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Oleh 
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Jeruk keprok batu 55 merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di 

Indonesia umumnya di daerah Jawa Timur yang berada pada ketinggian 700 - 

1200 m dpl. Salah satu masalah utama budidaya jeruk di Indonesia adalah 

terdapat beberapa daerah di Indonesia yang kondisi tanahnya kering. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui larutan atonik yang optimum dan konsentrasi PEG 

yang toleran untuk pertumbuhan planlet jeruk keprok batu 55 (Citrus reticulata 

Blanco var. crenatifolia) terhadap cekaman kekeringan menggunakan 

Polyethylene Glycol (PEG) 6000, serta mengetahui karakterisasi yang spesifik 

pada planlet jeruk keprok batu 55 meliputi kandungan klorofil, kandungan prolin, 

dan indeks stomata. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 

2017 di Laboratorium Botani Ruang Kultur Jaringan Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap Faktorial, yang terdiri dari 2 faktor yaitu faktor A 

larutan atonik (0 mL/L, 2 mL/L, 3 mL/L), faktor B konsentrasi PEG ( 0%, 2%, 

4% ), sehingga didapatkan 9 kombinasi perlakuan yang masing-masing perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali. Homogenitas ragam menggunakan uji Levene 

dilanjutkan dengan analisis ragam taraf nyata 5% dan uji lanjut dengan BNT taraf 

nyata 5%. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi larutan atonik yang 

optimum adalah 3 mL/L, sedangkan konsentrasi PEG 6000 yang toleran terhadap 

seleksi planlet jeruk keprok batu 55 adalah 4%. Karakter ekspresi planlet jeruk 

keprok batu 55, semakin tinggi konsentrasi PEG 6000 maka kandungan klorofil a, 

b, dan total mengalami penurunan, sedangkan kandungan prolin dan indeks 

stomata meningkat.  

 

 

Kata kunci : C. reticulata Blanco var. crenatifolia, Atonik, PEG 6000, Cekaman 

Kekeringan, In Vitro.  
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I. PENDAHULUAN  

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Tanaman jeruk di Indonesia sebagian besar diperbanyak dengan cara okulasi 

atau penyambungan. Okulasi adalah teknik perbanyakan tanaman dengan 

memadukan bibit yang unggul dari batang atas dan batang bawah. Batang 

bawah dipilih dari jenis jeruk yang memiliki sifat antara lain perakaran yang 

bagus, tahan terhadap hama dan penyakit, tahan terhadap kondisi lingkungan 

yang ekstrim seperti kondisi kekeringan. Batang bawah biasa diperbanyak 

langsung dengan biji (generatif). Batang bawah yang  umum digunakan di 

Indonesia adalah jenis Japansche Citroen (JC) dan Rough Lemon (RL) 

(Deptan, 2005). 

 

Menurut Lee dan Kader (2000), jumlah curah hujan dan distribusinya sangat 

beragam dan sangat menentukan ketersediaan air bagi tanaman. Keragaman 

kuantitas sangat ditentukan pula oleh pasokan air, karena air berfungsi 

sebagai penyelenggaraan berbagai proses dan fungsi organ tanaman. 

Ketersediaan air dalam tanaman berperan penting pada mata tunas 

menyebabkan mata tunas pecah dan tumbuh. 
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Menurut Soelarso (1996) tanaman jeruk keprok merupakan salah satu 

komoditas hortikultura yang terdapat di Indonesia dan pada saat ini banyak 

petani yang membudidayakan tanaman jeruk yang signifikan. Seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk permintaan buah jeruk keprok dipasaran 

semakin meningkat. Kandungan yang terdapat di dalam buah jeruk adalah 

vitamin C, kalsium, sedangkan manfaat buah jeruk dapat membantu proses 

metabolisme atau pencernaan bagi tubuh juga dapat mengatasi penyakit 

sariawan, panas dalam, flu, dan dapat mengurangi penyakit kanker. 

 

Menurut Lawyer (1970) seleksi ketahanan terhadap kekeringan dapat 

dilakukan dengan menggunakan Polyetyhlene Glycol  (PEG) 6000. Cekaman 

kekeringan yang terjadi pada tanaman dengan mengurangi potensi air tanpa 

menyebabkan keracunan dalam upaya dilakukannya melalui induksi PEG 

dengan berat molekul lebih dari 4000. Kultur jaringan secara in vitro 

menggunakan PEG dapat menginduksi dan berkolerasi positif dengan yang 

terjadi di lapang mapun rumah kaca (Short dkk, 1987). Pendekatan dengan 

cara seleksi secara in vitro dilaporkan mampu menghasilkan tanaman yang 

dapat toleran terhadap cekaman kekeringan, diantaranya pada kacang tanah 

(Yudiwanti dkk, 2008).  

 

Polyetyhlene Glycol (PEG) 6000 dapat digunakan sebagai kompenen yang 

mampu menyeleksi cekaman lingkungan. Penggunaan PEG 6000 dapat 

digunakan untuk menyeleksi tanaman yang toleran terhadap cekaman 

kekeringan baik dalam medium padat atau pun medium cair (Savitri, 2010). 

Menurut Badami dan Amzeri( 2010) PEG digunakan untuk mengidentifikasi 
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varian somaklonal yang toleran terhadap cekaman kekeringan, sehingga 

perkembangan dan pertumbuhan embrio somatik sekunder dapat dihambat 

dengan medium selektif yang diberi PEG. Polyetyhlene Glycol (PEG) 6000 

mempunyai kemampuan untuk menurunkan potensial air, yang dapat 

diharapkan sebagai kondisi selektif agar dapat mengetahui respon jaringan 

yang tahan terhadap stress kekeringan serta mengisolasi sel atau jaringan 

varian yang toleran terhadap kekeringan. 

 

Zat pengatur tumbuh (ZPT) banyak digunakan guna untuk meningkatkan 

hasil budidaya pada tanaman. Atonik adalah zat pengatur tumbuh yang 

digunakan untuk membantu meningkatkan hasil budidaya pada tanaman 

karna dapat membantu mempercepat pertumbuhan akar. Atonik mengandung 

auksin sintetik yang akan mendorong terjadinya pembelahan,perpanjangan, 

perbesaran sel melalui pengaktifan pompa ion pada membran plasma dinding 

sel menjadi longgar yang mengakibatkan tekanan pada dinding sel berkurang, 

sehingga dengan mudah air masuk ke dalam sel dan terjadi pembesaran dan 

perpanjangan sel. (Kusumo, 1984). 

 

Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian untuk mendapatkan planlet 

jeruk keprok batu 55 (Citrus reticulata Blanco var. crenatifolia ) yang tahan 

terhadap cekaman kekeringan baik secara in vitro maupun in vivo. Planlet 

jeruk keprok batu 55 yang mampu tumbuh pada medium PEG nantinya akan 

diregenerasi dan diharapkan mampu menghasilkan galur yang tahan  terhadap 

cekaman kekeringan, dengan demikian diharapkan akan meningkatkan 

kembali kualitas dan produksi tanaman jeruk keprok batu 55 di Indonesia. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

1. Mengetahui konsentrasi larutan atonik yang optimum terhadap cekaman 

kekeringan untuk seleksi planlet jeruk keprok batu 55 secara in vitro. 

2. Mengetahui konsentrasi Polyethylene Glycol (PEG) 6000 yang toleran 

terhadap cekaman kekeringan untuk seleksi planlet jeruk keprok batu 55 

(Citrus reticulate Blanco var. crenatifolia) secara in vitro. 

3. Mengetahui interaksi antara larutan atonik dengan Polyethylene Glycol 

(PEG) 6000 terhadap kandungan klorofil dan pertumbuhan planlet jeruk 

keprok batu 55. 

4. Mengetahui dan menganalisis karakter ekspresi spesifik pada planlet jeruk 

keprok batu 55 yang mengalami cekaman kekeringan meliputi kandungan 

klorofil, kandungan prolin, dan indeks stomata. 

 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

penggunaan kombinasi Polyetyhlene Glycol 6000 dan atonik untuk 

mendapatkan hasil planlet jeruk keprok batu 55 yang resisten terhadap 

cekaman kekeringan secara in vitro. Planlet yang resisten terhadap cekaman 

kekeringan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama di bidang pemuliaan tanaman, dan bioteknologi dalam 

membudidayakan tanaman jeruk keprok batu 55. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

Jeruk merupakan salah satu komoditas buah-buahan yang bernilai ekonomi 

tinggi di Indonesia sehingga pengembangannya masih perlu mendapat 

perhatian. Jenis jeruk yang ada di Indonesia antara lain adalah jeruk manis 

(Citrus aurantiumL), jeruk keprok (Citrus reticulate atau Citrus nobilis), jeruk 

besar (Citrus maxima danCitrus grandis), jeruk lemon (Citrus limon), dan 

jeruk nipis (Citrus aurantifolia) (Anonim, 2007). 

 

Seleksi in vitro planlet dengan menggunakan Polyetyhlene Glycol adalah salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan kultivar jeruk keprok 

batu 55 yang resisten terhadap cekaman kekeringan, yaitu dengan melakukan 

seleksi terhadap tanaman jeruk keprok batu 55 yang tahan terhadap cekaman 

kekeringan.  

 

Cara alternatif yang efektif dan efisien untuk mengatasi cekaman kekeringan 

pada tanaman yaitu dengan menggunakan varietas yang tahan terhadap 

cekaman kekeringan. Cara untuk mendapatkan bibit yang baik dengan 

menggunakan teknik in vitro. Seleksi cekaman kekeringan pada teknik in vitro 

dapat dilakukan dengan cara pemberian agen penyeleksi ke dalam medium 

tanam.  

Planlet yang dapat tumbuh pada medium yang mengandung Polyetyhlene 

Glycol (PEG) 6000 dan larutan atonik dengan berbagai konsentrasi 

diperkirakan dapat mendorong petumbuhan akar dan mampu bertahan dalam 

kondisi alami di lingkungannya yaitu kondisi kekeringan. Pertumbuhan planlet 

jeruk yang ditanam pada medium in vitro dengan menambahkan larutan atonik 
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dan Polyethylene Glycol (PEG) 6000 dapat digunakan sebagai indikator 

kemampuan untuk mensimulasikan cekaman kekeringan dalam medium in 

vitro. Diperolehnya planlet yang dapat tumbuh dalam medium yang 

mengandung Polyethylene Glycol (PEG) 6000, maka karakterisasinya dapat 

dilakukan dengan menganalisis kandungan klorofil, kandungan prolin, dan 

indeks stomata. 

 

 

 

E. Hipotesis  

 

 

Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

1. Terdapat konsentrasi larutan atonik yang optimum terhadap cekaman 

kekeringan untuk seleksi planlet jeruk keprok batu 55 secara in vitro. 

2. Terdapat kisaran konsentrasi Polyetyhlene Glycol (PEG) 6000 yang toleran 

terhadap cekaman kekeringan planlet jeruk keprok batu 55 secara in vitro. 

3. Terdapat interaksi antara larutan atonik dengan Polyetyhlene Glycol (PEG) 

6000 terhadap kandungan klorofil, pertumbuhan planlet jeruk keprok batu 

55. 

4. Adanya karakter ekspresi yang spesifik pada planlet jeruk keprok batu 55 

yang mengalami cekaman kekeringan meliputi menurunnya kandungan 

klorofil, kandungan prolin, dan meningkatnya indeks stomata. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tanaman Jeruk  

 

 

Klasifikasi tanaman jeruk keprok batu 55 menurut (USDA, 2017) sebagai 

berikut:  

Kerajaan   : Plantae 

Divisi      : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Bangsa  : Sapindales  

Suku     : Rutaceae 

Marga   : Citrus L.   

Jenis     : Citrus reticulata Blanco var. crenatifolia 

  

 

Morfologi Tanaman Jeruk 

1. Akar  

Tanaman jeruk keprok (Citrus reticulata Blanco var. crenatifolia) batu 55 

memiliki akar tunggang panjang dan berakar serabut serta mempunyai 

akar-akar rambut, bila akar tunggang mencapai ke tanah yang keras atau 

terendam air, maka pertumbuhannya akan terhenti. Ujung akar terdiri dari 

sel-sel epidermis yang berbentuk pipa panjang kemudian bulu-bulu akar 
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yang menembus ke dalam tanah akan mengisap air dan garam-garam 

mineral (Soelarso, 1996). 

2. Batang  

Batang tanaman jeruk keprok batu 55 jika dibiarkan tumbuh terus tanpa 

adanya pemangkasan, maka akan tumbuh lurus mencapai sekitar 20 meter. 

Warna kulit batang jeruk berwarna hitam kecoklatan, tetapi ada 

percabangan dan ranting yang berwarna putih kehijauan. Batang jeruk 

keprok batu 55 memiliki permukaan kulit yang terlihat kasar , karna 

didekat mata tunas nya adalah bekas tumbuhnya duri-duri yang panjang 

dan besar (AAK, 1994).  

3. Daun  

Daun jeruk berwarna hijau dan terlihat sedikit tebal atau tidak meranggas. 

Posisi daun berhadapan atau berselang tangkai daun. Tepi daun ada yang 

meruncing, bergerigi, dan oval tumpul. Daun jeruk keprok batu 55 terdiri 

atas dua bagian yaitu lembaran daun besar dan daun kecil, lemaran daun 

kecil terletak dekat dengan tangkai daun pembentukan daun baru 

senantiasa muncul dari ujung ranting pada tiap-tiap mata tunasnya terdapat 

calon ranting yang masih lunak (AAK, 1994). 

4. Bunga  

Menurut Pracaya (1996) Bunga jeruk keprok batu 55 berbentuk majemuk, 

berkelamin dua, kelopak bunga berjumlah 4-5 buah dan berdaun lebar. 

Tonjolan dasar bunga terletak di dalam benang sari. Bunga jeruk berwarna 

putih, kecuali jeruk nipis dan jeruk purut agak kemerahan hingga 

keunguan, berbau harum dan banyak mengandung nekstar (madu). 
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5. Buah   

Buah berbentuk oval hampir bulat lonjong sedikit memanjang. Tangkai 

buah rata-rata besar dan pendek, kulit buah ada yang tebal dan ada yang 

tipis, sehingga kulit mudah dikupas. Dinding kulit berpori-pori, terdapat 

kelenjar-kelenjar yang berisi pektin kadar pektin yang terdapat pada jeruk 

keprok batu 55 yakni 3-3,5% lebih tinggi dibandngkan dengan jeruk siam 

dan jeruk bali. Kandungan pectin terbanyak ada dilapisan dalam kulit 

jeruk yang biasa disebut albedo. Meskipun demikian, pada kulit jeruk 

bagian luar (flavedo) dapat juga dimanfaatkan untuk diambil pektin nya. 

Pektin pada buah jeruk dibagi menjadi 2 macam yakni pektin yang 

bermetoksin tinggi dan pectin yang bermetoksin rendah. Metoksin pektin 

dari kulit jeruk ini dapat mencapai 9% dan padat, dapat berfungsi sebagai 

unsur utama pengikat air (AAK, 1994). Morfologi buah jeruk keprok 

disajikan pada Gambar.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Buah Jeruk Keprok Batu 55 

Sumber : (Ashari, 2017) 

Diambil : Batu – Jawa Timur 
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Jeruk merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia, yang 

diintroduksi dan sudah ditumbuhkan dengan baik di Indonesia secara alami dan 

budidaya. Tanaman jeruk yang ada di Indonesia adalah peninggalan orang 

Belanda yang mendatangkan jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Italia 

(Kemal, 2000). 

 

 

Menurut Suyamto dkk (2005) sekitar 70-80 % jeruk yang sudah dikembangkan 

di Indonesia adalah jeruk siem, jeruk keprok unggulan daerah dan jeruk lainnya 

Jeruk keprok merupakan jenis jeruk yang ditanam di Indonesia, jeruk keprok 

yang dikenal antara lain adalah keprok Garut dari Jawa Barat, keprok Siompu 

dari Sulawesi Tengara, keprok Tejakula dari Bali, keprok Kacang dari 

Sumatera Barat, keprok Batu 55 dari Batu, keprok Madura dari jawa Timur, 

dan keprok So’e dari Nusa Tenggara Timur (Kemal Prihatman, 2000). 

 

 

Jeruk Keprok Batu 55 mempunyai tinggi tanaman rata-rata 2,25 rn, dapat 

berumur sampai 15 tahun, relatif bulat, bentuk tanaman speroid, cabang rapat 

mengarah keatas, diameter batang atas rata – rata 8,5 cm, daun berwarna hijau 

sepanjang tahun dengan tipe daun tunggal dan berbentuk oval, jumlah bunga 

per tandan 2 – 6 kuanturn dan bentuk bijinya oval. Jeruk Keprok batu 55 

memiliki buah berbentuk oblate, dengan warna kulit kehijauan dan permukaan 

kulit buah kasar agak bergelombang. Jurnlah buah per tandan 2 - 5 buah bobot 

buah rata –rata mencapai 110,62 gram (Balai PATP, 2013) 
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Keunggulan jeruk keprok varietas 55 mampu beradaptasi dengan baik didaerah 

dengan ketinggian 700 - 1200 m dpl. varietas potensial ini dikembangkan 

secara komersial sebagai tanaman pot atau sebagai tanaman dilapangan oleh 

agro industri tanaman buah. Tanaman ini juga banyak diminati petani dan 

konsumen karena memiliki daging buahnya yang manis, .agak masam dan 

segar (Balai PATP, 2013) 

 

 

Jeruk siam merupakan salah satu komoditas jeruk manis yang banyak diminati 

oleh masyarakat Indonesia sehingga budidayanya cukup besar dan 

mendominasi sekitar 70-80% dari keseluruhan jeruk yang dibudidayakan di 

Indonesia (Suyamto dkk, 2005). Jeruk Siam (Citrus nobilis Lour.) merupakan 

anggota jeruk keprok yang berasal dari Siam (Muangthai). Tanaman ini terus 

berkembang dan tersebar sampai ke Indonesia (Setiawan dan Trisnawati, 

2003). 

 

 

Menurut Nurwahyuni dkk (2012) perbanyakan jeruk dapat dilakukan melalui 

dua cara yaitu secara vegetatif dan generatif. Cara perbanyakan yang efisien 

dan efektif secara kontinyu diteliti baik secara konvensional maupun 

bioteknologi. Hampir semua jeruk buah komersil diperbanyak dengan cara 

vegetatif yaitu dengan cara penyambungan dan yang paling umum dengan 

okulasi. Sedangkan perbanyakan dengan biji dilakukan hanya pada jeruk 

batang bawah. Perbanyakan lainnya dalam usaha untuk mengatasi kesulitan 

dalam penyediaan bibit jeruk Keprok Batu 55 ini dilakukan secara in vitro, 

melalui kultur jaringan tanaman. Teknik kultur jaringan tanaman dalam 
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penelitian ini juga bertujuan menghasilkan bibit jeruk Keprok Batu 55 menjadi 

tanaman bebas terhadap penyakit.  

 

 

Untuk iklim, tanaman jeruk dapat berkembang dengan baik jika disinari oleh 

matahari penuh (tanpa naungan) dengan suhu 13
0 
C -35 

0 
C dan curah hujan 

1.000 - 3.000 mm/tahun. Lahan ideal untuk menanam jeruk yaitu memiliki 

lapisan tanah yang dalam, hingga kedalaman 150 cm serta tidak memiliki 

lapisan kedap air, kedalaman air tanah 75 cm, tekstur lempung berpasir, dan 

pH 6. Jika pH tanah di bawah 5, unsur mikro dapat meracuni tanaman jeruk 

dan sebaliknya tanaman akan kekurangan jika pH di atas 7. Panen dilakukan 

setelah buah mencapai kematangan optimal sekitar 8 bulan setelah 

pembungaan. (Nurwahyuni dkk, 2012). 

 

 

Di Indonesia terdapat beberapa spesies jeruk yang dapat dikelompokkan 

menjadi lima, yaitu kelompok Mandarin, kelompok Citroen, kelompok Orange 

atau jeruk manis, kelompok Pummelo & Grapefruit, serta kelompok Lime & 

Lemon. Dari lima kelompok spesies jeruk tersebut, Badan Litbang Pertanian di 

Malang telah mengumpulkan lebih kurang 160 varietas jeruk yang dieksplorasi 

mulai dari Sabang sampai Merauke serta beberapa jenis jeruk impor. Varietas 

jeruk yang ada di Indonesia antara lain adalah : manis Waturejo, manis Punten, 

manis Pacitan, siam Pontianak, siam Berastagi, siam Mamuju, siam Banjar, 

siam Kintamani, keprok Riau,keprok Kedu, keprok Selayar, keprok Madura, 

keprok konde Purworejo, keprok Batu 55, keprok Satsuma, keprok Ponkan, 

keprok Tejakula, keprok Freemont, keprok Pulung, keprok Cina Licin, keprok 
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Madu Terigas, keprok Soe, dan juga jeruk Bali yang merupakan salah satu 

jenis jeruk Pammelo (Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, 

2012). 

 

 

Menurut BPS (2011) produksi buah jeruk di Indonesia pada tahun 2011 adalah 

2.479.852 ton dengan luas pertanaman yang telah berproduksi diperkirakan 

lebih dari 100.000 hektar. Produksi dan luas panen jeruk di Indonesia terus 

meningkat dari tahun ke tahun, tetapi agribisnis buah jeruk di Indonesia masih 

didominasi oleh jeruk siam (yang mencapai 80 persen dari total produksi 

jeruk). Sentra produksi buah jeruk di Indonesia tersebar di berbagai daerah, 

meliputi : Garut (Jawa Barat), Tawangmangu (Jawa Tengah), Batu (Jawa 

Timur), Tejakula (Bali), Selayar (Sulawesi Selatan), Pontianak (Kalimantan 

Barat), Tulang Bawang (Lampung), dan Medan (Sumatera Utara). Konsumsi 

buah per kapita sebanyak 39,44 kg/kapita/tahun dan untuk konsumsi jeruk 

sebanyak 3,59 kg/kapita/tahun. Produksi buah jeruk di Indonesia belum dapat 

memenuhi tingkat permintaan konsumen terhadap buah jeruk. Sampai saat ini 

produksi dalam negeri hanya mampu menyuplai kebutuhan nasional sebesar 5 

persen dari total konsumsi. Konsumsi buah/kapita/tahun di Indonesia juga 

masih di bawah 60 kg/kapita/tahun dan belum memenuhi angka kecukupan 

Pola Pangan Harapan (Christina, 1996). 
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B. Cekaman Kekeringan  

 

 

Pengertian cekaman adalah segala bentuk perubahan kondisi yang terjadi 

dilingkungan yang dapat mengakibatkan respon tanaman menjadi lebih rendah 

dari pada respon optimum. Kekeringan juga merupakan salah satu contoh 

kondisi cekaman kekeringan. (Salisbury dan Ross, 1992) 

 

 

Menurut pendapat Song ( 2011) kekurangan air pada tanaman dapat 

mempengaruhi semua aspek pertumbuhan antara lain meliputi proses 

fisiologis, biokimia, anatomis dan morfologis. Kekurangan air dapat 

menyebabkan respon tanaman berakibat menurunnya konsentrasi klorofil daun 

karena pembentukan klorofil terhambat sehingga penurunan enzim rubisco, 

penyerapan unsur hara menjadi terhambat terutama nitrogen dan magnesium 

yang berperan penting dalam sintesis klorofil. 

 

 

Kekurangan air merupakan salah satu faktor stress lingkungan yang umum 

terjadi pada tanaman. Tanaman dapat merespon kekeringan secara morfologis, 

anatomis dan tingkat sel dengan memodifikasi tanaman agar toleran terhadap 

kekeringan (Porcel dkk, 2005). Cekaman kekeringan dapat menyebabkan 

perubahan pada metabolise. Adaptasi pada tanaman akan kekeringan 

menyebabkan berbagai rangakain fisiologis,biokimia dan respon molekuler 

pada tanaman (Kalefetoglu dan Ekmekci, 2005). Tanaman selalu 

membutuhkan air dalam siklus hidupnya, mulai dari perkecambahan hingga 

panen. Metabolisme tanaman tidak dapat berlangsung tanpa adanya air. 

Tanaman dapat kebutuhan air melalui penyerapan air oleh akar. Air yang akan 
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diserap oleh akar tanaman bergantung pada kemampuan partikel tanah untuk 

menahan air dan kemampuan aka untuk menyerapnya (Jumin, 1992). 

Berkurangnya suplai air akan menyebakan penurunan turgor pada sel daun 

sehingga menyebabkan penurunan luas daun hingga menutupnya stomata yang 

dapat menyebabkan menurun nya proses fotosintesis (Karti, 2004). 

 

 

 

C. Polyetylene Glycol 

 

 

Menurut Rahayu dkk.( 2005) senyawa Polyethylene Glycol (PEG) merupakan 

salah satu senyawa yang dapat menurunkan potensi osmotik larutan melalui 

aktivitas matrik sub-unit etilena oksida yang mengikat molekul air dengan 

ikatan hidrogen. Penyiraman larutan PEG ke dalam medium tanam diharapkan 

dapat mensimulasi kondisi cekaman karena berkurangnya ketersediaan air bagi 

tanaman. Ukuran molekul dan konsentrasi PEG dalam larutan akan 

menentukan besarnya potensial osmotik larutan yang terjadi. Untuk 

menstimulasi keadaan stress di alam dapat menggunakan Polyethylene Glycol  

karena PEG mampu menstimulasi keaadaan stress dengan menggunakan 

potensial air yang ada di lingkungan sehingga dapat berhubungan dengan 

penurunan tekanan hidrostatis di dalam sel (Oertil, 1998).  

 

 

PEG yang dilarutkan dalam air dapat menurunkan potensial air dengan cara 

menarik molekul (H2O) menuju atom oksigen pada subunit etilen oksida 

melalui ikatan hidrogen (Ode dkk, 2012).  
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Menurut Kaufmann dan Eckard (1971) senyawa PEG bersifat larut dalam air 

dan dapat menyebabkan penurunan potensial air yang homogen. Berat molekul 

dan konsentrasi PEG dapat mempengaruhi penurunan potensial air.  

PEG merupakan senyawa yang digunakan dalam penapisan (screening) karena 

dapat mengontrol imbibisi dan hidrasi benih (Lestari dan Mariska, 2006). 

Struktur kimia PEG disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2. Struktur Polyethylene Glycol 

(Anonymous, 2016) 

 

 

 

D.Kultur Jaringan  

 

 

Menurut Karjadi dan Buchory ( 2008 ) teknik kultur jaringan atau yang biasa 

kita ketahui dengan kultur in vitro adalah salah satu cara perbanyakan tanaman 

yang sangat efektif karna dapat menghasilkan jumlah tanaman yang banyak 

dan seragam dalam waktu yang sangat relatif singkat. Teknik kultur jaringan 

juga dapat digunakan untuk mengkonservasi plasma nuftah atau biji secara in 

vitro. 

 

Kultur in vitro adalah suatu metode dalam menumbuhkan tanaman berupa 

eksplan atau planlet dalam keadaan steril dan lingkungan yang dapat 

dikondisikan. Istilah kultur jaringan digunakan untuk menjelaskan semua 
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prosedur kultur tanaman yang dilakukan dalam keadaan aseptik menyangkut 

pertumbuhan protoplasma pada tanaman, sel, jaringan, organ, embrio, dan 

pertumbuhan planlet (Struik, 1991).  

 

 

Tanaman yang dikembangkan dengan teknik kultur jaringan secara in vitro  

pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berpengaruh 

terhadap perkemabangan kultur diantaranya adalah PH, kelembapan, cahaya, 

dan temperatur. faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap proses 

pertumbuhan dan diferensiasi sel (Nugroho, 2010).  

 

 

Keberhasilan teknik kultur jaringan dipengaruhi oleh penggunaan media buatan 

yang mengandung nutrisi yang lengkap, adanya zat pengatur tumbuh (ZPT ), 

kondisi ruang kultur yang steril, suhu dan pencahayaan yang terkontrol 

(Yusnita, 2003). Kultur jaringan adalah teknik isolasi bagian tanaman seperti 

protoplasma, jaringan, atau organ dalam keadaan aseptik. Kultur jaringan 

bertujuan untuk menumbuhkan bagian tanaman tersebut agar dapat 

memperbanyak diri dan menjadi tanaman yang lengkap (Gunawan, 1992).  

 

 

 

E. Atonik  

 

 

Menurut Saputra (2014) atonik adalah salah satu contoh zat pengatur tumbuh 

(ZPT). Zat pengatur tumbuh memiliki kegunaan tersendiri dan tidak berlaku 

pada setiap tanaman yang dibudidyakan, ada yang berguna untuk berbagai jenis 

tanaman, dan ada yang hanya digunakan pada tanaman tertentu. 
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Bahan utama komponen aktif yang terdapat di dalam atonik terdiri dari natrium 

5-nitroguaicol (C7H6NO4Na) , natrium ortonitrofenol (C6H4NO3Na), natrium 

para-nitrofenol (C6H4NO3Na) dan natrium 2,4-dinitrofenol(C6H3N2O5Na) 

(Afandhie dan Yuwono, 2007). Menurut Sumiati(1989) atonik digunakan dari 

bahan aktif natrium senyawa fenol dan berfungsi sebagai karir metabolit dalam 

proses metabolism, dan ion Na
+
 mampu menggantikan sebagian fungsi dari K

+
.  

Menurut pendapat Kusomo (1984) pemakaian atonik pada tanaman dapat 

berfungsi merangsang pertumbuhan akar tanaman yang lebih banyak, 

mengaktifkan penyerapan unsur hara, meningkatkan keluarnya kuncup dan 

buah serta dapat memperbaiki kualitas panen.  

 

Fungsi lain dari atonik adalah mempercepat aliran protoplasma dan 

pertumbuhan perakaran, dapat merangsang pembungaan, pertunasan, 

memecahkan dormansi, mencegah gugur bunga dan buah, merangsang 

perkembangan serbuk sari, memperpanjang tabung serbuk sari, mendorong 

fertilisasi dan pembuahan serta memperbaiki kualitas buah (Asahi Chemical, 

1979). 

 

 

 

F. Biosintesis Klorofil  

 

 

Klorofil adalah faktor utama yang sangat  mempengaruhi proses fotosintesis. 

Klorofil mengandung molekul yang kompleks dan berfungsi untuk menyerap 

cahaya, mentranser energi, dan mentransfer elektron dalam fotosintesis. 

Fotosintesis merupakan proses terbentuknya senyawa organik (karbohidrat) 

dan O2 dari senyawa anorganik (CO2 dan H2O) dengan bantuan cahaya 
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matahari. Klorofil merupakan pigmen utama didalam kloroplas (Song, 2011). 

 

 

Klorofil  memiliki pigmen berwarna hijau yang terdapat di dalam kloroplas. 

Pada tanaman tingkat tinggi, kloroplas terdapat pada jaringan parenkim 

palisade dan parenkim spons daun. Dalam kloroplas, pigmen utama didalam 

klorofil yaitu karatenoid dan xantoil terdapat pada membran tilakoid (Salisbury 

dan Ross, 1991). 

 

 

Kekurangan air akan mempengaruhi proses biokimia yang berlangsung di 

dalam sel kekurangan air berpengaruh terhadap reaksi biokimia fotosintesis, 

sehingga laju fotosintesisnya menurun. Ketersediaan air yang kurang dapat 

menghambat sintesis klorofil pada daun yang mengakibatkan laju fotosintesis 

menurun (Hendriyani dan Setiari, 2009). Menurut pendapat Nio Song dan 

Lenak( 2014) PEG dapat membuat kandungan klorofil total dan klorofil a pada 

tanaman dapat menjadi rendah, dengan begitu kandungan klorofil a dan 

klorofil total mampu berpotensi sebagai indikator yang digunakan dalam 

cekaman kekeringan. 

 

Proses sintesis klorofil dapat terjadi melalui fotoreduksi protoklorofilid 

menjadi klorofilid a dan diikuti dengan esterifikasi fitol untuk dapat 

membentuk klorofil a yang sudah dikatalisis enzim klorofilase. Perubahan yang 

terjadi pada protoklorofilid menjadi klorofilid a pada tumbuhan angiospermae 

membutuhkan cahaya setelah itu klorofil jenis yang lain disintesis dari kloroil a 

(Pandey dan Sinha 1979 dalam Sumenda dkk, 2011).  
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G. Prolin  

 

 

Menurut Lehman dkk ( 2010) asam amino prolin mengandung gugus amino 

sekunder. Prolin berperan penting untuk metabolisme sel baik sebagai 

komponen protein dan asam amino bebas. Kandungan yang terdapat di 

dalam prolin dapat mengkonfirmasi terbatas yang fleksibel, untuk 

menentukan susunan peptida pada rantai yang ada disekitarnya, dan sebagai 

akibatnya dapat menyebabkan stabilisasi atau destabilisasi struktur sekunder 

yang mengkonfirmasi protein. Asam amino prolin bebas adalah salah satu 

zat terlarut kompatiel yang didistribusikan paling banyak pada tanaman dan 

bakteri selama lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian seperti 

kondisi kekeringan, suhu rendah atau salinitas yang tinggi.  

 

 

Tanaman yang mampu beradaptasi dengan kondisi cekaman kekeringan 

dapat menghasilkan senyawa-senyawa osmoregulasi yang dapat 

menurunkan potensial osmotik, dan penyesuaian tekanan osmotik antara 

lain dilakukan melalui peningkatan prolin didalam daun tanaman yang 

toleran terhadap cekaman kekeringan memiliki mekanisme untuk bertahan 

dalam kondisi kekeringan (Hamim dkk, 1996). Cekaman kekeringan yang 

terjadi pada tanaman dapat menyebabkan kandungan prolin meningkat, 

karena disebabkan biosintesis prolin dengan prosesnya dapat meliputi 

hidrolisis protein dan degradasi oksidatif. Prolin juga sangat berperan dalam 

mengakumulasi senyawa biokimia yang berperan dalam penyesuain osmotik 

(Nio Song dan Banyo, 2011).  
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Menurut Badami dan Amzeri (2011) terdapat kolerasi antara akumulasi 

prolin dengan tingkat toleransi terhadap cekaman kekeringan. Hal ini 

dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh (Palupi dan 

Dedywiryanto, 2008) yang menyatakan bahwa akumulasi yang terdapat di 

prolin pada tanaman kelapa sawit dapat menyebabkan tanaman menjadi 

toleran terhadap cekaman kekeringan. 

 

 

 

H. Stomata  

 

 

Stomata pada umumnya terletak pada permukaan bawah daun, tetapi pada 

beberapa spesies tumbuhan terdapat di permukaan atas dan bawah daun.Ada 

4 tipe stomata yaitu: anomositik, anisositik, parasitik,dan diastik (Lakitan, 

1993). Terdapat celah didalam epidermis yang dibatasi oleh sel penutup. Sel 

penutup mengatur pelebaran dan penyempitan pada celah. Terdapat sel 

tetangga pada stomata yaitu sel yang mengelilingi stomata. Sel ini berperan 

dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel penutup dalam 

mengatur lebar pada celah (Estiti, 1995).  

Letak dan kedudukan stomata terhadap sel tetangga, arah membukanya 

stomata, bentuk stomata, jumlah sel epidermis dan stomata, jarak antara 

stomata dan panjang sel epidermis pada setiap jenis tumbuhan dapat berbeda-

beda (Rompas dkk, 2011).  
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Stomata berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis dan juga berfungsi 

sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dan air di antara atmosfer dengan 

sistem ruang antar sel yang berada pada jaringan mesoil yang terletak 

dibawah epidermis (Pharmawati dkk, 2008).  

 

 

Menurut Lestari (2006) stomata mempunyai peran penting sebagai alat dalam 

adaptasi somaklon yang tahan terhadap kekeringan, kerapatan stomata ini 

dapat mempengaruhi fotosintesis dan transpirasi pada tanaman. Stomata 

memiliki hubungan antara transpirasi dan fotosintesis yang keduanya 

melibatkan air (H20) karna stomata memegang peranan penting dalam 

mengatur keluar dan masuknya air yang ada di daun, karena itu stomata dapat 

dijadikan parameter dalam seleksi ketahanan terhadap cekaman kekeringan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN  

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai 

dengan bulan Desember 2017 di Ruang Penelitian in vitro, Laboratorium 

Botani, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Lampung.  

 

 

 

B. Alat dan Bahan  

 

 

1. Alat  

 

 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian planlet jeruk keprok batu 55 

secara in vitro adalah Laminar Air Flow (LAF) merk ESCO yang 

digunakan untuk mengkultur eksplan, autoklaf untuk sterilisasi alat 

dan medium, mortar, pestle, sentrifuge yang digunakan untuk 

menghomogenkan larutan, pinset, scalpel, mata pisau scalpel, kertas 

filter Whatman no. 1, erlenmeyer berukuran 100 ml dan 1000 ml, 

cawan petri, botol kultur, gelas ukur bervolume 100 ml dan 500 ml, 

mikropipet, pipet tip, mikroskop, spektofotometer,tabung reaksi, 
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Alumunium foil,solasiban bening, plastik wrap, tabung reaksi, rak 

tabung, timbangan analitik, tisu dan kamera HP iphone 6s.  

 

2. Bahan  

 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah planlet jeruk 

keprok batu 55 (Citrus reticulate Blanco var.crenatifolia), 

Polyethylene Glycol (PEG) 6000, alkohol 70% untuk sterilisasi alat, 

larutan atonik (Natrium para – nitrofenol, natrium 5- nitroguaicol, 

natrium ortonitrofenol, natrium 2,4 dinitrofenol) reagen 

biuret,albumin, akuadest , Benzine Amino Purine (BAP), Sukrosa, 

Plant Preservative Mixture (PPM), Kalium Hidroksida (KOH), Asam 

Klorida (HCL) dan bahan kimia medium Murashige and Skoog (MS) 

padat, agar, larutan stok organik yaitu sukrosa, vitamin, asam amino, 

detergen merk rinso dan baycline (digunakan untuk sterilisasi eksplan). 

  

 

 

C. Rancangan Penelitian  

 

 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan percobaan faktorial yang 

disusun dalam Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF) yang terdiri 

atas dua faktor yaitu faktor A : larutan atonik yang terdiri dari 3 taraf 

perlakuan 0 mL/L (a1), 2 mL/L(a2), 3mL/L(a3) dan faktor B: Konsentrasi 

Polyethylene Glycol (PEG) yang terdiri atas 3 taraf perlakuan yaitu: 

0%(b1), 2%(b2), 4% (b3). Masing-masing konsentrasi dilakukan 3 kali 

pengulangan dan setiap ulangan terdiri dari 4 planlet jeruk dalam setiap 
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botol kultur. Notasi Faktor taraf kombinasi perlakuan disajikan pada Tabel 

1 dan tata letak percobaan disajikan pada Tabel 2.  

 

Tabel 1. Notasi faktor taraf kombinasi perlakuan  

 

Faktor A 

B Taraf A1  A2 A3 

B1 A1B1 A2B1 A3B1 

B2 A1B2 A2B2 A3B2 

B3 A1B3 A2B3 A3B3 

 

Keterangan: 

A1B1 : Larutan Atonik 0 ml/L, PEG 6000 0% 

A1B2 : Larutan Atonik 0 ml/L, PEG 6000 2% 

A1B3 : Larutan Atonik 0 ml/L, PEG 6000 4% 

A2B1 : Larutan Atonik 2 ml/L, PEG 6000 0% 

A2B2 : Larutan Atonik 2 ml/L, PEG 6000 2% 

A2B3 : Larutan Atonik 2 ml/L, PEG 6000 4% 

A3B1 : Larutan Atonik 3 ml/L, PEG 6000 0% 

A3B2 : Larutan Atonik 3 ml/L, PEG 6000 2% 

A3B3 : Larutan Atonik 3 ml/L, PEG 6000 4% 
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Tabel 2. Tata letak suatu percobaan 

 

 

A1B1U2 A2B2U1 A3B2U1 

A3B1U1 A2B3U2 A2B1U3 

A1B1U3 A3B2U2 A1B2U2 

A3B3U2 A2B1U1 A1B1U3 

A1B3U2 A2B3U3 A2B2U2 

A3B1U3 A2B1U2 A1B2U1 

A2B3U1 A3B2U3 A1B2U3 

A2B2U3 A3B3U1 A1B1U1 

A1B3U1 A3B3U3 A3B1U2 

 

Keterangan : 

A1-A3 : Konsentrasi Atonik 

B1-A3 : Konsentrasi PEG 

 

 

 

D. Bagan Alir Penelitian  

 

 

Penelitian ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu: (1) Penetuan kisaran 

konsentrasi larutan atonik untuk perendaman planlet jeruk keprok batu 55 

sebelum penanaman dalam medium, (2) penanaman planlet jeruk keprok 

batu 55 ke dalam medium yang sudah ditambahkan PEG sesuai 

konsentrasi, (3) Penentuan kisaran Konsentrasi PEG toleran untuk seleksi 

planlet jeruk keprok batu 55 secara in vitro , (4) analisis karakter ekspresi 

yang spesifik pada planlet jeruk keprok batu 55 resisten cekaman 

kekeringan meliputi persentasi planlet yang hidup, visualisasi planlet, 

analisis kandungan klorofil, kandungan prolin, indeks stomata, diamati 

diakhir penelitian, Sedangkan tinggi planlet dan jumlah daun pengamatan 

dilakukan setiap 2 hari selama 3 minggu. 
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Tahap penelitian disajikan dalam bentuk diagram alir yang tercantum pada 

Gambar.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3 Diagram Alir Penelitian 

 

Perlakuan Indikator Luaran 

Perendaman 

planlet jeruk 

Citrus reticulata 

Blanco var. 

crenatifolia. 

Dalam larutan 

atonik pada 

berbagai 
konsentrasi 

Planlet yang 

baik digunakan 

yaitu planlet 

yang tidak layu 

Planlet jeruk 

Citrus reticulata 

Blanco var. 

crenatifolia. 

berjumlah 

banyak untuk 

stok pengujian 

Penanaman 

planlet jeruk 

Citrus reticulata 

Blanco var. 

crenatifolia.  

dalam medium 

seleksi PEG 6000 

Planlet pada 

konsentrasi yang 

toleran masih 

dapat 

melakukan 

pertumbuhan 

Terdapat 

kandidat planlet 

jeruk Citrus 

reticulata Blanco 

var.crenatifolia. 

yang tahan 

kekeringan 

Karakterisasi 

planlet : analisis 

pertumbuhan, 

kandungan 

klorofil, 

kandungan 

prolin, indeks 

stomata. 

Munculnya 

karakter spesifik 

planlet jeruk Citrus 

reticulata Blanco 

var. crenatifolia 

Pada analisis 

kandungan klorofil 

dan pertumbuhan 

Terdapat sifat 

spesifik pada 

planlet jeruk 

Citrus reticulata 

Blanco var. 

crenatifolia 

Meliputi 

pertumbuhan dan 

kandungan 

klorofil 
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E. Pelaksanaan Penelitian  

 

 

Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi berapa langkah sebagai berikut : 

1. Sterilisasi Alat  

 

 

Alat-alat gelas dan dissecting set (Scalpel, mata Scalpel, pinset) dicuci 

dengan detergen kemudian alat-alat tersebut dicuci dengan 

menggunakan air mengalir dan diautoklaf. Alat dari bahan gelas 

ditutup dengan plastik, sedangkan alat-alat dari bahan logam dan 

cawan petri dibungkus menggunakan kertas HVS. Semua alat tersebut 

disterilisasi dalam autoklaf pada temperatur 121
0
C, selama 30 menit. 

 

 

 

2. Persiapan Medium Tanam  

 

 

Medium yang digunakan dalam penelitian ini adalah Murashig dan 

Skoog (MS) padat. Pembuatan medium tanam MS sebanyak 1 liter 

adalah dengan cara memipet sejumlah larutan stok, kemudian 

dimasukkan ke dalam labu takar 1 liter. Akuades ditambahkan sampai 

tanda 1 liter dan ph diatur sampai 5,5 dilakukan penambahan KOH 1N 

atau HCl 1N. larutan tersebut kemudian dipindahkan ke dalam wadah 

yang lebih besar kemudian ditambahkan agar-agar 7g/L, sukrosa 

30g/L, dan PPM 0,5 ml/L. larutan medium dipanaskan untuk 

melarutkan agar-agar (sambil diaduk) sampai mendidih, selanjutnya 

medium dipanaskan sampai mendidih dan diaduk, kemudian 

dituangkan ke dalam botol kultur sebanyak 20ml/botol. Sterilisasi 
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medium dengan menggunakan autoklaf dengan tekanan 17,5 psi, 

121
0
C selama 15 menit. Penimbangan dan pembuatan medium 

disajikan pada Gambar 11 {Lampiran 5}. 

 

 

 

3. Persiapan Medium Seleksi  
 

 

Medium Murashige dan Skoog (MS) padat ditambahkan Polyethylene 

Glycol (PEG) 6000 dengan konsentrasi 0%, 2%, 4%(b/v), sebelum 

digunakan Polyethylene Glycol (PEG) yang telah dilarutkan dengan 

akuades pada konsentrasi tertentu disaring menggunakan syringe filter 

yang mempunyai diameter 0,45 μm sebanyak 2 kali dilanjutkan filter 

berdiameter 0,22 μm satu kali. Penyaringan dilakukan dalam ruang 

steril di dalam LAF Cabinet. Selanjutnya Polyethylene Glycol (PEG) 

ditambahkan kedalam medium MS. Sebelum diguanakan, medium 

diinkubasi selama 7 hari pada suhu kamar (25
0
C) untuk memastikan 

bahwa Polyethylene Glycol (PEG)  telah tersaring dengan baik apabila 

dalam waktu 7 hari tidak terjadi kontaminasi pada medium, maka 

medium dapat digunakan. Penambahan PEG ke dalam medium 

disajikan pada Gambar 12 {Lampiran 5}. 

 

 

 

4. Induksi Planlet Dengan Larutan Atonik  

 

 

Larutan stok atonik dilarutkan terlebih dahulu dengan akuades pada 

konsentrasi tertentu disaring menggunakan syringe filter yang 



30 

mempunyai diameter 0,45 μm sebanyak 2 kali, dilanjutkan filter 

berdiameter 0,22 μm satu kali. Penyaringan dilakukan dalam ruang 

steril di dalam LAF Cabinet.Kemudian larutan atonik diencerkan 

dengan 3 konsentrasi yaitu 0 mL/L, 2 mL/L, 3 mL/L dan selanjutnya 

dilakukan perendaman akar planlet jeruk keprok batu 55 selama 2 

menit. Perendaman planlet pada larutan atonik disajikan pada Gambar 

13 {Lampiran 5}. 

 

 

 

5. Persiapan dan Sterilisasi  

 

 

Planlet direndam dalam detergen selama 5 menit lalu dibilas dengan 

air mengalir sebanyak 3 kali setelah itu direndam dalam larutan 

baycelin 20% selama 2-3 menit. Planlet jeruk keprok batu 55 dibilas 

dengan akuades, pembilasan dilakukan dua kali. Setelah itu 

dipindahkan kedalam cawan petri selanjutnya planlet ditanam pada 

medium seleksi dengan penambahan ZPT berupa atonik.Penanaman 

planlet jeruk dilakukan didalam LAF Cabinet. Setiap botol kultur 

ditanami 4 planlet jeruk, sehingga total planlet yang ditanam sebanyak 

108 dalam 27 botol kultur. Planlet jeruk tersebut ditumbuhkan hingga 

menjadi planlet pada medium MS dengan penambahan senyawa 

Polyethylene Glycol (PEG). Diinkubasi kultur dilakukan pada ruangan 

dengan 1000 lux, 24 jam/hari dari suhu 20 
0
C. Penanaman Planlet, dan 

diinkubasi kultur disajikan pada Gambar 14 {Lampiran 5}. 
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6. Pengamatan  

 

 

Pengamatan dilakukan pada akhir minggu ke-4 dan dievaluasi agar 

dapat mengetahui konsentrasi Polyethylene Glycol (PEG) yang toleran 

pada seleksi planlet jeruk keprok batu 55 secara in vitro. Setelah 3 

minggu inkubasi, planlet yang masih hidup dalam botol kemudiaan 

dikarakterisasi dengan parameter sebagai berikut:  

a. Presentasi Jumlah Planlet yang hidup  

 

 

Perhitungan persentasi jumlah planlet jeruk dengan menggunakan 

rumus menurut Nurcahyani dkk (2014) 

Jumlah planlet yang hidup      X 100 %           (Persamaan 1) 

Jumlah seluruh planlet   

 

 

 

b. Visualisasi Planlet 

 

 

Menurut Nurcahyani dkk (2014) visualisasi planlet meliputi warna 

planlet jeruk keprok batu 55 setelah diseleksi Polyethylene Glycol 

dengan klasifikasi sebagai berikut : hijau, hijau kecokelatan, dan 

cokelat. Data visualisasi planlet disajikan dalam bentuk persentase, 

yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

 

Jumlah planlet berwarna hijau/ hijau kecokelatan/ cokelat  X 100% 

Jumlah seluruh planlet 

(Persamaan 2)  
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c. Analisis Kandungan Klorofil  

 

 

Bahan untuk menganalisis klorofil menggunakan daun planlet 

jeruk yang sudah di seleksi dengan Polyethylene Glycol (PEG), 

menggunakan metode Miazek (2002) dengan menggunakan 

spektofotometer. Daun planlet jeruk yang seragam sebanyak 1 g 

dihilangkan ibu tulang daunnya, kemudian digerus dengan mortar 

(pestle) dan ditambahkan 5 mL ethanol 96%. Setelah itu larutan 

disaring dengan kertas Whatmann No.1, dan dimasukan kedalam 

flakon lalu tutup rapat. Larutan sampel dan larutan standar (ethanol 

96%) diambil sebanyak 1 mL, dimasukan kedalam kuvet. Setelah 

itu dilakukan pembacaan serapan dengan spektofotometer UV pada 

panjang gelombang(λ) 649 nm dan 665 nm, dengan ulangan setiap 

sampel sebanyak 3 kali. Larutan ekstraksi daun planlet jeruk 

keprok batu 55 disajikan pada Gambar 15 {Lampiran 5} 

Kadar klorofil dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

Chla = 13.36 A665 – 5.19 A649 (
 

        
) 

Chla = 27.43 A649 – 8.12 A665 
 

        
  

Chltotal = 22.24 A649 – 5.24 A665  
 

        
  

Keterangan :  

Chla = Klorofil a 

Chlb = Klorofil b 

Chltotal= klorofil total  
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A665  = absorbansi pada panjang gelombang 665 nm 

A649  = absorbansi pada panjang gelombang 649 nm 

V = Volume ethanol  

W = Berat Daun   (Persamaan 3)  

 

 

 

d. Analisis Kandungan Prolin  

 

 

Daun planlet jeruk keprok diambil kemudian dibersihkan dan 

ditimbang sebanyak 0,1 gram ( masing-masing perlakuan 

dilakukan 3 ulangan). Daun ditumbuk dengan mortar di dalam 

larutan sulfosalisilat 3% sebanyak 2 ml kemudian disaring dengan 

kertas saring Whatman no 1. Selanjutnya fitrat diambil sebanyak 

0,4 ml, dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 0,4 

ml asam ninhydryn. Asam ninhidrin dibuat dengan cara 

memanaskan 1,25 gram ninhidrin dalam 30 ml asam asetat glasial 

dan 20 ml asam fosforat. Pemanasan dilakukan dalam waterbath 

pada suhu 100
0 

C hingga larut. Fitrat dalam asam ninhydryn 

ditambah 0,4 ml asam asetat glasial kemudian dipanaskan pada 

suhu 100
0 

C selama 1 jam, reaksi diakhiri dengan memasukan 

tabung reaksi berisi filtrat ke dalam gelas piala berisi es. Campuran 

filtrat, asam ninhydryn dan asam asetat glasial ditambahkan 0,8 ml 

toluen dan digojok dengan stirrer selama 15-20 detik sehingga 

terbentuk 2 lapisan cairan berwarna tidak sama. Toluen berwarna 

merah yang mengandung prolin diambil menggunakan pipet tetes, 
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dimasukkan ke dalam kuvet, dan Optical Density (OD) dibaca pada 

panjang gelombang 520 nm (Bates, 1973). Larutan ekstraksi untuk 

analisis prolin disajikan pada Gambar 16 {Lampiran 5}. 

 

Kadar prolin dihitung dengan cara membuat larutan standar prolin 

terlebih dahulu yaitu 0,003 gram prolin standar dilarutkan ke dalam 

10 ml asam sulfosalisilat 3% dan diencerkan. Pengenceran 

dimaksudkan untuk mendapatkan hasil variasi konsentrasi prolin. 

Selanjutnya larutan direaksikan dengan asam ninhydrin dan asam 

asetat glasial, kemudian OD larutan dibaca pada panjang 

gelombang 520 nm.  

 

 

Hasil absorbansi larutan standar dibuat persamaan regresi linier 

terlebih dahulu sehingga diperoleh persamaan : Y = ax+b. Nilai 

absorbansi sampel selanjutnya dimasukkan sebagai nilai Y 

sehingga didapatkan nilai X (μ/mol).  

Kadar prolin= (μ/mol prolin/ ml tolune) / 115,13 (μ/mol)  

gram sampel/5 

 

= μ mol prolin/ gram berat segar sample   

(Bates, 1973)                                          (Persamaan 4) 

 

 

 

e. Analisis Indeks Stomata  

 

 

Pembuatan preparat stomata dengan metode dari (Ruzin, 1999) 

adalah sebagai berikut: 
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Dibuat potongan segi empat dari daun planlet Citrus reticulata 

Blanco dengan sisi 5 mm dan dimasukan ke dalam tabung yang 

berisi larutan kloralhidrat dalam air (5:1). Tabung dipanasi dalam 

watterbath selama 10-15 menit hingga potongan daun tersebut 

terlihat transparan.Potongan daun diletakan dalam larutan 

khloralhidrat pada gelas benda. Permukaan yang ada stomatanya 

diletakan disebalah atas, kemudian ditutup dengan gelas penutup. 

Preparat diamati pada bagian daerah yang berlainan.Tiap sel 

epidermis (E) ditandai dengan (X), tiap stoma (S) ditandai dengan 

(O). Indeks stomata besarnya dihitung dengan rumus : 

    S    Χ 100 %                                         (Persamaan 5) 

 E+T 

 

 

f. Analisis Data  

 

 

Data yang diperoleh dari pertumbuhan planlet jeruk keprok batu 55 

selama seleksi dengan Polyethylene Glycol (PEG) 6000 berupa 

data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif disajikan dalam 

bentuk deskriptif  kompratif dan didukung oleh foto. Data 

kuantitatif dari setiap parameter dianalisis dengan menggunakan 

Analisis Ragam pada taraf nyata 5% dan apabila diperoleh hasil 

yang menunjukan perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji 

BNT (Beda Nyata Terkecil) pada taraf nyata 5%. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut.  

1. Konsentrasi larutan atonik yang optimum untuk pertumbuhan planlet 

jeruk keprok batu-55 (Citrus reticulata Blanco var. crenatifolia) yang 

resisten terhadap cekaman kekeringan secara in vitro adalah 3 mL/L. 

2. Konsentrasi PEG yang toleran untuk pertumbuhan planlet jeruk keprok 

batu-55 (Citrus reticulata Blanco var. crenatifolia ) yang resisten 

terhadap cekaman kekeringan secara in vitro adalah 4%. 

3. Terdapat interaksi antara larutan atonik dengan Polyetyhlene Glycol 

PEG 6000 terhadap kandungan klorofil total, pertumbuhan planlet 

jeruk keprok batu 55. 

4. Karakter ekspresi yang spesifik pada planlet jeruk keprok batu-55 yang 

mengalami cekaman kekeringan meliputi :  

a. Kandungan klorofil a, b,dan total daun planlet jeruk keprok batu-

55 mengalami penurunan. Semakin tinggi konsentrasi PEG 6000, 

maka semakin menurun kandungan klorofill a, b, dan total. 

b. Kandungan prolin pada planlet jeruk keprok batu-55 dengan 

perlakuan kombinasi larutan atonik dan PEG 6000 mengalami 
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peningkatan. Semakin tinggi konsentrasi PEG, maka semakin 

tinggi kandungan prolin.  

c. Indeks stomata pada planlet jeruk keprok batu 55 dengan perlakuan 

kombinasi larutan atonik dan PEG 6000 mengalami peningkatan. 

Semakin tinggi konsentrasi PEG, maka semakin tinggi indeks 

stomata.  

 

B. Saran  

 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap planlet jeruk keprok batu 

55 yang resisten terhadap cekaman kekeringan dengan penambahan ZPT 

lain seperti IAA,NAA, ekstrak tauge dan air kelapa. Melakukan analisis 

lanjut dengan menganalisis karakter lain seperti kandungan karbohidrat, 

gula pereduksi, kandungan fenol, antioksidan dan juga analisis molekular.  
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