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ABSTRAK

EFEKTIVITAS KONSENTRASI AIR KELAPA (Cocos nucifera L.)
TERHADAP PERTUMBUHAN EKSPLAN KRISAN

(Dendranthema grandiflora Tzvelev) KULTIVAR ‘Shamrock Green’
SECARA IN VITRO

Oleh

Essy Pratiwi

Bunga Krisan (Dendranthema grandiflora T.) adalah salah satu jenis tanaman hias
populer yang digunakan sebagai bunga potong dan tanaman pot yang banyak
digemari di Indonesia. Kendala dalam budidaya krisan adalah rendahnya ketersediaan
dan kualitas bibit di lapangan. Dengan menggunakan teknik kultur jaringan
diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Salah satu masalah
dalam teknik kultur jaringan adalah mahalnya zat pengatur tumbuh (ZPT). Oleh
karena itu, diperlukan penelitian untuk menguji efektivitas konsentrasi air kelapa
yang dapat menggantikan peran sitokinin sintetik. Peneltian ini bertujuan untuk
mengetahui konsentrasi air kelapa yang efektif pada pertumbuhan eksplan
Dendranthema grandiflora T. secara in vitro dan mengetahui kandungan klorofil
paling optimum pada planlet Dendranthema grandiflora T. secara in vitro. Penelitian
ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu
konsentrasi air kelapa pada 4 taraf konsentrasi: 0%, 5 %, 10 % dan 15%. Masing-
masing konsentrasi dilakukan 6 kali ulangan dan terdiri dari 3 eksplan krisan dalam
setiap botol kultur. Data yang diperoleh dari setiap variabel dihomogenkan dengan
menggunakan uji Levene kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Ragam
pada taraf nyata 5% dan uji lanjut dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pada taraf
nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan air kelapa belum
memberikan pengaruh terhadap tinggi planlet, jumlah tunas dan jumlah daun planlet
krisan dan konsentrasi air kelapa 10% memberikan pengaruh yang optimum terhadap
kandungan klorofil b dan klorofil total.

Kata kunci: Air kelapa, in vitro, krisan (Dendranthema grandiflora T.),
pertumbuhan.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisan (Dendranthema grandiflora Tzvelev) atau dikenal juga dengan seruni

merupakan salah satu jenis tanaman hias populer yang digunakan sebagai

bunga potong dan tanaman pot. Krisan merupakan komoditas penting dalam

perdagangan tanaman hias dunia. Daerah sentra produsen krisan di Indonesia

antara lain Cipanas, Cisarua, Sukabumi, Lembang (Jabar), Batu, Nangkojajar

(Jatim), Bandungan (Jateng), dan Brastagi (Sumut) (Maharani dan Khumaida,

2012).

Menurut Muhit (2007), petani kecil membudidayakan krisan dengan

menerapkan teknologi sederhana, sedangkan pengusaha besar menggunakan

teknologi modern berbasis agribisnis. Pengembangan krisan juga berdampak

positif terhadap perekonomian di daerah pedesaan, khususnya terhadap

peningkatan pendapatan petani dan masyarakat yang terlibat dalam

pengembangannya.
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Produktivitas dan permintaan bunga krisan terus meningkat dari tahun ke

tahun sehingga membutuhkan ketersediaan varietas-varietas unggul baru dan

bibit berkualitas secara berkesinambungan (Soedarjo dkk., 2012). Badan

Pusat Statistik (2011) menyatakan bahwa data statistik nilai ekspor bunga

krisan di Indonesia pada tahun 2003 mengalami surplus sekitar US $ 1 juta

dan pada tahun 2010 produktivitas dan penjualan bunga krisan sudah

mencapai angka 186 juta tangkai, dan sebanyak 433.100.145 tangkai bunga

krisan telah di produksi pada tahun 2016 di Indonesia.

Kualitas dan konsistensi produksi bunga krisan masih menjadi permasalahan

umum yang terjadi. Oleh karena itu sering ditemui harga penjualan bunga dan

kualitas bunga yang tidak seragam. Pengamatan yang telah dilakukan di

lapangan memperlihatkan bahwa perbanyakan krisan yang dilakukan oleh

petani masih menggunakan cara konvensional yaitu dengan cara stek pucuk.

Perbanyakan krisan dengan cara ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan

produktivitas dan kualitas krisan (Muhit, 2007).

Yusnita (2003), menyatakan bahwa penggunaan teknik kultur jaringan yang

dilakukan selama ini dirasa cukup efektif untuk mengembangkan bibit yang

berkualitas dan seragam pada berbagai jenis tanaman (tanaman pot, bunga

potong, buah-buahan dan tanaman berumbi). Perbanyakan yang dilakukan

dengan cara kultur jaringan diharapkan dapat menghasilkan kualitas bibit

krisan yang unggul dan seragam, tahan terhadap penyakit, tingkat produksi

tinggi serta waktu yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan
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perbanyakan secara konvensional. Proses penggandaan tunas yang dipelihara

dalam kondisi tertentu sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan untuk proses

berikutnya disebut multiplikasi. Kondisi ini memerlukan adanya kerja zat

pengatur tumbuh (ZPT) sitokinin seperti benzil adenine (BA), 2-iP dan

kinetin.

Keberhasilan kultur jaringan ditentukan oleh media kultur jaringan yang

merupakan tempat tumbuh bagi eksplan. Media tersebut harus mengandung

semua zat yang diperlukan eksplan untuk menjamin pertumbuhan eksplan

yang ditanam. Salah satunya media dasar MS (Murashige and Skoog) yang

paling banyak digunakan dalam kultur jaringan. Saat ini sudah banyak

penelitian dengan menggunakan media MS yang dimodifikasi. Modifikasi

media dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan hara yang tepat bagi

eksplan untuk tumbuh dan berkembang pada media kultur jaringan dan

terbebas dari kontaminasi (Fauzy dkk., 2016).

Aplikasi penambahan ZPT dalam kultur jaringan merupakan salah satu faktor

yang menyebabkan tingginya biaya produksi. Hal ini dikarenakan harga ZPT

sintetik cukup mahal dan tidak selalu ready stock. Oleh karenanya diperlukan

adanya ZPT alami yang dapat digunakan untuk menggantikan peran ZPT

(sitokinin) sintetik. ZPT alami dapat diperoleh dari berbagai buah-buahan,

salah satu diantaranya adalah air kelapa (Seswita, 2010).
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Pemanfaatan air kelapa sebagai ZPT alami dengan kombinasi media terbukti

efektif pada kultur jaringan alfalfa (Ginanjar dkk., 2017), (Inkriwang dkk.,

2016), anggrek, (Maltatula, 2003) krisan, dan beberapa spesies tanaman

lainnya.

Menurut  Ginanjar dkk., (2017) menyatakan bahwa media kombinasi air

kelapa dengan media MS pada perbanyakan tanaman alfalfa dapat digunakan

sampai 25% untuk menumbuhkan kalus tanaman alfalfa dan dengan

penambahan air kelapa 25% menghasilkan induksi kalus tanaman alfalfa

paling baik secara in vitro serta menghasilkan berat kalus tertinggi yaitu

2,847 gram. Pada perbanyakan tanaman anggrek, Inkriwang dkk., (2016)

menunjukkan substitusi media MS 50% dengan air kelapa 30% menghasilkan

rata-rata persentase eksplan yang bertunas 6,78%; jumlah tunas 1,26 dan

tinggi tanaman 1,20 cm. Penelitian kultur jaringan krisan, Maltatula (2003)

menunjukkan bahwa perlakuan media MS, air kelapa dengan penambahan

Gandasil-9 pada Chrysanthemum sp. berpengaruh terhadap pertambahan

tinggi tanaman, jumlah daun, pertambahan berat basah tunas, jumlah akar dan

berat basah akar tanaman krisan secara in vitro.

Kristina & Syahid (2012) menyebutkan bahwa dalam 1 liter air kelapa muda

mengandung ZPT kinetin (sitokinin) sebesar 273,62 mg dan beberapa mineral

lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut belum dapat disimpulkan

bahwa adanya kandungan sitokinin dalam air kelapa yang dapat

menggantikan peran ZPT (sitokinin) sintetik. Oleh karenanya diperlukan
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penelitian mengenai konsentrasi air kelapa yang berpengaruh optimal

terhadap peningkatan multiplikasi tunas krisan, sehingga dapat digunakan

sebagai dasar pertimbangan untuk menggantikan peran sitokinin sintetik.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsentrasi air kelapa yang paling efektif pada pertumbuhan

eksplan krisan D. grandiflora T. cv. shamrock green secara in vitro.

2. Mengetahui kandungan klorofil a, b, dan total yang optimum pada planlet

krisan D. grandiflora T. cv. shamrock green secara in vitro setelah

penambahan air kelapa pada berbagai konsentrasi.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

pengaruh penambahan air kelapa dengan berbagai konsentrasi terhadap

pertumbuhan eksplan tanaman krisan D. grandiflora T. cv. shamrock green

secara in vitro. Selain itu, diharapkan informasi yang diperoleh dari penelitian

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama

di bidang pemuliaan tanaman serta ilmu terapan yang terkait.
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D. Kerangka Pemikiran

Salah satu tanaman hias yang banyak diminati oleh masyarakat adalah krisan.

Oleh karena banyak peminatnya, permintaan krisan terus meningkat dari

tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya pengembangan

penelitian tentang budidaya krisan, khususnya yang berkaitan dengan

penyediaan bibit melalui perbanyakan dengan kultur jaringan untuk

menghasilkan bibit dalam jumlah banyak, seragam, dan dalam waktu yang

relatif cepat.

Perbanyakan krisan pada umumnya dilakukan secara vegetatif, seperti stek

pucuk/stek batang dan kultur jaringan. Penggunaan teknik kultur jaringan

dapat membantu memperbanyak tanaman dengan menghasilkan bibit yang

mempunyai keunggulan, antara lain mampu menghasilkan bibit dalam jumlah

besar dengan waktu singkat dan tidak membutuhkan tempat yang luas,

kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin, kecepatan tumbuh bibit lebih cepat

dibandingkan dengan perbanyakan secara vegetatatif, dan mempunyai sifat

identik dengan induknya serta tidak tergantung pada musim.

Regenerasi in vitro dalam penelitian ini dilakukan dengan perbanyakan tunas

apikal yang berasal dari potongan satu eksplan krisan cv. Muria Sari Bumi,

kemudian mengkulturkan tunas apikal ke dalam medium yang mempunyai

komposisi yang sesuai sehingga diperoleh penggandaan tunas dengan cepat.

Setiap tunas yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai sumber untuk
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penggandaan tunas selanjutnya sehingga diperoleh eksplan yang banyak

dalam waktu yang relatif lebih singkat.

Medium yang digunakan untuk perbanyakan tunas apikal adalah medium MS

use ready dengan penambahan air kelapa pada konsentrasi 0%, 5%, 10%, dan

15%. Sitokinin merupakan zat pengatur tumbuh yang mampu mengontrol

pembelahan sel, inisiasi meristem tunas, diferensiasi daun dan akar,

biogenesis kloroplas, dan toleransi stress. Sitokinin bersifat memacu

pembelahan sel sehingga sering digunakan sebagai zat perangsang tumbuh

tunas. Oleh karena itu, untuk mempercepat pertumbuhan tunas apikal

diperlukan pengaplikasian ZPT berupa air kelapa sebagai pengganti sitokinin

sintetik.

Sitokinin yang sering digunakan untuk mempercepat pertumbuhan tunas

adalah BAP/BA (6-benzyl amino purine/6 -benzyl adenine). Namun pada

penelitian ini digunakan sitokinin alami berupa air kelapa pada media dasar

MS untuk mengetahui pengaruh signifikan terhadap multiplikasi krisan secara

in vitro yang diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan pertumbuhan

eksplan krisan yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah tunas, dan

panjang tunas yang terbentuk serta karakter ekspresi yang spesifik pada

planlet krisan D. grandiflora T. cv. shamrock green.
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E. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat konsentrasi air kelapa yang paling efektif pada pertumbuhan

planlet krisan D. grandiflora T. cv. shamrock green secara in vitro.

2. Terdapat kandungan klorofil a, b, dan total yang optimum pada planlet

krisan D. grandiflora T. cv. shamrock green secara in vitro setelah

penambahan air kelapa.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Krisan

1. Klasifikasi

Tanaman krisan menurut sistem klasifikasi Cronquist (1981) dan APG II

(2003) adalah sebagai berikut:

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Bangsa : Asterales

Suku : Asteraceae

Marga : Dendranthema

Jenis : Dendranthema grandiflora Tzvelev cv. shamrock green

2. Morfologi

Menurut Rukmana dan Mulyana (1997), secara morfologi tanaman krisan

berbatang tegak, berstruktur lunak, dan berwarna hijau. Bila dibiarkan

terus menerus, batang akan menjadi keras (berkayu) dan berwarna

kecoklat-coklatan. Daun tanaman krisan pada bagian tepi bergerigi,
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tersusun secara berselang-seling pada cabang atau batang. Benang sari

dan putik pada bunga krisan bertekstur halus, berada pada posisi tengah

bunga dengan mahkota lonjong dan mudah lepas. Panjang benang sari

antara 3-8 mm dan berwarna kuning. Biji krisan berbentuk lonjong,

berukuran kecil dan berwarna hitam (Steenis, 1978). Bentuk bunga

digolongkan menjadi lima macam, pengelompokkan bunga krisan

menurut Dewan Standarisasi Nasional (1998), sebagai berikut:

a. Tunggal: pada satu tangkai hanya terdapat satu bunga.

b. Anemone: bunga mirip seperti bunga tunggal, tetapi lebih besar dan

lebih tebal.

c. Pompon: bentuk bunga bulat seperti bola, mahkota bunga menyebar

ke semua arah.

d. Dekoratif: bunga berbentuk seperti aster, mahkota bunga bertumpuk

rapat, di tengah pendek dan makin ke tepi semakin panjang.

e. Bunga besar: bunga hanya berdiri sendiri pada tangkainya, garis

tengah bunga lebih besar dari 10 cm.

Selain itu, krisan memiliki karakter kuntum bunga masing-masing, yaitu

standar dan spray. Setiap tangkai krisan standar memiliki kuntum bunga

berukuran besar, sedangkan tipe spray memiliki sekitar 10-20 kuntum

bunga dengan diameter 2-3 cm. Bentuk morfologi tanaman krisan

Dendranthema grandiflora T. cv. shamrock green disajikan pada

Gambar 1.
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Gambar 1. Bentuk morfologi tanaman krisan (a) Bunga D. grandiflora
T. cv. shamrock green. Sumber: Puslithorti (2014)
(b) Bunga, batang dan daun D. grandiflora T. cv. shamrock
green. Sumber: PMF (2012).

3. Syarat Tumbuh Krisan

Krisan dapat tumbuh baik di dataran tinggi (>800 m dpl ) dengan pH

tanah 5,5 - 6. Penanaman di daerah pegunungan dengan pH tanah 5 - 5,5

perlu didahului dengan pengapuran. Apabila ditanam di pot pH media

yang sesuai adalah 6,2 - 6,7. Krisan memerlukan tanah dengan kesuburan

sedang karena tanah yang subur akan mengakibatkan tanaman menjadi

rimbun. Secara genetik krisan merupakan tanaman hari pendek, untuk

mendapatkan pertumbuhan yang seragam dan produksi bunga yang

tinggi, pertumbuhan vegetatifnya perlu diberi perlakuan hari panjang

dengan penambahan cahaya lampu pijar atau neon (Harry, 1994).

Daerah tropis seperti di Indonesia suhu rata-rata harian di dataran rendah

terlalu tinggi untuk pertumbuhan tanaman krisan, suhu udara di siang

hari yang ideal untuk pertumbuhan tanaman krisan berkisar antara
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20°C – 26°C dengan batas minimum 17°C dan batas maksimum 30°C.

Suhu udara pada malam hari merupakan faktor penting dalam

mempercepat pertumbuhan tunas bunga. Suhu ideal berkisar antara

16° – 18°C bila suhu turun sampai di bawah 16°C, maka pertumbuhan

tanaman menjadi bertambah tinggi dan lambat berbunga. Pada suhu

tersebut intensitas warna bunga meningkat (Cerah) sebaliknya bila suhu

malam terlalu tinggi dapat berakibat melunturnya warna bunga sehingga

penampilan tampak kusam walaupun bunganya masih segar (Hasim dan

Reza, 1995).

Kelembaban udara antara 70% - 80% dinilai cocok untuk pertumbuhan

tanaman krisan. Kelembaban udara yang tinggi mengakibatkan

transpirasi (penguapan air) dari tanaman menjadi kecil dalam waktu

pendek. Keadaan ini membuat tanaman selalu dalam keadaan segar.

Untuk waktu yang agak lama, dengan tidak adanya sirkulasi air dalam

tanaman menyebabkan penyerapan air dan unsur hara terlarut dari dalam

tanah juga sedikit. Kekurangan nutrisi kebalikannya, kelembaban udara

yang rendah menyebabkan transpirasi tanaman menjadi tinggi. Air

menguap dengan cepat melalui pori- pori daun dan perakaran ini berarti

menyerap air dari tanah. Bila tanaman terlambat mengganti defisit air

dalam pucuk-pucuk yang baru tumbuh menjadi layu atau tepian daun

yang sudah dewasa menjadi kering (Hasim dan Reza, 1995).
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B. Kultur Jaringan

1. Teknik Kultur Jaringan

Kultur jaringan adalah teknik menumbuh kembangkan bagian tanaman

baik berupa sel, jaringan atau organ yang dilakukan secara in vitro

(Yusnita 2003). Kultur jaringan dianggap suatu teknik yang tepat untuk

digunakan sebagai solusi keterbatasan bibit. Teknik ini dirasa lebih efektif

digunakan karena memiliki beberapa kelebihan yaitu bibit yang

dihasilkan lebih banyak, seragam dan bebas dari patogen (Soedarjo dkk.,

2012).

Teknik kultur jaringan merupakan suatu teknik yang memperhatikan

faktor aseptik dimana alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan

teknik ini harus dalam keadaan steril. Secara garis besar, umumnya teknik

kultur jaringan merupakan kegiatan mengisolasi suatu bagian tanaman

yang selanjutnya dikembangkan dalam media bernutrisi (Indriani, 2014).

2. Medium Tanam

Berbagai formulasi media kultur telah dibuat sesuai dengan tujuan

perbanyakan. Murashige and Skoog (MS) adalah salah satu formula

media kultur yang populer digunakan. Yusnita (2003) menyatakan bahwa

kompleksitas komposisi nutrisi pada medium MS menyebabkan media

tanam ini sering digunakan dalam pemanfaatan perbanyakan tanaman.
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Selain komposisi nutrisi yang komplek, media MS merupakan media

kultur yang sederhana sehingga mudah untuk dibuat. Media kultur

tersebut dapat digunakan dalam bentuk padat maupun cair. Kandungan

medium kultur jaringan terdiri atas makronutrien dan mikronutrien

berupa garam anorganik, sumber karbohidrat, air, asam amino, vitamin

dan zat pengatur tumbuh (ZPT).

C. Zat Pengatur Tumbuh (ZPT)

Wattimena (1988) menyatakan bahwa kesesuaian semua faktor yang

dibutuhkan dalam kultur jaringan (ZPT & media tanam) akan mempercepat

proses perbanyakan tanaman dan menghasilkan tanaman yang berkualitas.

Sedangkan, adanya ketidaksesuaian perbandingan faktor tersebut dapat

menyebabkan terjadinya hiperhidrisitas, yaitu pertumbuhan eksplan yang

tidak normal secara morfologi, anatomi, maupun fisiologi. Hal ini

mengakibatkan daun atau batang menjadi transparan, berwarna hijau muda

hingga pucat dengan kandungan klorofil yang rendah (Marlina & Rohayati

2009).

Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) merupakan senyawa-senyawa lain yang

memiliki karakteristik yang sama dengan hormon, tetapi diproduksi secara

endogen (Zulkarnain 2009). ZPT bertugas dalam pengaturan metabolik dalam

pertumbuhan tanaman. ZPT ditambahkan karena eksplan belum mampu

menciptakan hormon pertumbuhan secara endogen dengan kadar yang
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dibutuhkan dalam proses pertumbuhannya. Konsentrasi pemberian ZPT

dalam media kultur biasanya diberikan sesuai dengan tujuan kultur. Pada

pengkulturan untuk menumbuhkan dan menggandakan tunas aksilar atau

menumbuhkan unas adventif, ZPT yang digunakan adalah sitokinin. Jenis

sitokinin yang sering digunakan adalah BA (benzyl adenin) karena

efektivitasnya tinggi (Indriani, 2014).

D. Air Kelapa

Air kelapa mengandung hormon alami kelompok auksin dan sitokinin. Dalam

kultur jaringan, auksin berperan memacu pembentukan kalus, menghambat

kerja sitokinin, membentuk klorofil dalam kalus, mendorong proses

morfogenesis kalus, membentuk akar, dan mendorong proses embryogenesis.

Sitokinin berperan memacu pembelahan sel, proliferasi meristem ujung,

menghambat pembentukan akar dan mendorong pembentukan klorofil pada

kalus (Surachman, 2011).

Kandungan makro seperti N, P, dan K serta beberapa jenis unsur hara mikro

dalam air kelapa juga berpeluang dikembangkan lebih lanjut sebagai upaya

substitusi unsur hara makro dan mikro serta sukrosa sebagai sumber karbon.

Menurut Vigliar dkk. (2006), konsentrasi garam mineral dan sukrosa air

kelapa menurun seiring dengan lama nya keberadaan air kelapa itu sendiri.



16

E. Multiplikasi

Multiplikasi adalah salah satu tahap dalam pertumbuhan tanaman secara in

vitro dimana umumnya terjadi pada sel yang belum mengalami pertumbuhan

sekunder. Pertumbuhan sel ini dipengaruhi oleh bagian tanaman/eksplan yang

diisolasi. Umumnya sel yang belum mengalami pertumbuhan sekunder

terdapat pada bagian meristem (Hidayat 1995).

Menurut Campbel dkk. (2003), populasi sel-sel yang memperbaharui diri

sendiri dengan membelah dan menghasilkan sel-sel untuk pertumbuhan

tumbuhan disebut meristem (Gambar 2).

Gambar 2. Lokasi meristem tanaman (Campbel dkk., 2003)

Ozel & Arslan (2006) menyatakan bahwa teknik terpenting dalam

multiplikasi adalah proliferasi meristem, dimana nodus yang

menghasilkan tunas aksilar dikulturkan untuk meregenerasi perbanyakan

tunas tanpa melalui fase kalus terlebih dahulu. Teknik multiplikasi terdiri

atas dua metode yaitu metode percabangan tunas lateral dan pembentukan
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tunas adventif. Perbanyakan eksplan dengan metode percabangan tunas

lateral lebih banyak digunakan karena relatif sederhana, perbanyakannya

berlangsung cukup cepat, dan tanaman yang dihasilkan tumbuh dengan

baik (Yusnita 2003).

F. Biosintesis Klorofil

Klorofil merupakan molekul kompleks yang berperan penting dalam proses

fotosintesis yaitu sebagai pengabsorbsi cahaya, transfer energi, transfer

elektron dan katalisator pada tumbuhan (Taiz dan Zeiger, 1998). Klorofil

bersama dengan dengan CO2, air, dan cahaya matahari berperan dalam

membentuk karbohidrat pada proses fotosintesis (Jumin, 1989).

Sifat fisik yang dimiliki klorofil yaitu akan memantulkan cahaya yang

berpendar atau berlainan. Sedangkan sifat kimia pada klorofil yaitu tidak larut

dalam air namun larut pada senyawa yang lebih polar seperti etanol

(Dwidjoseputro, 1994).

Klorofil pada tumbuhan terdiri dari dua jenis, yaitu klorofil a dengan warna

hijau tua dan klorofil b dengan warna hijau muda. Klorofil a merupakan

klorofil yang paling kuat menyerap cahaya di bagian merah dengan panjang

gelombang 600-700 nm dan paling sedikit menyerap cahaya hijau dengan

panjang gelombang 500-600 nm, sedangkan cahaya berwarna biru diserap

oleh karotenoid (Nio Song dan Banyo, 2011).
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Klorofil memiliki tiga fungsi utama dalam fotosintesis, yaitu memanfaatkan

energi matahari, memicu fiksasi CO2 untuk menghasilkan karbohidrat dan

menyediakan energi bagi ekosistem (Bahri, 2010). Klorofil merupakan faktor

utama yang mempengaruhi proses fotosintesis. Proses ini penting pada

tumbuhan untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan tanaman

(Lie dkk., 2006). Oleh karena itu, kandungan klorofil dapat dijadikan

parameter dalam mengukur pertumbuhan tanaman.
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Botani (ruang penelitian in vitro),

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

Universitas Lampung pada bulan November hingga bulan Desember 2017.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat-alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laminar Air Flow

(LAF) Cabinet sebagai meja steril yang dilengkapi dengan blower dan

lampu UV untuk penanaman eksplan atau subkultur tunas pada medium

dalam botol, autoclave digunakan sebagai sterilisasi basah, plastic wrap,

scalpel, magnetic stirrer, hot plate atau kompor, alumunium foil, label,

bunsen, beaker glass, gelas ukur, batang pengaduk, botol kultur, pipet

tetes, cawan petri, pinset, gunting, neraca analitik, pH meter, kertas

Whatman No 1, spektrofotometer, mortar, karet gelang, mistar, lemari
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kultur, lampu, tissue, tabung gas, panci, korek api, kamera, masker, dan

sarung tangan.

2. Bahan-bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan adalah planlet krisan (Dendranthema

grandiflora Tzvelev) Varietas Shamrock Green steril dalam botol kultur

yang diperoleh dari CV. Muria Sari Bumi, Batu, Jawa Timur, medium

Murashige dan Skoog (MS) “use ready” dipoduksi oleh Caisson

Laboratories, agar-agar 4g/L, gula 30 g/L, KOH 1 N, HCl 1 N, PPM 0,5

ml/L, air kelapa dengan konsentrasi 0%, 5%, 10%, dan 15%, alkohol 70%

dan 96 %, aquades dan spritus.

C. Rancangan Percobaan

Metode Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak Lengkap

(RAL) dengan satu faktor yaitu konsentrasi air kelapa yang terdiri dari 4 taraf

perlakuan : 0%, 5%, 10% dan 15%. Penelitian ini dilakukan dengan 6 ulangan

dan setiap ulangan terdiri dari 3 eksplan krisan D. grandiflora T. cv.

shamrock green dalam setiap botol kultur. Tata letak percobaan disajikan

dalam tabel 1.
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Tabel 1. Tata letak satuan percobaan.

K3U5 K2UI K1U1 K0U5 K2U6 K3U1

K1U6 K0U4 K2U5 K3U2 K1U4 K0U1

K3U3 K2U2 K3U4 K0U6 K2U3 K1U3

K0U3 K1U5 K2U4 K0U2 K3U6 K1U2

Keterangan  :

K0 : Konsentrasi air kelapa 0 %
K1 : Konsentrasi air kelapa 5 %
K2 : Konsentrasi air kelapa 10 %
K3 : Konsentrasi air kelapa 15 %
U1-U6 : Ulangan ke-1 sampai ke-6

D. Bagan Alir Penelitian

Penelitian ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu: 1) Penentuan konsentrasi air

kelapa untuk pertumbuhan eksplan D. grandiflora T. cv. shamrock green

secara in vitro, 2) Penanaman eksplan berupa tunas apikal D. grandiflora T.

cv. shamrock green ukuran ± 2 cm dalam medium MS yang sudah

ditambahkan air kelapa sesuai dengan konsentrasi, 3) Pertumbuhan yang

terjadi pada eksplan D. grandiflora T. cv. shamrock green meliputi

persentase jumlah planlet yang hidup, tinggi tanaman, jumlah tunas, jumlah

daun, dan analisis kandungan klorofil a, b, dan total. Tahap penelitian

disajikan dalam bentuk bagan alir seperti yang tercantum pada Gambar 3.
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Gambar 3. Bagan Alir Penelitian

Perlakuan Indikator Luaran

Pembuatan medium
tanam MS padat
dengan penambahan
air kelapa pada
berbagai konsentrasi

Medium yang baik
tidak mengandung
kontaminan, tidak
terlalu cair atau
padat

Medium berjumlah
banyak untuk stok
pengujian eksplan
krisan D.
grandiflora T. cv.
shamrock green

Terdapat pengaruh
air kelapa terhadap
pertumbuhan
planlet D.
grandiflora T. cv.
shamrock green

Munculnya tunas
dan daun pada
planlet D.
grandiflora T. cv.
shamrock green

Penanaman eksplan
krisan D. grandiflora
T. cv. shamrock green
ke dalam medium MS
+ air kelapa pada
berbagai konsentrasi

Parameter eksplan
berupa analisis
pertumbuhan meliputi
tinggi planlet, jumlah
tunas dan jumlah daun
serta kandungan
klorofil a, b, dan total.

Terjadi pertumbuhan
berupa tinggi, tunas,
daun serta
kandungan klorofil
a, b, dan total pada
eksplan.

Terdapat
konsentrasi paling
efektif pada
pertumbuhan dan
kandungan klorofil
paling optimum
pada planlet D.
grandiflora T. cv.
shamrock green.
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E. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian meliputi beberapa langkah sebagai berikut.

1. Sterilisasi Alat

Alat penelitian berupa satu set alat deseksi (pinset, scalpel, gunting dan

pisau), botol kultur, cawan petri, dicuci dan dibersihkan dengan deterjen,

dibilas dengan air mengalir kemudian dibungkus dengan kertas dan

dimasukkan  ke dalam autoclave dan dipanaskan dengan suhu 121°C

selama 20 menit. Supaya tetap steril saat penanaman berlangsung, alat

penanaman berupa pinset dan gunting direndam dengan alkohol 96% lalu

dipanaskan diatas nyala api bunsen hingga membara.

2. Pembuatan Medium Tanam

Dalam penelitian ini, pembuatan medium tanam pada 0% (kontrol) dan

perlakuan (5%, 10% dan 15%) dilakukan secara terpisah.

a. Pembuatan medium tanam pada konsentrasi 0% (kontrol)

1. Medium tanam dibuat sebanyak 1 L.

2. Pembuatan medium Murashige and Skoog (MS) dilakukan dengan

cara menimbang medium MS “use ready” 4,43 g/L lalu

dicampurkan dengan gula 30 g/L dan ditambahkan aquades

secukupnya, kemudian dilarutkan ke dalam beaker glass dengan

menggunakan magnetic stirrer dan diletakkan di atas hotplate.

3. Dimasukkan medium MS yang sudah dilarutkan ke dalam gelas

ukur dengan ditambahkan aquades mencapai volume 1000 ml.
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4. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam panci dan pH diukur

hingga mencapai 5,7 dalam kondisi netral (apabila medium terlalu

asam maka ditambahkan KOH 1N dan apabila medium terlalu basa

maka ditambahkan HCl 1 N).

5. Setelah itu, dimasukkan agar 4 gr/L dan PPM 0,5 ml/L ke dalam

panci lalu dimasak dan diaduk hingga mendidih. Selanjutnya,

dituangkan medium tersebut sebanyak 20 ml/botol kultur dan

diberi label menggunakan pensil.

b. Pembuatan medium tanam pada konsentrasi 5%, 10% dan 15%

1. Medium tanam dibuat sebanyak 1 L.

2. Pembuatan medium Murashige and Skoog (MS) dilakukan dengan

cara menimbang medium MS “use ready” 4,43 g/L lalu

dicampurkan dengan gula 30 g/L dan ditambahkan aquades

secukupnya, kemudian dilarutkan ke dalam beaker glass dengan

menggunakan magnetic stirrer dan diletakkan di atas hotplate.

3. Dimasukkan medium MS yang sudah dilarutkan ke dalam gelas

ukur dengan ditambahkan aquades dan air kelapa pada

masing-masing konsentrasi (5%, 10%, dan 15%) yang dilarutkan

bersamaan mencapai volume 1000 ml.

4. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam panci dan diukur pH-nya

hingga mencapai 5,7 dalam kondisi netral (apabila medium terlalu

asam maka ditambahkan KOH 1N, dan apabila medium terlalu

basa maka ditambahkan HCl 1 N).
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5. Setelah itu, dimasukkan agar 4 gr/L dan PPM 0,5 ml/L ke dalam

panci lalu dimasak dan diaduk hingga mendidih. Selanjutnya,

medium tersebut dituangkan sebanyak 20 ml/botol kultur dan

diberi label menggunakan pensil pada masing-masing perlakuan.

3. Sterilisasi  Medium

Medium yang telah dituang ke dalam masing-masing botol kultur

kemudian dimasukkan kedalam autoclave dan disterilisasi selama 15

menit pada tekanan 17,5 psi dengan temperatur 121°C. Medium yang

telah disterilkan kemudian dipindahkan di ruang medium steril, untuk

memastikan medium terhindar dari kontaminasi, medium disimpan

selama 3-4 hari sebelum digunakan untuk menanam eksplan.

4. Persiapan dan Penyiapan LAF (Laminar Air Flow)

Sterilisasi ruang kerja dilakukan di ruang inkubasi dalam LAF. Kabel

LAF disambungkan dengan arus listrik, kemudian dinyalakan sinar UV

selama 45 menit, lalu dinyalakan lampu dan blower, pada permukaan

LAF disemprotkan alkohol 70% selanjutnya dinding LAF dibersihkan

menggunakan tissue.
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5. Penanaman Eksplan Krisan ke Medium Tanam

Eksplan berasal dari planlet tanaman krisan. Eksplan dikeluarkan dari

botol kultur dengan pinset steril, lalu diletakkan di atas cawan petri dan

di multiplikasi (Gambar 4) dengan cara memotong bagian pucuk batang

eksplan dengan gunting steril sepanjang ± 2 cm dan dihilangkan

daunnya. Potongan tersebut ditanam pada medium perlakuan yang berisi

20ml/botol, setiap botol kultur terdiri dari 3 eksplan krisan D. grandiflora

T. cv. shamrock green kemudian botol kultur ditutup dengan alumunium

foil dan direkatkan menggunakan plastic wrap. Botol kultur yang telah

ditanami eksplan disimpan di rak kultur dengan pencahayaan optimal dan

suhu 22°C .

Gambar 4. Teknik Perbanyakan: dari eksplan diinisiasi langsung untuk
membentuk multiplikasi tunas; eksplan dapat berasal dari
jaringan meristem, pucuk atau tunas samping (sumber: Taji,
Kumar & Lakshmanan, 2002).



27

6. Pengamatan

Pengamatan dilakukan setiap 3 hari sekali selama 4 minggu setelah

tanam, untuk mengetahui efektivitas penambahan air kelapa dalam

medium MS pada pertumbuhan tunas krisan D. grandiflora T. cv.

shamrock green secara in vitro dengan parameter sebagai berikut.

a. Persentase Jumlah Planlet yang Hidup

Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah planlet krisan

Dendranthema grandiflora Tzvelev cv. shamrock green yang hidup

yaitu: ℎ ℎ ℎ 100%
(Nurcahyani dkk., 2014).

b. Tinggi Planlet (cm)

Eksplan diukur dari luar botol menggunakan mistar dimulai dari

permukaan medium sampai titik tumbuh.

c. Jumlah Tunas (tunas)

Dihitung jumlah tunas yang muncul pada setiap eksplan.

d. Jumlah Daun (helai)

Dihitung jumlah daun yang terbentuk dalam setiap eksplan.
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7. Analisis Kandungan Klorofil

Bahan untuk analisis kandungan klorofil menggunakan daun planlet

Dendranthema grandiflora T. cv. shamrock green yang sudah diberikan

perlakuan kombinasi medium MS dengan air kelapa, menggunakan

metode Miazek (2002) dengan spektrofotometer yang dilakukan pada

akhir pengamatan. Daun planlet D. grandiflora T. cv. shamrock green

sebanyak 0,1 g dihilangkan ibu tulang daunnya, digerus dengan mortar,

ditambahkan 10 mL ethanol. Larutan disaring dengan kertas Whatman

No. 1 dan dimasukkan ke dalam flakon lalu ditutup rapat. Larutan sampel

dan larutan standar (ethanol) diambil sebanyak 1 mL dimasukkan dalam

kuvet.

Setelah itu dilakukan pembacaan serapan dengan spektrofotometer UV

pada panjang gelombang (λ) 648 nm dan 664 nm, dengan tiga kali

ulangan setiap sampel.

Kadar klorofil dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Klorofil total = 5,24 λ664 + 22,24 λ648 mg/l

Klorofil a = 13,36 λ664 – 5,19 λ648 mg/l

Klorofil b = 27,43 λ648 – 8,12 λ664 mg/l (Miazek, 2002).
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8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari pertumbuhan planlet D. grandiflora T. cv.

shamrock green selama perlakuan kombinasi medium MS dengan air

kelapa berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif disajikan

dalam bentuk deskriptif dan didukung foto. Data kuantitatif yang

diperoleh dari setiap variabel dihomogenkan dengan menggunakan uji

Levene kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Ragam pada

taraf nyata 5% dan uji lanjut dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pada

taraf nyata 5%.
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V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Penambahan air kelapa belum memberikan pengaruh terhadap tinggi

planlet, jumlah tunas dan jumlah daun planlet krisan Dendranthema

grandiflora Tzvelev cv. shamrock green.

2. Dalam medium Murashige and Skoog, konsentrasi air kelapa 10%

memberikan pengaruh yang optimum terhadap kandungan klorofil b dan

klorofil total.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan saran

sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lanjut guna mengetahui efektivitas air kelapa

pada tanaman krisan maupun tanaman hias lainnya.

2. Perlunya pengetahuan dalam pemakaian jenis dan konsentrasi ZPT

sehingga sesuai dengan apa yang akan dicapai.
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