate (P5C) terjadi secara 

spontan kemudian diikuti dengan reduksi P5C menjadi prolin.  Pada reaksi 

tersebut NADPH mengkatalisis Δ-pyrroline-5-carboxylate reduktase  

(P5CR) (Lehman et al., 2010). 

 

Respon prolin pada tanaman disaat terjadi cekaman kekeringan akan 

meningkat.  Hal ini karena prolin memiliki fungsi untuk mempertahankan 

potensial air pada jaringan tanaman dalam mekanisme osmoregulasi 

(Bray, 1997 dalam Setiawan dan Shiddieq, 2013).  Peningkatan kadar 

prolin pada daun seiring dengan lama interval penyiraman.  Penelitian 

meningkatnya kadar prolin pada tanaman nilam menunjukkan korelasi 
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dengan kadar lengas tanah.  Hubungan kadar lengas dengan kadar prolin 

berkolerasi negatif (r=-0,630) artinya semakin kecil kadar lengas tanah 

maka kadar prolin semakin meningkat (Setiawan dan Shiddieq, 2013). 

 

G. Biosintesis Klorofil 

 

 

Klorofil merupakan zat hijau daun yang berperan dalam fotosintesis pada 

tanaman.  Pada umumnya klorofil disintesis pada daun untuk menangkap 

cahaya dengan jumlah berbeda tergantung faktor lingkungan dan genetik 

setiap spesies.  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis klorofil 

yaitu cahaya, gula, air, karbohidrat, faktor genetik, temperatur, dan unsur-

unsur seperti: N, Fe, Mg, Mn, Cu, Zn, S dan Oksigen.  Unsur Nitrogen 

merupakan faktor utama pembentukan klorofil yang merupakan unsur hara 

makro.  Kekurangan unsur N pada tanaman menyebabkan gejala klorosis 

pada daun (Hendriyani dan Nantya, 2009). 

 

Homayoun et al.,  (2011) mengemukakan jumlah klorofil pada tanaman  

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 

1. Jumlah klorofil pada daun dan kloroplas memiliki intensitas cahaya 

berbeda. 

2. Biosintesis klorofil melibatkan suhu 30-40 
0
C pada tanaman (C4) dan 

suhu 10-25 
0
C pada tanaman (C3). 

3. Kandungan klorofil terkait langsung dengan usia daun. Pada saat 

munculnya daun akan terjadi fotosintesis secara bertahap meningkat 

sampai menurun. 
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Sintesis klorofil sangat dipengaruhi oleh air.  Klorofil akan meningkat saat 

hujan dan akan menurun saat keadaan tanah gersang.  Kadar air pada daun 

berperan dalam mempertahankan jumlah maksimum kadar klorofil 

(Homayoun et al., 2011). 

Terdapat empat tahap stress air dalam menghambat sintesis klorofil. 

Pertama;  pembentukkan 5-aminolevulinic Acid (ALA), kedua;  

kondensasi ALA menuju porfobilinogen dan tetrapyrrol primer kemudian 

diubah menjadi protochlorophylle, ketiga;  konversi cahaya tergantung 

dari protochlorophylle menuju chlorophylle dan keempat;  sintesis klorofil 

a dan b dalam mengembangkan pigmen kompleks dan protein dalam 

proses fotosintesis (Lisar et al., 2012). 

 

Klorofil merupakan molekul perangkap yang bertindak sebagai 

fotoreseptor.  Biosintesis jalur klorofil dioperasikan oleh plastida dalam 

reaksi kompleks yang melibatkan banyak intermediet.  Prekursor universal 

dari tetrapyrroles yakni δ-aminolevulic acid (ALA) yang disintesis dari 

rangka karbon glutamat atau 2-oksaglutarat pada tanaman.  Kondensasi 

dua molekul ALA akan membentuk porfobilinogen (PBG) yang dikatalisis 

oleh δ –ALAD (5- aminolevulinathy drolyase EC 4.1.24, ALAD).  ALAD 

merupakan enzim dari jalur biosintesis dari pembentukan tetrapyrroles 

yang memiliki peran utama dalam regulasi biosintesis klorofil  (Jain et al, 

2013). 

 

Respon tanaman terhadap kekurangan air menyebabkan terjadinya 

penurunan kandungan klorofil pada daun.  Penurunan konsenterasi klorofil 
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pada daun karena adanya respon fisiologis tanaman yang kekurangan air. 

Respon fisiologis tersebut terdiri dari pembentukkan klorofil yang 

terhambat, penurunan enzim rubisco dan terhambatnya penyerapan unsur 

hara seperti nitrogen dan magnesium yang sangat dibutuhkan tanaman 

dalam sintesis klorofil (Nio dan Banyo, 2011). 

 

 

 


