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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Masalah mengenai tebu yang hingga kini sering dihadapi adalah rendahnya 

produktivitas tebu dan rendahnya tingkat rendemen gula.  Rata-rata produktivitas 

tebu yang ditanam di lahan sawah sekitar 95 ton/ha dan di lahan tegalan sekitar 75 

ton/ha dengan rendemen gula sekitar 7,3—7,5% (Indrawanto et al., 2010).  

Produktivitas dan rendemen ini masih di bawah potensi produktivitas dan 

rendemen yang ada, yaitu di atas 100 ton/ha untuk pertanaman tebu di lahan 

sawah dan sekitar 90 ton/ha untuk pertanaman tebu di lahan tegalan dengan 

rendemen gula di atas 10%.  Rendahnya produktivitas ini berakibat pula pada 

rendahnya efisiensi pengolahan gula nasional, sedangkan kebutuhan gula di 

Indonesia sebagai konsumsi langsung maupun industri terus meningkat sejalan 

dengan meningkatnya jumlah penduduk (Indrawanto et al., 2010).  Menurut 

Ditjenbun (2013), pada tahun 2014 kebutuhan gula nasional akan mencapai 5,7 

juta ton.  Ditjenbun (2013) juga menyebutkan untuk memenuhi kebutuhan gula 

tersebut diupayakan melalui program swasembada gula nasional dengan langkah-

langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. 
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Intensifikasi dilakukan dengan cara pengolahan tanah yang baik, pengairan/irigasi 

yang teratur, penggunaan varietas unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan 

penyakit tanaman.  Penggunaan varietas unggul merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan produktivitas tanaman tebu.  Karakteristik varietas unggul tebu 

adalah yang memiliki hasil gula tinggi, rendemen gula tinggi, kualitas gilingan 

tinggi, tahan hama dan penyakit, dan tahan rebah.  Menurut P3GI (2012), 

penggunaan varietas tebu unggul dapat meningkatkan produktivitas 21%–46%, 

tapi produktivitas tebu dan produksi gula senantiasa dapat dioptimalkan, maka 

varietas tebu unggul juga selalu diganti secara periodik dengan varietas yang baru.  

Telah diketahui bahwa mendapatkan varietas ungggul tebu dilakukan dengan cara 

pemuliaan tanaman untuk mendapatkan heterosis yang kuat dan stabil yang dapat 

dilakukan dengan pemilihan kombinasi persilangan yang baik. 

 

Saat ini pemuliaan tanaman tidak hanya dilakukan secara konvensional tapi juga 

dapat dilakukan dengan cara biologi molekuler salah satu contohnya seperti 

mutasi dan rekayasa genetik.  Menurut Sisworo et al. (2010) teknik mutasi dalam 

bidang pemuliaan tanaman dapat meningkatkan keragaman genetik tanaman 

sehingga memungkinkan pemulia melakukan seleksi genotipe tanaman sesuai 

dengan tujuan pemuliaan yang dikehendaki.  Menginduksi mutasi dapat dilakukan 

pada tanaman dengan perlakuan bahan mutagen tertentu terhadap organ 

reproduksi tanaman seperti biji, stek batang, serbuk sari, akar/rhizome, kultur 

jaringan dan sebagainya.  Apabila proses mutasi alami terjadi sangat lambat, maka 

percepatan, frekuensi dan spektrum mutasi tanaman dapat diinduksi dengan 

perlakuan bahan mutagen tertentu.  Umumnya bahan mutagen bersifat radioaktif 

dan memiliki energi tinggi yang berasal dari hasil reaksi nuklir.  Sedangkan 
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rakayasa genetik pada prinsipnya adalah memanipulasi susunan asam nukleat dari 

DNA atau menyisipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima.  

Gen yang disisipkan pada organisme penerima dapat berasal dari organisme apa 

saja misalnya, gen dari bakteri bisa disisipkan di kromosom tanaman, sebaliknya 

gen tanaman dapat disisipkan pada kromosom bakteri.  Penggabungan gen asing 

ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan, 

misalnya membuat tanaman yang tahan kekeringan, resisten terhadap organisme 

pengganggu tanaman, serta kuantitas dan kualitas hasil yang lebih tinggi dari 

tanaman alami.  Menurut laporan Susiyanti et al. (2007) kalus tebu cv. PSJT 94-

41 dapat ditransformasi dengan gen fitase melalui Agrobacterium tumefaciens GV 

2260 (pBinPI-IIEC).  Persentase kalus tebu transforman yang bertahan hidup 

dalam media kanamisin mencapai 75%. 

 

Dengan adanya pemuliaan tanaman tebu secara biologi molekuler yang telah 

dipaparkan di atas maka, hal tersebut memberikan peran pada teknik regenerasi in 

vitro atau biasa dikenal sebagai kultur jaringan yaitu sebagai fasilitator pada 

rekayasa genetik dan mutasi tanaman tebu.  Kultur jaringan adalah teknik 

mengembangbiakkan bagian tanaman dalam kondisi aseptik di dalam tabung (in 

vitro) yang berisi media buatan bernutrisi lengkap dan dalam kondisi terkontrol 

untuk tujuan tertentu (Yusnita, 2003).  Perbanyakan secara kultur jaringan 

merupakan teknik yang memiliki keunggulan seperti, bebas virus dan memiliki 

planlet yang true to type.  Kultur jaringan tanaman menawarkan metodologi 

terbaik pada budidaya tebu untuk mendapatkan kualitas dan bahan tanam pada 

tingkat yang lebih cepat dalam waktu yang lebih singkat (Geijskes et al., 2003). 
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Perbanyakan tanaman tebu melalui kultur in vitro harus melalui tahap-tahap 

regenerasi hingga tanaman tebu siap ditanam di lapang.  Tahap-tahap tersebut 

meliputi induksi kalus, proliferasi kalus, induksi tunas, induksi akar, hardening in 

vitro, dan yang terakhir adalah aklimatisasi.  Eksplan tanaman tebu membutuhkan 

media tanam yang telah dikombinasikan dengan zat pengatur tumbuh yang 

berbeda jenis maupun konsentrasi pada setiap tahapan regenerasinya.  Contohnya 

seperti menginduksi dan proliferasi kalus membutuhkan ZPT dari golongan 

auksin.  Menurut Pierik (1987) dalam kultur jaringan telah diketahui bahwa 

auksin berfungsi sebagai penginduksi kalus, akar, pembelahan dan pemanjangan 

sel.  Kemudian dalam menginduksi tunas biasanya media tanam dikombinasikan 

dengan ZPT dari golongan sitokinin.  Sukmadjaja dan Mulyana (2011) 

melaporkan bahwa regenerasi tunas tanaman tebu varietas PS 951 dapat dilakukan 

dengan formulasi media MS + BAP 1 mg/l + kinetin 1 mg/l + NAA 0,5 mg/l + 

GA3 0,5 mg/l. 

 

Penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa sebagian besar tunas tebu diproduksi 

secara in vitro dengan mengkulturkan leaf roll tebu pada media MS + 3 mg/l   

2,4-D selama 8 minggu untuk menginduksi pembentukan kalus kemudian induksi 

kalus didapat dari media MS ditambah dengan 2,5 mg/l BA dikulturkan selama    

8 minggu.  Prosedur ini menghasilkan 100% respon pembentukan tunas dengan 

36,4 tunas per kalus (Hapsoro et al., 2012).  Setelah itu induksi akar dilakukan 

dengan cara mengkulturkan eksplan pada media tanam yang telah berisi ZPT dari 

golongan auksin salah satu contohnya adalah IBA.  Khan dan Kathri (2006) 

menyebutkan bahwa induksi akar yang lebih kuat mencapai perkembangannya 
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ketika planlet dipisahkan, daun dipangkas dan plantlet dikultur pada media 

induksi akar yang mengdanung MS + 1 mg/l IBA + 6% sukrosa. 

Pemuliaan tanaman secara biologi molekular baik mutasi maupun rekayasa 

genetik membutuhkan sel-sel ataupun jaringan dari hasil kultur in vitro sebagai 

target dan sel-sel atau jaringan tersebut harus diregenerasikan melalui kultur in 

vitro untuk ditumbuhkan menjadi tanaman utuh.  Seperti yang dilaporkan 

Susiyanti et al. (2007) mengenai rekayasa genetik bahwa bahan-bahan yang 

digunakan untuk transformasi gen fitase menggunakan Agrobacterium 

tumefaciens antara lain pucuk tebu (cv. PSJT 94-41) yang dikulturkan menjadi 

kalus embriogenik pada media MS + 3 mg/l 2,4-D selama 6 minggu.  Koch  et al. 

(2010) melaporkan bahwa bahan yang digunakan dalam memutasi tanaman tebu 

adalah kalus tanaman tebu yang diinduksi menggunakan formulasi media yaitu 

MS + 2,4-D 3 mg/l.  Kalus yang terbentuk kemudian disubkulturkan setiap           

2 minggu untuk memacu proliferasi dan terjadinya keragaman somaklonal.   

 

Proliferasi kalus adalah fase dimana kalus mengulang siklus pertumbuhan kalus 

secara pesat tanpa hambatan.  Pada tahap proliferasi inilah kalus tebu sangat 

dibutuhkan untuk pemuliaan tanaman secara biologi molekular.  Oleh karena itu 

sangat penting untuk menentukan ZPT mana yang tepat untuk mendukung fase 

ploriferasi agar lebih cepat dan menghasilkan kalus yang embriogenik. 

 

Masalah dalam menggunakan ZPT adalah ketepatan dalam memilih jenis dan 

konsentrasi ZPT itu sendiri.  Oleh sebab itu hingga saat ini masih dilakukan 

pengujian terhadap jenis dan konsentrasi ZPT yang tepat dalam menumbuhakan 

tanaman pada kultur jaringan.  Perbedaan pemilihan jenis dan konsentrasi tersebut 
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dikarenakan jenis tanaman dan jaringan tanaman mempunyai respon tersendiri 

terhadap pemberian zat pengatur tumbuh (Muchtar, 1996). 

 

Dalam kultur jaringan tebu, ZPT yang biasa digunakan untuk menginduksi dan 

proloferasi kalus adalah 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) dengan 

konsentrasi dalam media MS 3 mg/l.  Seperti yang dilaporkan oleh Mayang et al. 

(2011) bahwa penambahan 3 mg/l 2,4-D pada media MS menginduksi kalus 

tanaman tebu dengan ukuran tertinggi.  Kemudian Sisharmini et al. (2010), juga 

menyebutkan bahwa media induksi kalus yang paling baik adalah media MS 

dengan kombinasi hormon 4 mg/l 2,4-D + 2 mg/l pikloram (GIK-3) yang 

menunjukkan frekuensi induksi kalus 100% pada tanaman gdanum, sedangkan 

pikloram (4-amino-3,5,6-trichloropicolonic acid ) adalah jenis hormon sintetik 

yang termasuk golongan auksin yang juga dapat digunakan untuk menginduksi 

dan proliferasi kalus.  Menurut penelitian Khan et al. (2008) induksi dan 

proliferasi kalus tebu klon NIA-98, NIA-2004 dan BL4 terbaik didapat dari media 

yang berisi 4 mg/l 2,4-D dan 4 mg/l pikloram.  Untuk itu perlu dilakukan 

pengujian konsentrasi yang tepat terhadap jenis ZPT pikloram dan 

membdaningkannya dengan ZPT yang biasa digunakan yaitu 2,4-D dengan 

konsentrasi 3 mg/l pada kalus tebu klon MT-72. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari respon proliferasi kalus pada kultur tebu klon MT-72 terhadap 

berbagai konsentrasi pikloram. 

2. Mendapatkan konsentrasi pikloram terbaik untuk proliferasi kalus tanaman 

tebu klon MT-72. 

3. Membdaningkan proliferasi kalus tebu MT-72 yang dihasilkan oleh berbagai 

konsentrasi pikloram dengan proliferasi kalus yang dihasilkan 2,4-D dengan 

konsentrasi 3 mg/l 

4. Mempelajari respon proliferasi kalus tanaman tebu klon MT-72 terhadap 

kombinasi 2 mg/l pikloram dan 1 mg/l 2,4-D dan 1 mg/l pikloram dan 2 mg/l 

2,4-D. 

5. Mempelajari regenerasi kalus menjadi tunas dari kalus embriogenik yang 

dihasilkan oleh berbagai konsentrasi pikloram dan  kombinasinya  dengan  

2,4-D. 
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1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Regenerasi tanaman dari kalus dimungkinkan dengan organogenesis atau 

embriogenesis somatik (Mathur dan Koncz, 1998).  Kalus merupakan kumpulan 

sel yang tidak terorganisasi dan aktif membelah diri (meristematik) yang sering 

terjadi karena pelukaan jaringan tanaman atau pengulturan berbagai jaringan 

tanaman (Yusnita, 2003).  Dalam kultur jaringan kalus merupakan salah satu 

bentuk regenerasi yang dihasilkan dari penanaman eksplan ke dalam media.  

Batasan yang serupa dinyatakan oleh George et al. (2008) bahwa kalus adalah 

jaringan koheren (berhubungan) dan amorf (tidak memiliki bentuk yang jelas), 

dibentuk ketika sel-sel tumbuhan berkembang biak dengan cara tidak teratur.  

Kalus dapat diinisiasi in vitro dengan menempatkan potongan-potongan kecil dari 

bagian tanaman (eksplan) ke dalam media pertumbuhan pendukung dalam kondisi 

steril (George et al.,2008).  

 

Pembentukan kalus yang diinisiasi in-vitro dilakukan dengan pengaplikasian 

hormon seperti auksin.  Aplikasi eksogen auksin dan sitokinin dapat menginduksi 

dan memproliferasi kalus pada berbagai spesies tanaman.  Zat pengatur 

pertumbuhan dari golongan auksin yang biasa digunakan untuk menginduksi 

kalus adalah 2,4-D, sedangkan dalam penelitian ini akan diuji konsentrasi 

pikloram yang terbaik untuk proliferasi kalus tebu.   

 

Pikloram baru-baru ini dilaporkan berhasil dalam kultur kalus Arecanut dan 

produksi embrio somatik Arecanut.  Produksi berlanjut dari embrio kalus yang 

berasal dari eksplan awal menunjukkan potensi untuk perbanyakan kelapa (Karun 

et al., 2004).  Laporan mengenai pikloram dalam menginduksi dan proliferasi 
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kalus dipaparkan oleh Khan et al. (2008) bahwa induksi dan proliferasi kalus tebu 

NIA-98, NIA-2004 dan BL4 terbaik ditunjukkan pada media yang mengdanung 4 

mg/l 2,4-D dan 4 mg/l pikloram.  Oleh karena itu dibutuhkan pengujian lebih 

lanjut mengenai konsentrasi pikloram yang terbaik serta kombinasi antara 

pikloram dan 2,4-D terhadap proliferasi kalus tebu MT-72. 

 

Sel-sel kalus dapat berdiferensiasi dengan penggunaan sitokinin.  Selain 

pembelahan sel, rasio antara auksin dan sitokinin menentukan diferensiasi kultur 

jaringan tanaman baik akar ataupun tunas.  Rasio antara auksin dan sitokinin yang 

tinggi meningkatkan induksi akar dan rasio antara auksin dan sitokinin rendah 

meningkatkan induksi tunas.  Sitokinin juga berperan dalam induksi tunas lateral 

dari dominasi apikal (Taiz dan Zeiger, 2010).  Golongan sitokinin yang umum 

digunakan adalah BA (6-benzyladenine) dan kinetin (Farid, 2003).  Karim et al. 

(2002) melaporkan bahwa  jumlah tunas yang terbentuk per eksplan pada kultur 

tebu yang diinduksi oleh BA  lebih baik dibdaningakan dengan yang diinduksi 

oleh Kinetin.  Mayang et al. (2011) melaporkan bahwa konsentrasi BA yang 

menghasilkan pertumbuhan dan perbanyakan terbaik tunas tebu dari kalus adalah 

2,5 mg/l.   

 

1.4 Hipotesis 

 

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, didapat hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan konsentrasi pikloram hingga 5 mg/l dalam media dapat 

meningkatkan proliferasi kalus tanaman tebu. 
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2. Respon proliferasi kalus tanaman tebu terhadap perlakuan pikloram tertinggi 

akan lebih baik dibdaningkan terhadap konsentrasi 3 mg/l 2,4-D. 

3. Kombinasi antara pikloram dan 2,4-D akan menghasilkan kalus tebu yang 

lebih baik dibdaningkan pikloram saja atau 2,4 D saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


