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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Pisang merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki potensi dan 

nilai ekonomi yang tinggi baik di dalam negeri maupun ekspor.  Di Indonesia, 

pisang menduduki tempat yang pertama diantara jenis buah-buahan lainnya, baik 

dari segi sebaran, luas pertanaman, maupun dari segi produksi.  Total produksi 

pisang Indonesia tahun 2013 adalah 5.359.126 ton dan Lampung menyumbang  

 678.492 ton atau 12,66 % dari produksi pisang nasional (BPS, 2014).   

 

Selaras dengan hal tersebut, potensi pengembangan pisang semakin meningkat 

dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan, kesadaran akan gizi dan 

kesehatan.  Menurut data yang bersumber dari India Horticulture Database-2013 

(2014), Indonesia menempati urutan ke-6 penghasil pisang terbesar di dunia 

dengan produksi sebesar 6.189.052 ton dan produktivitas sebesar 58,9 ton/ha. 

 

Berbagai kendala dalam budidaya pisang secara konvensional adalah sulit 

mendapatkan bibit yang berkualitas dalam jumlah besar, waktu yang singkat dan 

kontinu.  Menurut Sunarjono (2006) dalam Surono dan Himawan (2010), tanaman 

pisang umumya diperbanyak secara konvensional menggunakan anakan (sucker) 

yang tumbuh dari bonggol.  Satu tanaman induk, umumnya menghasilkan 5-10 

anakan per tahun.  Sedangkan, menurut  SOP Pisang Raja Bulu Kabupaten 
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Cianjur (2010) dalam Direktorat Tanaman Buah Ditjen Bina Produksi 

Hortikultura (2010), hanya 2-3 anakan per rumpun yang baik digunakan sebagai 

bahan tanam.   

 

Perbanyakan bibit pisang dapat dilakukan dengan cara membelah bonggol sesuai 

dengan mata tunasnya, setiap belahan tunasnya disebut dengan istilah bit.  

Namun, perbanyakan bibit unggul secara konvensional ini belum mampu 

memenuhi kebutuhan bibit pisang pada perkebunan skala besar.  Selain itu umur 

anakan yang tidak seragam menyebabkan peningkatan biaya produksi.  Untuk 

mengatasi kendala dari perbanyakan secara konvensional tersebut diperlukan 

teknologi alternatif sehingga dapat menyediakan bibit yang seragam dalam jumlah 

besar, berkualitas, bebas penyakit, dalam waktu yang singkat dan kontinu.  Teknik 

perbanyakan klonal alternatif yang efesien adalah melalui teknik kultur jaringan. 

 

Kultur jaringan tanaman merupakan teknik menumbuhkembangkan bagian 

tanaman, baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik secara in 

vitro di media bernutrisi lengkap dalam kondisi terkontrol, yang salah satunya 

bertujuan untuk perbanyakan tanaman.  Hal ini berdasarkan teori totipotensi sel 

yaitu bahwa setiap sel dilengkapi dengan informasi genetik dan perangkat 

fisiologis yang lengkap untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh 

dalam kondisi yang sesuai (Yusnita, 2003).   

 

Teknik kultur jaringan akan berjalan dengan baik apabila syarat-syarat yang 

diperlukan terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi pemilihan eksplan, 

penggunaan media yang cocok, keadaan yang aseptik, dan pengaturan udara yang 

baik.  Di dalam media tanam terdapat komponen – komponen media yang 
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dibutuhkan untuk menjamin pertumbuhan eksplan seperti air (akuades), hara 

makro, hara mikro, gula, gula alkohol, vitamin, zat organik, komplek addenda, 

pemadat media dan zat pengatur tumbuh. 

 

Zat pengatur tumbuh (ZPT) memiliki peranan yang sangat penting dalam kultur 

jaringan.  ZPT merupakan senyawa organik bukan hara (alami atau sintetik) yang 

dalam konsentrasi rendah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman.  Sitokinin dan auksin merupakan dua zat pengatur tumbuh yang banyak 

digunakan untuk kultur jaringan.  Sitokinin merupakan ZPT yang dalam 

konsentrasi tepat dapat merangsang multiplikasi tunas dan mematahkan 

dominansi apikal.  Beberapa jenis sitokinin yang sering digunakan dalam kultur 

jaringan yaitu benziladenin (BA) dan thidiazuron (TDZ) (Yusnita, 2003).  BA 

merupakan sitokinin terunan adenin yang memiliki efektivitas lebih tinggi 

daripada jenis sitokinin turunan adenin yang lainnya, sedangkan TDZ merupakan 

sitokinin turunan phenyl urea yang memiliki aktifitas lebih tinggi daripada BA. 

Penggunaan BA pada konsentrasi 0,5 mgl-1 hingga 10 mgl-1 seringkali digunakan 

untuk merangsang pembentukan tunas majemuk atau tunas aksilar pada eksplan 

(Yusnita dan Hapsoro, 2002).  Hasil penelitian Yusnita (2013) menunjukkan 

bahwa penambahan TDZ 0,01 mgl-1 ke dalam media yang  mengandung BA 1 

mgl-1, BA 2 mgl-1, dan BA 4 mgl-1 secara drastis meningkatkan jumlah propagul 

pisang ‘Tanduk ‘ (AAB) yang terbentuk per eksplan dengan peningkatan tertinggi 

(10 kali lipat) pada BA 2 mgl-1, sedangkan penambahan TDZ dalam media yang 

mengandung BA 1 mgl-1 dan  BA 4 mgl-1 masing-masing meningkatkan jumlah 

propagul sebanyak 2-3 kali lipat dibandingkan dengan BA saja.  
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Danial (2013) juga melaporkan bahwa multiplikasi tunas pisang ‘Raja Bulu’ 

(AAB) yang terbanyak didapat pada media MS + 5 mgl-1 BA.  Hal tersebut 

konsisten dengan penjelasan Ismaryati (2010) yang menyebutkan bahwa 

multiplikasi tunas terbaik untuk pisang ‘Raja Bulu’ juga didapat pada media MS + 

5 mgl-1 BA.  Di samping itu Jannah (2013) melaporkan bahwa pada pisang ‘Raja 

Bulu’ berumur 12 MST jumlah tunas aksilar terbanyak didapat pada media 

MS+BA 6 mgl-1 tanpa kinetin maupun dengan pemberian kinetin 2 mgl-1. 

 

Selain BA, TDZ merupakan salah satu sitokinin yang dianggap ekonomis 

daripada BA.  Penggunaan TDZ 0,11 mgl-1 menghasilkan tunas sebanyak 45 tunas 

per eksplan pada pisang ‘Malbhog’ (Genom AAB) berumur 12 MST (Roy dkk., 

2010).  Selain itu penggunaan TDZ untuk multiplikasi tunas pada pisang ‘Rastali’ 

dan ‘Nangka’ (Genom AAB) pada TDZ 0,6 mgl-1 menghasilkan tunas sebanyak 

12,5 tunas pada 8 MST dan 11 tunas pada BA 8 mgl-1 (Darvari dkk., 2010).  

 

Hasil penelitian terdahulu (Ismaryati, 2010; Danial, 2013; Jannah, 2013; Roy 

dkk., 2010; Darvary dkk., 2010; Yusnita (2013) telah terdokumentasi bahwa BA 

dan TDZ merupakan dua jenis sitokinin yang dapat merangsang multiplikasi tunas 

pisang ‘Raja Bulu’ secara efisien, namun konsentrasi terbaiknya beragam dari 

penelitian yang satu ke yang lain.  Di samping itu, kombinasi antara BA dan TDZ 

juga telah dilaporkan dapat menghasilkan jumlah propagul yang jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan perlakuan BA saja pada pisang ‘Tanduk’ (Genom AAB). 

 

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dipelajari pengaruh pemberian BA saja 

atau TDZ saja pada dua konsentrasi berbeda, dan kombinasi antara BA dan TDZ 

terhadap multiplikasi tunas in vitro pisang ‘Raja Bulu’. 
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Penelitian ini di lakukan untuk menjawab permasalahan yang dapat dirumuskan 

dalam pertanyaan sebagai berikut: 

 

1. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi sitokinin (BA dan TDZ) terhadap 

multiplikasi tunas pisang ‘Raja Bulu’ (Genom AAB) in vitro. 

2. Bagaimanakah pengaruh jenis sitokinin (BA dan TDZ) terhadap multiplikasi 

tunas pisang ‘Raja Bulu’ (Genom AAB) in vitro. 

3. Bagaimanakah pengaruh kombinasi sitokinin (BA dan TDZ) terhadap 

multiplikasi tunas pisang ‘Raja Bulu’ (Genom AAB) in vitro. 

4. Manakah komposisi media yang paling efektif untuk multiplikasi tunas 

pisang ‘Raja Bulu’ (Genom AAB) in vitro. 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi sitokinin (BA dan TDZ) terhadap 

multiplikasi tunas pisang ‘Raja Bulu’ (Genom AAB) in vitro. 

2. Mengetahui pengaruh jenis sitokinin (BA dan TDZ) terhadap multiplikasi 

tunas pisang ‘Raja Bulu’ (Genom AAB) in vitro. 

3. Mengetahui pengaruh kombinasi sitokinin (BA dan TDZ) terhadap 

multiplikasi  tunas pisang ‘Raja Bulu’ (Genom AAB) in vitro. 

4. Mendapatkan komposisi media yang  paling efektif untuk multiplikasi tunas 

pisang ‘Raja Bulu’ (Genom AAB) in vitro. 
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1.3  Kerangka Pemikiran 

 

 

Perbanyakan tanaman secara kultur in vitro dilakukan dengan empat tahap.  

Tahapan tersebut terdiri dari tahap pemantapan eksplan, tahap multiplikasi tunas 

atau perbanyakan propagul, tahap pemanjangan tunas dan pembentukan akar, 

serta tahap aklimatisasi (Yusnita, 2003). 

 

Teknik perbanyakan in vitro yang sering dilakukan yaitu dengan merangsang 

terbentuknya tunas-tunas aksilar atau metode tunas samping (axillary branching) 

karena peluang untuk mendapatkan tanaman yang true-to-type lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode yang lainnya.  Prinsip teknik ini adalah dengan cara 

mematahkan dominansi apikal dengan merusak meristem apikal dan merangsang 

pecah dan tumbuhnya mata tunas aksilar menggunakan ZPT sitokinin.  Yusnita 

(2003) menjelaskan bahwa metode percabangan tunas samping ‘axillary 

branching’ memiliki kelebihan dari organogenesis dan embriogenesis.  Hal 

tersebut karena metode ini lebih sederhana, perbanyakan berlangsung cukup 

cepat, tanaman yang dihasilkan lebih baik karena mengalami rejuvenasi, dan 

peluang aberasi genetiknya kecil.   

 

Pada tahap multiplikasi tunas atau perbanyakan propogul, bahan tanam atau 

sumber eksplan diperbanyak dalam keadaan tertentu.  Pada tahap ini perbanyakan 

tunas dapat dirangsang dengan zat pengatur pertumbuhan (ZPT) sitokinin.  Sriyani 

dan Wijayani (2009) dalam Pradana (2011) mengungkapkan bahwa teknik kultur 

jaringan akan berjalan dengan baik apabila syarat-syarat yang diperlukan 

terpenuhi.  Syarat-syarat tersebut meliputi pemilihan eksplan, penggunaan media 

yang cocok, keadaan yang aseptik, dan pengaturan udara yang baik.  Di dalam 
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media tanam terdapat komponen – komponen media yang dibutuhkan untuk 

menjamin pertumbuhan eksplan seperti air (akuades), hara makro, hara mikro, 

gula, gula alkohol, vitamin, zat organik, komplek adenda, pemadat media dan zat 

pengatur tumbuh. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hirimburegama and Gamage (1996) menjelaskan 

bahwa daya regenerasi tunas pisang in vitro sangat dipengaruhi oleh faktor  ZPT 

dan genotipenya.  Pisang ‘Raja Bulu’ merupakan pisang yang bergenom AAB,  

respon multiplikasi tunas terhadap penambahan ZPT lebih rendah daripada respon 

pisang yang bergenom AAA dengan penambahan ZPT yang serupa.  Oleh karena 

itu menurut Kasutjianingati (2004) diperlukan nisbah sitokinin dan auksin yang 

tinggi untuk mendorong pertumbuhan tunas eksplan pisang ‘Raja Bulu’. 

 

Nisbah sitokinin : auksin yang tinggi akan memacu perkembangan tunas, 

sedangkan nisbah sitokinin : auksin yang rendah akan memacu perkembangan 

akar (Wattimena, 1992).  Sitokinin seperti benziladenin (BA), thidiazuron (TDZ), 

dan lain-lain merupakan ZPT yang sering digunakan  untuk merangsang 

pembentukan tunas aksilar atau tunas adventif dalam fisiologi tumbuhan.  Peranan 

sitokinin menurut George dkk. (2008) adalah  meningkatkan pembesaran dan 

pembelahan sel, penundaan senesens, memacu inisiasi tunas, melemahkan 

dominansi apikal, dll. 

 

Pemberian BA ke dalam media kultur pada konsentrasi rendah yaitu 0,5 hingga 10 

mgl-1 sering digunakan untuk merangsang pembentukan tunas majemuk atau tunas 

adventif pada eksplan pisang (Yusnita dan Hapsoro, 2002).  Hal tersebut selaras 
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dengan rekomendasi konsentrasi optimum BA untuk perbanyakan in vitro pisang 

yang dijelaskan oleh Vuylsteke (1998) yaitu 20 µM (4,5 mgl-1) .   

 

Penelitian kultur jaringan untuk multiplikasi tunas pisang telah banyak dilakukan.  

Pada pisang ‘Ambon Kuning’(Genom AAA)  pemberian 6 mgl-1 BA pada media 

MS menghasilkan jumlah tunas aksilar tertinggi, yaitu 16,44 tunas per eksplan 

pada umur 23 MST (Sari, 2012).  Rata-rata tunas pisang ‘Raja Bulu’(Genom 

AAB) juga dilaporkan oleh Danial (2013) pada pemberian BA 5 mgl-1 ke dalam 

media mampu menghasilkan jumlah tunas sebanyak 1,9 tunas pada umur 20 MST.  

Penelitian lebih lanjut pada pemberian BA dilakukan oleh Jannah (2013) yang 

menyebutkan bahwa jumlah tunas aksilar tertinggi didapat pada  pemberian BA 6 

mgl-1 tanpa kinetin maupun dengan pemberian kinetin 2 mgl-1 pada pisang ‘Raja 

Bulu’ berumur 12 MST. 

 

TDZ merupakan sitokinin tipe urea yang memiliki aktivitas lebih kuat dibanding 

tipe purin atau adenin (Huetteman dan Preece (1993) dalam Primawati (2006).  

Penggunaan TDZ baik secara tunggal atau dikombinasi dengan BA untuk 

merangsang pertumbuhan tanaman pada kultur jaringan tanaman sudah banyak 

dilaporkan. 

 

Menurut Roy dkk. (2010), pemberian TDZ 0,11 mgl-1 mampu meningkatkan 

multiplikasi tunas sebanyak 45 tunas per eksplan pada Musa paradisiaca (Genom 

AAB).  Oleh karena itu penggunaan TDZ yang baik dengan konsentrasi rendah 

seperti pendapat Thomas and Katerrman (1986) dalam Kasutjianingati dkk., 2011) 

dapat mempengaruhi biosintesis sitokinin endogen sehingga dapat merangsang 

multiplikasi tunas. 
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Yusnita dan Hapsoro (2013) melaporkan bahwa penambahan TDZ 0,01 mgl-1 ke 

dalam media mengandung BA 1 mgl-1, BA 2 mgl-1 dan BA 4 mgl-1 secara drastis 

meningkatkan jumlah propagul pisang ‘Tanduk’ yang terbentuk per eksplan 

dengan peningkatan tertinggi (10 kali lipat) pada 2 mgl-1  BA, sedangkan 

penambahan TDZ  0,01 mgl-1 ke dalam media yang mengandung 1 mgl-1 dan 4 

mgl-1 BA  masing-masing meningkatkan jumlah propagul sebanyak 2-3 kali lipat 

dibandingkan dengan BA saja. Penelitian pada Musa paradisiaca dengan 

perlakuan kombinasi BA dan TDZ juga telah dilakukan.  Rata-rata tunas yang 

dihasilkan per kallus 29,40 ± 6,10 tunas per kalus pada kombiasi BA 4 mgl-1dan 

TDZ 0,4 mgl-1 pada 25 MST (Kumar dkk., 2011).  Sementara itu, Isnaeni (2008), 

melaporkan bahwa pada tahap inisiasi tunas Pisang ‘Raja Bulu’ pemberian TDZ 

menghasilkan jumlah tunas yang lebih banyak dibandingkan dengan BA 1 mgl-1 

dan BA 2 mgl-1  dengan jumlah tunas terbanyak dihasilkan oleh media dengan 

pemberian TDZ 0,04 mgl-1. 

 

1.4  Hipotesis 

 

 

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan dapat disimpulkan hipotesisis 

sebagai berikut: 

 

1. Peningkatan konsentrasi sitokinin (BA atau TDZ) dari konsentrasi rendah ke 

konsentrasi tinggi dapat meningkatkan multiplikasi tunas pisang ‘Raja Bulu’ 

(Genom AAB) in vitro. 

2. Jenis sitokinin TDZ menghasilkan multiplikasi tunas pada pisang ‘Raja Bulu’ 

yang lebih banyak dibandingkan jenis sitokinin BA. 
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3. Kombinasi sitokinin (BA dan TDZ) menghasilkan tunas lebih banyak dari 

pada penggunaan sitokinin BA atau TDZ secara tunggal.  

4. Komposisi media yang paling efektif untuk  multiplikasi pisang ‘Raja Bulu’ 

(Genom AAB) in vitro adalah kombinasi sitokinin BA dan TDZ . 

 


