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ABSTRAK 

 

INDUKSI EMBRIOGENESIS SOMATIK DUA KLON UBI KAYU  

(Manihot esculenta Crantz.) PADA BEBERAPA KONSENTRASI 

PICLORAM SECARA IN VITRO 

 

 

 

Oleh 

 

 

TITIN AGUSTIN 

 

 

 

Embriogenesis somatik pada ubi kayu merupakan bagian penting dalam tahapan 

transformasi genetik untuk menghasilkan varietas unggul. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui jenis klon ubi kayu dan konsentrasi picloram terbaik serta 

interaksi antara keduanya dalam induksi kalus primer dan embriogenesis somatik 

secara in vitro. Penelitian ini disusun secara faktorial (2 x 5) menggunakan 

rancangan acak lengkap dengan 3 kali ulangan. Faktor I adalah jenis klon ubi kayu 

UJ-3 (E1) dan BW-1 (E2) dan faktor II adalah konsentrasi picloram 0 mg/L (M0); 

7,5 mg/L (M1); 10 mg/L (M2); 12,5 mg/L (M3); dan 15 mg/L (M4). Daun muda 

dari dua jenis klon ubi kayu yang digunakan sebagai eksplan ditumbuhkan pada 

media ½ MS secara in vitro. Eksplan untuk pembentukan kalus diinduksi pada 

media MS (Murashige Skoog) yang diperkaya dengan picloram (0; 7,5; 10; 12,5; 

dan 15 mg/L), 6 mg/L NAA, 4% sukrosa dan 4 µM CuSO4 selama 4 MSI (Minggu 

Setelah Induksi) untuk mendapatkan kalus primer embriogenik. Kalus disubkultur 

pada media embriogenesis somatik selama 4 MSI pada media awal (M0, M2, M3, 

dan M4) dan media MS yang mengandung 6 mg/L picloram, 0,5 mg/L NAA, 4% 

sukrosa dan 4 µM CuSO4 (SK1). Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi 

picloram terbaik adalah 10 mg/L berdasarkan waktu muncul kalus (8,04 hari), 

persentase eksplan berkalus 4 MSI (96,30%), scoring persentase pembentukan 

kalus per eksplan (skor 2,40 dengan pembentukan kalus 25 – 50%), dan jumlah 

embrio per clumb (104,75). Penggunaan klon BW-1 dalam induksi kalus primer 

dan embriogenesis somatik lebih baik dibandingkan klon UJ-3 berdasarkan bobot 

kalus primer dan jumlah clump per eksplan. Bobot kalus primer klon BW-1 yaitu 

0,38 g dan jumlah clump per eksplan yaitu 1,33 clump, sedangkan bobot kalus 

primer klon UJ-3 yaitu 0,24 g dan jumlah clump per eksplan yaitu 1,09 clump. 

Interaksi kedua faktor tidak berpengaruh nyata pada semua variabel pengamatan. 

 

Kata kunci: embrio somatik, kalus primer, NAA, singkong 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Ubi kayu (Manihot esculenta Crantz.) merupakan salah satu tanaman pangan yang 

umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan juga menjadi bahan untuk 

pakan ternak (Zulkarnain dkk., 2021). Ubi kayu diketahui memiliki kandungan 

pati yang lebih murni dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya seperti kentang, 

padi, dan jagung, sehingga ubi kayu juga berpotensi sebagai bahan baku 

bioenergi/bioethanol (Mongomake et al., 2015). Indonesia memiliki daerah sentra 

penghasil ubi kayu, yaitu Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketiga 

provinsi tersebut menyumbang 60,35% produksi ubi kayu regional (Kementan, 

2018). Secara global, produksi ubi kayu Indonesia menempati posisi ke-empat 

pada tahun 2017 dengan produksi 19.053.748 ton setelah Nigeria (55.068.732 

ton), Republik Demokratik Kongo (37.699.983 ton), dan Thailand (30.495.190 

ton) (FAO, 2017). Pada 2018 dan 2019, peringkat Indonesia mengalami 

penurunan menjadi ke-enam karena adanya penurunan produksi, yaitu 14.586.693 

ton setelah Nigeria (59.193.708 ton), Republik Demokratik Kongo (40.050.112 

ton), Thailand (31.079.966 ton), Ghana (22.447.635 ton), dan Brazil (17.497.115 

ton) (FAO, 2019). 

 

Penurunan tersebut akibat kualitas dan kuantitas dari hasil produksi tersebut masih 

rendah karena adanya berbagai faktor biotik dan abiotik, seperti OPT (organisme 

pengganggu tanaman), tanah kering, cuaca, dan lain sebagainya (Barceloux, 

2009). OPT yang mempengaruhi di antaranya yaitu gulma, hama, dan penyakit 

(hawar daun bakteri, busuk batang bakteri, antraknosa, bercak hawar daun, bercak 

daun coklat, bercak daun putih, penyakit tepung, bercak daun bercincin terpusat, 

busuk akar, dan virus) (Sastrahidayat, 2017). Selain itu, kualitas dan kuantitas ubi 



 

2 

kayu bergantung pada kadar pati yang dihasilkan (Zamora et al., 2010). Kendala 

lainnya untuk produksi ubi kayu yaitu kandungan protein yang rendah dan adanya 

senyawa sianogenik yang dapat menyebabkan keracunan (Westby, 2002). Oleh 

karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut 

pada ubi kayu, sehingga dapat dihasilkan varietas/klon unggul ubi kayu. 

 

Varietas/klon unggul tanaman dapat diperoleh melalui pemuliaan konvensional, 

akan tetapi terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tanaman tertentu tidak 

dapat menggunakan teknik tersebut. Penyebabnya yaitu waktu pembungaan pada 

tanaman berbeda-beda antara tanaman satu dan lainnya, heterozigositas tinggi, 

allopolyploidy, dan lainnya (Nassar dan Ortiz, 2010). Oleh karena itu, salah satu 

upayanya dilakukan secara bioteknologi dengan perbaikan sifat genetik melalui 

transformasi genetik dan/atau genom editing (Agguire, 2016). Perbaikan sifat 

tersebut menggunakan sel target berupa embrio somatik yang diperoleh melalui 

teknik kultur jaringan jalur embriogenensis somatik (Fitriani, 2016). Namun, jalur 

embriogenesis somatik in vitro tanaman seringkali bersifat spesifik genotip, maka 

untuk setiap genotip harus ditemukan protokol/metodenya.  

 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana 

untuk ubi kayu genotipe Adira 4, Iding, Gebang, Rawi, Menti, dan Timtim 29 

memberikan respon berbeda-beda pada setiap media induksi kalus embriogenik 

berdasarkan persentase pembentukan kalus, waktu muncul kalus, scoring 

pertumbuhan kalus, diameter kalus, dan persentase embrio somatik. Persentase 

terbentuknya kalus embriogenik pada tanaman ubi kayu genotip Iding mencapai 

100% dan responsif pada media GD (Greshooff dan Doy) dengan penambahan 6 

mg/L NAA dan 10 mg/L picloram + 4% Sukrosa + 4 μM CuSO4 dibanding pada 

genotip Adira 4, Gebang, Rawi, Menti dan Timtim 29 (Priadi dan 

Sudarmonowati, 2006). 

 

Pada penelitian ini dilakukan induksi kalus primer dan embriogenesis somatik 

tanaman ubi kayu klon UJ-3 dan BW-1 secara tidak langsung dengan beberapa 

konsentrasi picloram dan ditambahkan NAA pada media induksi. Klon ubi kayu 
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yang digunakan merupakan klon yang umum dibudidayakan oleh petani di 

Lampung. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah konsentrasi picloram berpengaruh terhadap induksi kalus primer dan 

embriogenesis somatik ubi kayu secara in vitro? 

2. Apakah jenis klon berpengaruh terhadap induksi kalus primer dan 

embriogenesis somatik ubi kayu secara in vitro? 

3. Apakah terdapat interaksi antara konsentrasi picloram dan jenis klon terhadap 

induksi kalus primer dan embriogenesis somatik ubi kayu secara in vitro? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui konsentrasi picloram terbaik dalam menginduksi kalus primer 

dan embriogenesis somatik ubi kayu secara in vitro. 

2. Mengetahui jenis klon terbaik dalam induksi kalus primer dan embriogenesis 

somatik ubi kayu secara in vitro. 

3. Mengetahui interaksi antara konsentrasi picloram dan jenis klon dalam 

induksi kalus dan embriogenesis somatik ubi kayu secara in vitro. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menghasilkan protokol embriogenesis 

somatik pada klon UJ-3 dan BW-1 untuk mendapatkan embrio somatik sebagai 

sel target pada penyisipan DNA untuk mencapai tujuan akhir yaitu perbaikan 

genetik dalam menghasilkan varietas unggul baru ubi kayu. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh 

petani di Indonesia. Ubi kayu memiliki potensi yang tinggi dalam memenuhi 

kebutuhan di bidang pangan, industri, dan lainnya. Namun, produksi ubi kayu 

secara global mengalami penurunan peringkat dari peringkat ke-empat pada tahun 

2017 menjadi ke-enam pada tahun 2018 dan 2019. Salah satu penyebabnya yaitu 

varietas ubi kayu yang tersedia kurang mendukung hasil produksi. Upaya yang 

dilakukan untuk mendapatkan varietas unggul tersebut dapat dilakukan dengan 

pemuliaan konvensional, akan tetapi terdapat kendala untuk dilakukan pada 

tanaman tertentu salah satunya ubi kayu. Kendala tersebut di antaranya 

pembungaan yang tidak sinkron, allopolyploidy, heterozigositas tinggi, dan 

lainnya. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan sifat tersebut dengan perbaikan 

genetik tanaman secara bioteknologi melalui transformasi genetik dan/atau genom 

editing. 

 

Cara tersebut memerlukan sel target berupa embrio somatik untuk mempermudah 

proses transformasi karena embrio somatik terdiri dari satu sel. Embrio somatik 

tersebut diperoleh melalui kultur jaringan jalur embriogenesis somatik, yaitu 

proses terbentuknya tanaman baru dari eksplan yang kemudian berkembang 

melalui empat fase embriogenik (globular, hati, torpedo, dan kotiledon). Induksi 

embriogenesis somatik tersebut memerlukan ZPT yang mendukung terbentuknya 

kalus dan embrio somatik. Salah satu ZPT yang dapat digunakan adalah auksin 

berupa picloram. Picloram memiliki kemampuan untuk menginduksi kalus dan 

embrio somatik pada eksplan. Konsentrasi yang mendukung dalam induksi 

tersebut yaitu pada kisaran 1 – 15 mg/L pada media. Kisaran konsentrasi tersebut 

dapat menghasilkan persentase kalus primer, embrio, mempengaruhi laju 

pembentukan kalus dan lainnya. Hal tersebut juga dengan penambahan zat 

pendukung lainnya. 

 

Selain ZPT, embriogenesis somatik juga dipengaruhi oleh eksplan yang 

digunakan. Klon ubi kayu UJ-3 dan BW-1 merupakan klon ubi kayu yang banyak 

dibudidayakan di Lampung. Hal tersebut karena klon tersebut memiliki daya 
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tumbuh pada lingkungan tertentu yang sesuai dan memiliki kecukupan hara. 

Kedua klon akan memiliki respon yang berbeda pada media induksi dengan 

pemberian beberapa konsentrasi picloram. 

 

Keberhasilan induksi kalus pada embriogenesis somatik ini akan menghasilkan 

embrio somatik yang dapat digunakan sebagai sel target pada perbaikan sifat 

genetik tanaman (transformasi genetik dan/atau genom editing). Sel target yang 

diperoleh dari embriogenesis somatik merupakan satu sel yang akan membentuk 

individu baru, sehingga gen yang disisipkan dapat terekspresi dengan baik pada 

sel tersebut. Tanaman yang diperoleh dapat memiliki keunggulan-keunggulan 

yang dikehendaki, termasuk produktivitas dan kualitas tinggi, sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan ubi kayu. Kerangka pemikiran merujuk 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan kerangka pemikiran 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat konsentrasi picloram terbaik dalam induksi kalus primer dan 

embriogenesis somatik ubi kayu. 

2. Terdapat jenis klon ubi kayu terbaik dalam induksi kalus primer dan 

embriogenesis somatik ubi kayu. 

3. Terdapat interaksi antara konsentrasi picloram dan jenis klon ubi kayu dalam 

induksi kalus primer dan embriogenesis somatik ubi kayu. 

 



 
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Ubi Kayu (Manihot esculenta Crantz.) 

Ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan yang berasal dari Amerika 

Selatan. Ubi kayu tersebut dibudidayakan di berbagai daerah karena potensinya 

yang tinggi untuk dapat dijadikan bahan makanan. Klasifikasi ubi kayu adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Manihot 

Spesies : Manihot esculenta 

Tanaman ubi kayu memiliki batang dengan diameter 2,5 – 4 cm dan tinggi ± 1,5 

m serta memiliki kayu yang bergabus. Batang ubi kayu berwarna coklat keunguan 

(tergantung varietas) dan dapat bercabang. Daun pada tanaman ubi kayu berupa 

daun majemuk yang memiliki anak daun dengan bentuk elips berujung runcing. 

Warna daun yaitu hijau muda, hijau keunguan, dan hijau kekuningan. Tangkai 

daun berwarna merah, kuning, dan hijau. Akarnya sampai pada kedalaman 0,5 – 

0,6 m dan menyimpan cadangan makanan (karbohidrat). Akar yang membesar 

inilah yang disebut dengan umbi yang berwarna coklat kelabu (Aidah dkk., 2020). 

 

Tanaman pangan ini dibudidayakan pada setiap kondisi tanah termasuk lahan 

marginal pada daerah tropis. Ubi kayu dijadikan bahan baku pada beberapa 

makanan, khususnya tepung tapioka. Ubi kayu dibagi menjadi dua berdasarkan 

kandungan sianidanya, yaitu ubi kayu pahit (sianida tinggi) dan ubi kayu manis 
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(sianida rendah). Ubi kayu pahit umumnya diolah menjadi tapioka, sedangkan ubi 

kayu manis diolah menjadi makanan langsung ataupun dikonsumsi langsung 

(Estiasih dkk., 2017). 

 

Ubi kayu terdiri dari berbagai macam jenis, pada penelitian ini digunakan ubi 

kayu dengan klon UJ-3 dan BW-1. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian (2019), ubi kayu klon UJ-3 memiliki nama daerah Rayong-6 yang 

berasal dari introduksi Thailand dan dilepas pada tahun 2000. Klon UJ-3 ini 

memiliki bentuk daun menjari dengan warna pucuk hijau muda kekuningan dan 

warna petiol kemerahan. Warna kulit batangnya yaitu hijau merah kekuningan dan 

warna kulit umbi kuning keputihan. Tinggi tanaman yaitu 2,5 – 3,0 m dengan tipe 

tajuk > 1 m dan ukuran tangkai umbi pendek. Potensi dari klon UJ-3 ini yaitu 20 – 

25 ton/ha umbi segar dengan umur panen 8 – 10 bulan. Kandungan umbinya yaitu 

20,0 – 27,0% pati, 60,63% air, 0,13% abu, dan 0,10% serat serta memiliki rasa 

pahit. Ubi kayu ini memiliki sedikit ketahanan terhadap penyakit CBB (Cassava 

Bacterial Blight). 

 

Ubi kayu klon BW-1 merupakan ubi kayu yang memiliki kadar pati 26% dengan 

panjang umbi rata-rata 55 cm. klon ini memiliki umur panen 6,5 bulan dengan 

jumlah umbi rata-rata 13 umbi dan berat 12 kg/tanaman (Prihandana dkk., 2007). 

Klon ini memiliki umbi yang berbentuk silinder mengerucut, daging umbi 

berwarna putih, warna kulit umbi didominasi cokelat, memiliki batang yang 

berwarna perak dan warna daun hijau tua. Klon BW-1 dan UJ-3 merupakan klon 

yang diinventarisasi di empat wilayah Provinsi Lampung dengan pertumbuhan 

yang baik (Kotto dkk., 2020). 

 

 

2.2 Kultur Jaringan 

Kultur jaringan adalah teknik mengisolasi bagian tanaman yang diletakkan dalam 

media yang mengandung unsur (gula, vitamin, mineral, dan pengatur tumbuh). 

Bagian tanaman yang diisolasi tersebut yaitu eksplan, yang diambil dari tanaman 

(batang, daun, akar, buah, dan lainnya). Eksplan tersebut akan tumbuh menjadi 
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individu baru yang utuh. Hal tersebut karena pada kultur jaringan didasari dengan 

adanya teori totipotensi sel yang menyatakan bahwa setiap sel tanaman itu bersifat 

autonom dan mampu tumbuh menjadi tanaman lengkap, jika ditempatkan pada 

media yang sesuai (Heriansyah, 2020). Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Anitasari (2018) bahwa kultur jaringan merupakan teknik untuk menumbuhkan 

dan memperbanyak organ, jaringan, dan sel dengan media pertumbuhan secara 

aseptik di lingkungan terkontrol (in vitro). Kultur jaringan dilakukan dengan 

mengisolasi sel, protoplasma, jaringan dan organ untuk ditumbuhkan pada media 

yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh (ZPT) dengan kondisi 

lingkungan yang aseptik dan terkendali, sehingga eksplan (bagian tanaman yang 

dikulturkan) dapat beregenerasi dan memperbanyak diri menjadi individu baru. 

 

Totipotensi sel, yaitu kemampuan untuk melakukan regenerasi menjadi tanaman 

yang utuh. Artinya, setiap bagian tanaman dapat berkembang biak karena terdiri 

dari jaringan-jaringan hidup. Kultur jaringan merupakan salah satu bentuk 

perbanyakan vegetatif, sehingga organisme baru yang dihasilkan akan memiliki 

sifat identik dengan induknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sel ini memiliki 

sifat autonom dan mempunyai totipotensi. Sifat autonom sel merupakan sifat yang 

menjadikan sel dapat melakukan pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme 

secara mandiri apabila didapat dari isolasi jaringan induknya. Totipotensi sel 

secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan sel tumbuhan 

(somatik/vegetative/gametic) untuk beregenerasi menjadi individu baru (Anitasari, 

2018). 

 

Ziraluo (2021) melaporkan kelebihan kultur jaringan yaitu menghasilkan bibit 

sehat yang seragam, identik dengan induknya, tidak bergantung pada iklim dan 

cuaca, tidak memerlukan luas lahan dalam pembibitan, mempermudah 

perbanyakan tanaman yang sulit diperbanyak secara konvensional, tidak 

memerlukan banyak tenaga kerja, dan menghasilkan bibit dalam jumlah banyak 

dengan waktu yang singkat. Selain itu, kultur jaringan dapat membantu dalam 

konservasi dan preservasi plasma nutfah termasuk embryo rescue (Kustiani, 

2020). Menurut Sandra (2013), kelemahan kultur jaringan yaitu memerlukan 
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keahlian khusus, biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk pengadaan 

laboratorium dan tanaman yang dihasilkan harus diberi perlakuan khusus untuk 

dapat beradaptasi dengan lingkungan luar. 

 

 

2.3 Embriogenesis Somatik 

Embriogenesis somatik merupakan proses terbentuknya embrio yang berasal dari 

jaringan somatik tanaman. Sel-sel somatik akan mengalami pembelahan sel dan 

membentuk embrio yang memiliki struktur bipolar (tunas dan akar) atau embrio 

zigotik. Embrio somatik dapat tumbuh secara langsung maupun tidak langsung  

dari bagian eksplan melalui fase pembentukan kalus dan terbentuk embrio pada 

kalus tersebut. Embriogenesis somatik langsung menggunakan eksplan berupa 

embrio zigotik yang belum matang, karena memiliki sifat embriogenik yang 

hanya membutuhkan perlakuan ZPT yang sedikit untuk mendapatkan embrio 

somatik. Embriogenesis somatik tidak langsung, prosesnya diawali dengan tahap 

induksi kalus. Proses ini dimulai dengan mengkulturkan jaringan somatik (batang, 

daun muda) pada media dengan ZPT auksin berkonsentrasi tinggi (Sulistiani dan 

Yani, 2021). Kalus yang terbentuk akan berkembang menjadi embrio somatik 

dengan tahapan globular (embrio berbentuk bulat dan umumnya pada 

perkembangannya mengalami pemanjangan untuk ke fase selanjutnya), hati 

(embrio mulai membentuk tonjolan dibagian atas membentuk hati), topedo 

(terdapat cekungan dibagian atas membentuk torpedo), dan kotiledon (embrio 

mulai membentuk kotiledon dengan bagian atas membuka sebagai bakal tunas) 

(Hapsoro dan Yusnita, 2018). Fase- fase embrio somatik tersebut dapat berada 

dalam satu clumb (asynchronous), banyaknya jumlah embrio somatik dalam satu 

clumb biasanya menyebabkan embrio sulit dipisahkan (Widoretno dkk., 2013). 

 

Habibah dkk. (2021) menyatakan bahwa embriogenesis somatik dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu Embriogenetis somatik langsung dan tidak langsung. 

Embriogenesis somatik langsung yaitu embrio terbentuk langsung dari eksplan 

tanpa terbentuknya kalus dari beberapa sel. Sel tersebut pada umumnya ditemukan 

pada jaringan embrionik tanaman muda yang ditanam secara in vitro, hipokotil, 
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nuselus, kantung embrio, dan lainnya yang disebut Pre-Embryonic Determined 

Cells (PEDC). Sedangkan, embriogenesis somatik tidak langsung yaitu 

perkembangan embrio melalui proliferasi sel (pembentukan kalus). Proses ini 

membutuhkan zat pengatur tumbuh untuk menginisiasi kalus dan mengarahkan 

sel-sel untuk berkembang menjadi embrio. Sel-sel tersebut dinamakan Induced 

Embryogenic Determined Cells (IEDC). Embriogenesis somatik memiliki 

keunggulun dibandingkan dengan embrio zigotik, yaitu lebih bermanfaat, 

propagasi dengan skala besar, studi mutagenik dan produksi mutan, teknik 

manipulasi gen, produksi tanaman bebas patogen, sumber kultur protoplas yang 

baik, dan konservasi sumber daya genetik 

 

Proses fertilisasi tidak dilewati pada terjadinya embriogenesis somatik. Satu sel 

atau sekelompok sel akan membentuk embrio somatik dan memiliki sifat identik 

dengan induknya. Pada embriogenesis somatik terjadi peristiwa pembesaran inti. 

Sedangkan, embriogenesis zigotik yaitu proses berkembangnya embrio dari hasil 

peleburan sel jantan dan betina. Pada embriogenesis zigotik ini tidak terjadi 

pembesaran inti. Embriogenesis ini merupakan proses pembentukan embrio, 

terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pada embriogenesis secara 

langsung, prosesnya tidak melewati pembentukan kalus, sedangkan pada 

embriogenesis tidak langsung terjadi melalui tahapan pembentukan kalus (Avivi 

dan Munandar, 2021).Embriogenesis somatik memiliki keunggulan untuk 

menghasilkan bahan tanam dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang 

singkat dan minim pekerja serta menghasilkan individu baru yang identik dengan 

induknya (Prawoto dkk., 2008) 

 

Menurut Hapsoro dan Yusnita (2018), embrio yang dihasilkan merupakan embrio 

bipolar untuk menjadi bakal akar dan bakal tajuk dari sel-sel yang membentuknya. 

Embrio yang dihasilkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. 

Embrio tersebut dijadikan sebagai material tanaman pada rekayasa genetika untuk 

perbaikan sifat tanaman. Embrio dapat menghasilkan propagul dengan jumlah 

banyak dan tidak terbatas dengan waktu yang relatif lebih cepat serta ideal untuk 

disimpan sebagai bahan tanaman (Fahria, 2020). Selain itu, Edy dkk. (2013) juga 
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menyatakan bahwa embriogenesis somatik dapat dilakukan untuk menumbuhkan 

sel somatik guna mendapatkan bahan tanaman dalam rekayasa genetika untuk 

menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang diinginkan.  

 

Bahan tanaman yang digunakan dalam rekayasa genetika yaitu embrio somatik 

yang berasal dari embriogenesis somatik karena dapat meningkatkan keberhasilan 

dalam rekayasa genetika dan sebagai cara untuk mengatasi masalah 

ketidakserasian gen (Hoesen dkk., 2008). Sesuai pendapat Ayu (2021) yang 

menyatakan bahwa embrio somatik dapat meningkatkan keberhasilan transformasi 

genetik karena berasal dari sel somatik. Menurut Supena (2008), embrio somatik 

dijadikan sebagai material tanaman untuk rekayasa genetika. Penggunaan embrio 

somatik ini dapat mempermudah proses transformasi genetik dan meningkatkan 

keberhasilannya. Selain itu, sel embrio somatik mampu menghasilkan individu 

baru yang fokus terhadap gen yang ditransformasikan karena merupakan embrio 

yang berasal dari individu sel (satu sel somatik), sehingga apabila gen disisipkan 

maka gen akan mengikuti pembelahan yang terjadi pada sel embrio tersebut. 

Pembelahan tersebut akan menghasilkan tanaman regeneran yang seragam dengan 

mudah serta gen dapat terekspresi dengan baik pada seluruh bagian tanaman. 

 

Bahan transformasi genetik yang paling cocok yaitu embrio somatik dari kalus 

embriogenik, terutama yang remah (friable). Hal tersebut sesuai dengan Chauhan 

et al. (2015) yang menggunakan embrio somatik dari singkong kultivar TME 204 

dan TMS 60444 dalam transformasi genetik untuk menghasilkan tanaman 

singkong transgenik sekala besar (Ma et al., 2015). Taylor et al. (2012), tanaman 

singkong transgenik dihasilkan dari kultivar TMS 60444 dan dikembangkan serta 

diimplementasikan untuk meningkatkan nutrisi dan tahan terhadap penyakit 

dengan embrio somatik sebagai sel target saat transformasi menggunakan 

Agrobacterium tumefaciens regangan LBA4404. Chetty et al. (2013) 

menggunakan embrio somatik singkong kultivar T200 dan TMS 60444 dalam 

transformasi genetik untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan pati. 
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Tando (2019) juga menggunakan sel target berupa sel embrio dari embrio somatik 

pada proses rekayasa genetika dan kemudian dikecambahkan serta diaklimatisasi. 

Hasil tanaman transgenik tersebut berupa tanaman kedelai AT1R1 dan dapat 

mengekspresikan gen yang telah disisipkan, sehingga dapat tahan terhadap hama 

penggerek polong. Penelitian Minarsih et al. (2015) pun menunjukan keberhasilan 

transformasi gen P5C5 pada tanaman tebu dengan A. tumefaciens strain GV3101, 

LBA4404, dan AGL1 menggunakan bahan tanaman berupa embrio somatik. 

 

Induksi embriogenesis somatik sangat bergantung pada jenis ubi kayu yang 

digunakan dengan komposisi media tertentu. Berdasarkan penelitian Rossin dan 

Rey (2011), genotipe singkong sangat berpengaruh nyata pada pembentukan 

embrio. Penggunaan picloram 8 dan 12 mg/L menghasilkan frekuensi tertinggi 

pada kultivar TMS60444, T200, MTAI16, CR25-4, dan CM523-7 dibandingkan 

dengan 2,4-D 8 dan 12 mg/L. Fletcher et al. (2011), penggunaan eksplan daun 

singkong dari beberapa kultivar menghasilkan jumlah kalus tertinggi dengan 

konsentrasi 8 mg/L 2,4-D dalam media. Nugroho (2017), genotipe Jame-jame, 

Gajah, dan Adira 4 kecuali UJ-5 memiliki persen embriogenesis somatik pada 

media MS + 20 g/L sukrosa + 8 mg/L 2,4-D dan MS + 20 g/L sukrosa + 10 mg/L 

NAA lebih tinggi dibandingkan pada media GD + 20 g/L sukrosa + 8 mg/L 2,4-D 

dan GD + 20 g/L sukrosa + 10 mg/L NAA. Berdasarkan penelitian tersebut berarti 

bahwa setiap jenis ubi kayu memiliki efektifitasnya masing-masing pada 

komposisi media tertentu, begitu pula dengan jenis ubi kayu lainnya. 

 

 

2.4 Media Kultur 

Media kultur merupakan media untuk menumbuhkan eksplan dengan komposisi 

yang telah disesuaikan. Media kultur akan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan eksplan. Jenis media kultur yang biasa digunakan yaitu MS 

(Murashige and Skoog, 1962), WPM (Woody Plant Medium-Lyod and McCown, 

1981), LS (Linsmaier and Skoog, 1965), dsb. Media kultur mengandung 

komponen berikut, yaitu hara makro (N, P, K, Ca, Mg, dan S), hara mikro (Zn, B, 

Mn, Fe, Cu, Co, dan Mo), sumber energi berupa sukrosa, bahan organik (asam 
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amino, vitamin, dan heksitol), dan terkadang zat pengatur tumbuh (ZPT) (Hapsoro 

dan Yusnita, 2018). 

 

Media kultur jaringan pada dasarnya terdiri atas komponen-komponen sebagai 

berikut: 

1. Garam-garam anorganik yang merupakan gabungan dari unsur hara esensial 

makro (unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah besar: C, H, O, N, P, K, Ca, S, 

dan Mg) dan mikro (unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit: Cl, B, Mo, 

Fe, Zn, Co, dan Mn). 

2. Vitamin berupa nicotinic acid (niacin), thiamine (vitamin B1), dan pirydoxine 

(vitamin B6). Vitamin esensial yang biasa digunakan pada media kultur yaitu 

thiamine (vitamin B1), karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

sel. 

3. Sukrosa berperan sebagai sumber energi bagi eksplan. Selain sukrosa, dapat 

digunakan glukosa atau fruktosa sebagai penggantinya karena dapat pula untuk 

merangsang partumbuhan beberapa jaringan. 

4. Mio-inositol merupakan gula alkohol berkarbon 6 (hesitol) yang memiliki 

peran untuk merangsang pertumbuhan jaringan. 

5. Asam-asam amino yang merupakan sumber nitrogen organik. Asam amino 

yang biasa digunakan adalah glysin, lysin, dan threonine. 

6. Agar (bahan pemadat) untuk memadatkan media agar dapat menopang akar , 

sehingga tidak berpindah-pindah (Harahap dkk., 2019). 

 

Menurut Harahap dkk. (2019), jenis-jenis media yang sering digunakan dalam 

kultur jaringan adalah sebagai berikut: 

1. Media dasar MS (Murashige and Skoog, 1962), mengandung 40 mM nitrogen 

(N) dalam bentuk NO3 dan 29 mM nitrogen (N) dalam bentuk NH4+. Kandungan 

nitrogen ini 19 kali lebih tinggi dari media white dan 15 kali lebih tinggi dari 

media tembakau Hildebrant. 

2. Media dasar B5, mengandung NH4+ berkonsentrasi tinggi. 

3. Media dasar Vacin dan Went, mengandung unsur hara mikro berupa garam-

garam anorganik sesuai dengan pertumbuhan tanaman. 
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4. Media dasar Nitsch dan Nitsch, mengandung NO3- dan K+ berkadar tinggi. 

5. Media dasar SH (Schenk dan Hildebrant, 1972), media ini hampir sama dengan 

media Gamborg, yang membedakan hanya tingkat Ca2+, Mg2+, dan PO4
3- yang 

lebih tinggi. 

6. Media Woody Plant Medium (WPM), memiliki konsentrasi ion yang lebih 

rendah dibandingkan dengan media MS. 

7. Media N6, dicirikan dengan perbandingan yang jauh antara NH4+ dan NO3-. 

 

 

2.5 Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

 

ZPT merupakan sejenis hormon yang berperan dalam mengendalikan proses 

fisiologis dan metabolisme tanaman. ZPT terdiri dari giberelin, auksin, sitokinin, 

asam absisat, dan etilen. ZPT memiliki peran penting dalam kultur jaringan karena 

dapat mengendalikan pembentukan kalus, organogenesis, embriogenesis somatik, 

dan morfogenesis (pembentukan akar dan tunas). Terdapat dua jenis zat pengatur 

tumbuh yang biasa digunakan dalam kultur jaringan, yaitu auksin dan sitokinin. 

Zat pengatur tumbuh yang termasuk ke dalam golongan auksin antara lain NAA 

(Napthalene Acetic Acid), IBA (Indole Butiric Acid), dicamba (3,6-dicloro-o-

anisic acid), IAA (Indole Acetic Acid), 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid), 

dan picloram (4-amino-3,5,6-tricloropicolinic acid). Sedangkan, yang termasuk 

ke dalam golongan sitokinin antara lain kinetin (fulfuril amino purin), BA (Benzil 

Adenin), dan 2-Ip (dimethyl allyl amino purin), dan zeatin (Karjadi dan Buchory, 

2008). Penggunaan auksin yaitu untuk merangsang pembentukan akar dan kalus, 

sedangkan sitokinin untuk merangsang pembentukan tunas. Keduanya pun dapat 

dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Namun, pada embriogenesis somatik 

dibutuhkan pembentukan kalus embriogenik untuk menghasilkan embrio somatik 

yang baik. Pembentukan kalus embriogenik tersebut memerlukan auksin kuat, 

antara lain picloram, dicamba, dan 2,4-D (Lestari, 2011). 

 

Salah satu auksin berupa picloram dapat menstimulasi replikasi DNA dan sintesis 

RNA dalam mengendalikan pembelahan sel dengan konsentrasi rendah. Picloram 
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ini pun lebih aktif dalam meningkatkan induksi kalus pada eksplan daun nilam 

dibandingkan dengan auksin 2,4-D (Muzdalifah, 2017). Penggunaan picloram 

lebih baik dibanding 2,4-D. Hal tersebut karena picloram mampu merespon 

pembentukan kalus 1,6 kali lebih cepat dari 2,4-D dengan persentase pertumbuhan 

yang dihasilkan yaitu 96% lebih tinggi pada tanaman alpukat. Waktu terbentuknya 

kalus juga lebih cepat dengan penggunaan picloram (Sukmara dkk., 2014). 

 

Yussalina (2021) melaporkan bahwa perlakuan konsentrasi picloram memberikan 

pengaruh pada jumlah embrio somatik, persentase embrio somatik, dan 

berpengaruh sama pada persentase eksplan hidup dari tanaman kakao klon BL-50. 

Konsentrasi terbaik dalam menginduksi embrio somatik yaitu 6 ppm dari 

beberapa konsentrasi ( 0 ppm, 3 ppm, 6 ppm, 9 ppm, 12 ppm, dan 15 ppm). 

Wijawati dkk., (2019) melaporkan bahwa pada perlakuan picloram 5 ppm 

menghasilkan pertumbuhan kalus optimal dengan persentase tumbuh kalus (63%) 

dalam waktu 12 HIS dan picloram menjadi ZPT dengan rerata waktu tumbuh 

kalus yang optimal dibandingkan 2,4-D pada tanaman rejasa. Osorio et al. (2012) 

melaporkan penggunaan picloram 12 mg/L pada induksi tanaman singkong klon 

56 dari Venezuela dapat menghasilkan kalus embriogenik dan menghasilkan 

embrio somatik. Pour et al. (2019), laju pembentukan kalus terbaik (96,25%) dan 

pembentukan kalus embriogenik maksimum (95%) dihasilkan pada media dengan 

picloram 10 mg/L pada tanaman Secale cereale L. 

 

Dinda (2021) melaporkan bahwa penggunaan picloram 2,5 ppm dapat 

menghasilkan 30% eksplan berkalus pada tanaman kedelai varietas Devon dan 

picloram 7,5 ppm menghasilkan 15% eksplan berkalus pada varietas Derap serta 

25% pada varietas Grobongan. Selain itu, pada pembentukan embrio didapatkan 

1,60 embrio pada varietas Grobongan dengan 2,5 ppm picloram, 1,30 embrio pada 

varietas Derap dengan 7,5 ppm picloram, dan 1,62 embrio pada varietas Devon 

dengan 10 ppm picloram. Husnul (2021), hasil terbaik dari pemberian beberapa 

konsentrasi picloram (5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm) yaitu konsentrasi 15 

ppm pada persentase pembentukan embrio soatik pada tanaman kedelai varietas 

Dega 1 (37,5%), Anjasmoro (25%), dan Detap 1 (27,5%). Konsentrasi terbaik 
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untuk jumlah embrio somatik per eksplan yaitu 15 ppm dengan varietas Dega 1 

(1,13 embrio) dan Ajasmoro (1,47), sedangkan untuk Detap 1 mendapat embrio 

1,5 pada konsentrasi 20 ppm. Gusti (2017) menghasilkan konsentrasi terbaik 

picloram untuk diameter kalus dan berat segar kalus yaitu 0,5 ppm/L, 1,5 ppm/L 

picloram untuk waktu muncul kalus, 2,0 ppm/L untuk persentase eksplan berkalus 

pada tanaman jeruk dengan beberapa konsentrasi yang diberikan yaitu 0 ppm/L, 

0,5 ppm/L, 1,5 ppm/L, dan 2,0 ppm/L media. 

 

Gladfelter et al. (2020), penggunaan picloram hingga 2 mg/L dapat menghasilkan 

embrio somatik lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi picloram yang lain 

(4; 8; 10 mg/L) untuk tanaman Stewartia (S. malacodendron, S. ovata, dan S. 

rostrata). Wardani (2020), eksplan dari tanaman gaharu memiliki keberhasilan 

induksi kalus terbaik pada media perlakuan 2,0 mg/L picloram + 10 mg/L BAP. 

Berdasarkan penelitian Sisharmini dkk. (2020), media induksi kalus paling baik 

dari tanaman gandum genotip Fasan dan Combi yaitu pada media MS + 4 mg/L 

2,4-D + 2 mg/L picloram dengan frekuensi induksi kalus 100%. Susanti dkk. 

(2017) melaporkan bahwa respon induksi kalus terbaik terdapat pada media MS 

dengan pemberian ZPT berupa picloram 12 mg/L dan 2 µM CuSO4 pada ubi kayu 

klon Adira 4. 

 

Rasud dan Bustaman (2020) pada penelitiannya menunjukan adanya penambahan 

NAA 0,75 ppm pada media induksi kalus daun cengkeh dan hasilnya dapat 

mempercepat pembentukan kalus rata-rata 6,78 minggu setelah tanam (MST), 

sehingga semakin rendah penambahan NAA maka akan semakin lambat pula 

pembentukan kalus. Wahyuni (2020) melaporkan bahwa adanya peningkatan 

kemampuan eksplan untuk berkalus dengan semakin tingginya ZPT yang 

diberikan. Perlakuan yang menunjukan hasil optimal yaitu pada NAA 3,0 ppm + 

BAP 0,5 ppm. Priadi dan Sudarmonowati (2006) menunjukan adanya persentase 

terbentuknya kalus emberiogenik pada tanaman ubi kayu genotip Iding mencapai 

100% dan responsif pada media GD (Greshooff dan Doy) dengan penambahan 6 

mg/L NAA dan tambahan lainnya berupa 10 mg/L picloram + 4% sukrosa + 4 µM 

CuSO4 dibanding pada genotip Adira 4, Gebang, Rawi, Menti, dan Timtim 29. 
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Berdasarkan penelitian Widyawati (2010), penambahan NAA efektif dalam 

induksi kalus eksplan jarak pagar secara in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

III.  BAHAN DAN METODE 

 

 

 
 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2021 sampai April 2022 di 

rumah kaca Laboratorium Lapang terpadu (LTPD) dan Laboratorium Ilmu 

Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain autoklaf Buddenberg, 

autoklaf Tomy, destilator, botol kultur, rak kultur, Laminar Air Flow Cabinet 

(LAFC), mikroskop binokuler Olympus, komputer, timbangan digital, timbangan 

analitik, karet, plastik, pinset, scalpel, blade, gelas ukur, beaker, erlenmeyer, rak 

kultur, kereta dorong, keranjang, bak air, ember, gayung, sabut pembersih, sikat 

pembersih, panci, spatula, magnetic stirrer, derigen, box container, mikropipet, 

pH meter, keramik, botol schott, show case, lap kain, mangkok mini, sprayer, 

kompor, tabung gas, korek api, kamera, cawan petri, bunsen dan alat tulis (buku, 

pena, pensil, penggaris). 

 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain stek ubi kayu (klon 

UJ-3 dan BW-1), media ½ MS, Picloram, Naphthalene Acetic Acid (NAA), 

Benzyl Adenine (BA), tisu, kapas, akuades, air, agar-agar, spirtus, detergen, 

bayclin (5,25% NaOCl), alkohol 70%, larutan tweens-20, sukrosa, sabun cuci 

piring (sunlight), air steril, KOH 1 N, CuSO4, dan HCl 1 N. 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Perlakuan disusun 

secara faktorial (2 x 5). Faktor pertama adalah klon ubi kayu (E), yang terdiri atas 

dua taraf yaitu klon UJ-3 (E1) dan klon BW-1 (E2). Faktor kedua adalah 

konsentrasi picloram (M) yang terdiri atas 5 taraf yaitu picloram 0 mg/L (M0), 

picloram 7,5 mg/L (M1) , picloram 10 mg/L (M2), picloram 12,5 mg/L (M3), dan 

picloram 15 mg/L (M4). Oleh karena itu, diperoleh 10 kombinasi perlakuan dan 

setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali, dimana setiap ulangan terdiri 

atas 5 botol dan setiap botol berisi 3 eksplan. Total eksplan yang digunakan 

adalah 450 dalam 50 satuan percobaan. Sepuluh kombinasi perlakuan yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. E1M0=  klon UJ-3 + 0 mg/L picloram (Kontrol) 

2. E1M1= klon UJ-3 + 7,5 mg/L picloram  

3. E1M2= klon UJ-3 + 10 mg/L picloram  

4. E1M3= klon UJ-3  + 12,5 mg/L picloram  

5. E1M4= klon UJ-3  + 15 mg/L picloram  

6. E2M0= klon BW-1 + 0 mg/L picloram (Kontrol) 

7. E2M1= klon BW-1  + 7,5 mg/L picloram  

8. E2M2= klon BW-1  + 10 mg/L picloram  

9. E2M3= klon BW-1 + 12,5 mg/L picloram  

10. E2M4= klon BW-1 + 15 mg/L picloram  

 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Penyiapan bahan tanam 

Penyiapan bahan tanam dilakukan di rumah kaca Laboratorium Lapang Terpadu 

(LTPD) dengan penyiapan media tanam dan stek batang ubi kayu (klon UJ-3 dan 

BW-1). Stek batang ubi kayu diperoleh dari petani di Tanjung Bintang, Lampung 

Selatan. Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah, arang sekam, 

kompos, dan pupuk kandang. Media tersebut diaduk menggunakan cangkul 

hingga merata dan dimasukan ke dalam polybag ukuran 20 x 35 cm. Polybag 
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yang telah diisi media tanam kemudian disusun di atas bench dalam rumah kaca 

yang telah dibersihkan dan disemprot pestisida. Setelah persiapan media tanam, 

batang ubi kayu dipotong dengan panjang ± 30 cm. Stek batang ubi kayu ditanam 

dan disiram secara rutin hingga menghasilkan tunas dalam waktu tertentu (± 2 

minggu). Tunas dapat digunakan sebagai bahan tanam (eksplan) untuk selanjutnya 

diisolasi dan ditanam di laboratorium pada media in vitro untuk memperoleh 

tanaman steril. Penanaman bahan tanam di rumah kaca bertujuan untuk 

meminimalisir tingkat kontaminasi eksplan di in vitro. 

 

 

3.4.2 Sterilisasi alat 

 

3.4.2.1 Sterilisasi botol 

 

Sterilisasi botol meliputi 2 tahapan, yaitu: 

1. Tahap I 

Sterilisasi tahap satu dilakukan dengan memasukan botol kotor ke dalam autoklaf 

Budenberg selama 30 menit dengan suhu 121oC dan tekanan 1,5 kg/cm3. Media 

sisa dikeluarkan dan botol dicuci menggunakan sabun cuci piring (sunlight) 

dengan menggosok botol sampai bersih. Botol yang telah dicuci, direndam pada 

air yang telah diberi ± 40 gram detergen dan 300 mL desinfektan (bayclin) selama 

1 malam. Setelah itu, botol dicuci bersih dan dibilas dengan air mengalir. 

Kemudian, botol direndam dalam air panas selama 15 menit dan ditiriskan. Botol 

yang telah ditiriskan, kemudian ditutup plastik bagian atasnya dan diikat 

menggunakan karet. 

2. Tahap II 

Sterilisasi tahap dua dilakukan dengan memasukan botol yang telah ditutup 

plastik ke dalam autoklaf Tomy yang biasa digunakan untuk sterilisasi alat yang 

sudah bersih selama 30 menit dengan suhu 121oC dan tekanan 1,5 kg/cm3. Setelah 

itu, botol disimpan dalam box penyimpanan. 
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3.4.2.2 Sterilisasi alat diseksi 

 

Sterilisasi alat diseksi (pinset, scalpel, cawan petri, ubin) dilakukan dengan cara 

membungkus alat dengan kertas dan dilapisi plastik tahan panas pada bagian luar. 

Selain alat diseski tersebut, terdapat beberapa tambahan alat dan bahan yang perlu 

disterilisasi, yaitu botol schott, gelas ukur, erlenmeyer, kapas, dsb. Alat-alat 

tersebut dimasukan ke dalam autoklaf Tomy selama 30 menit dengan suhu 121oC 

dan tekanan 1,5 kg/cm3. Setelah itu, alat-alat tersebut dikeluarkan dan diangin-

anginkan pada ruangan ber-AC. 

 

 

3.4.2 Persiapan media 

 

3.4.2.1 Pembuatan media 

 

Media yang diperlukan yaitu media pre-kondisi (½ MS), media induksi kalus 

primer (M0, M1,M2, M3, dan M4), dan media induksi embriogenesis somatik 

(media induksi kalus primer/media awal dan SK1). Pembuatan media dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Media pre-kondisi 

Media pre-kondisi yang digunakan yaitu media ½ MS (Murashige and Skoog, 

1962) untuk menumbuhkan tunas stek batang ubi kayu agar menghasilkan tunas 

steril. Media ½ MS dibuat dengan mengambil setengah kebutuhan stok makro 

(10x) pada komposisi media MS, yaitu dari kebutuhan 100 mL diambil 50 mL 

dari stok 1 L untuk ½ MS. Berikut ini merupakan komposisi media MS 

(Murashige and Skoog, 1962). 
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Tabel 1. Komposisi media MS  

No. 
Komponen 

media 

Konsentrasi 

dalam 

media MS 

(mg/L) 

Konsentrasi 

dalam 

larutan stok 

(mg/L) 

Komponen 

yang 

dibutuhkan 

dalam 1 L 

media 

1. Stok Makro 

(10x) 

- - 100 mL 

 NH4NO3 

KNO3 

MgSO4.7H2O 

KH2PO4 

1650 

1900 

370 

170 

16500 

19000 

3700 

1700 

- 

- 

- 

- 

2. Stok Mikro A 

(100x) 

- - 10 mL 

 H3BO3 

MnSO4.H2O 

ZnSO4.7H2O 

6,2 

16,9 

8,6 

620 

1690 

860 

- 

- 

- 

3. Stok Mikro B 

(100x) 

- - 10 mL 

 Kl 

Na2MoO4.7H2O 

CuSO4.5H2O 

CoCl2.6H2O 

0,83 

0,25 

0,025 

0,025 

830 

250 

25 

25 

- 

- 

- 

- 

4. Stok CaCl2 

(100x) 

- - 10 mL 

 CaCl2.2H2O 440 44000 - 

5. Stok Fe (100x) - - 10 mL 

 FeSO4.7H2O 

Na2EDTA 

27,8 

37,5 

2780 

3730 

- 

- 

6. Vitamin MS 

(100x) 

- - 10 mL 

 Tiamin-HCl 

Piridoksin-HCl 

Asam Nikotinat 

Glisin 

0,1 

0,5 

0,5 

2 

10 

50 

50 

200 

- 

- 

- 

- 

7. Mio-Inositol 

(10x) 

- - 100 mL 

 Mio-Inositol 100 1000 - 

8. Sukrosa - - 30 gram 

9. Agar-agar - - 7 gram 

 

Komponen-komponen tersebut selain agar-agar, dimasukan ke dalam beaker glass 

berisi akuades ± 300 mL dan dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer. 

Setelah itu, ditera menggunakan gelas ukur 1 L dengan menambahkan akuades 

sampai batas 1000 mL. Kemudian, larutan dihomogenkan kembali dan diatur pH 
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hingga 5,8. Setelah itu, larutan media dimasak dengan ditambahkan agar-agar dan 

diaduk agar tidak menggumpal hingga larutan mendidih. Larutan yang telah 

mendidih dimasukan ke dalam botol kultur steril dengan setiap botol berisi ± 25 

mL dan ditutup kembali menggunakan plastik. 

 

2. Media induksi kalus primer (MI) 

Media induksi kalus primer dibuat dengan komposisi media MS (Murashige and 

Skoog, 1962) dengan menambahkan 10 μM CuSO4 sebanyak 4 μl dan ZPT pada 

tabel 2. 

 

Tabel 2. ZPT media induksi kalus primer 

No. ZPT Konsentrasi yang dibutuhkan dalam 1 L media 

1. Picloram 0 mg 

7,5 mg 

10 mg 

12,5 mg 

15 mg 

2. NAA 6 mg 

 

3. Media induksi embriogenesis somatik (ME) 

Induksi embriogenesis somatik pada penelitian ini terdiri dari 2 media, yaitu 

media induksi kalus primer (media yang sama seperti sebelumnya) dan SKI. 

Media induksi kalus primer dibuat sesuai penjelasan pada poin sebelumnya. 

Media SK1 dibuat dengan menurunkan kadar picloram menjadi 6 mg/L dan NAA 

menjadi 0,5 mg/L dari media induksi kalus primer.  

 

4. Media regenerasi tunas (MR) 

Embrio yang akan memasuki fase tunas disubkultur ke media MS yang 

mengandung 0; 0,2; dan 0,4 mg/L BA. Hal tersebut bertujuan untuk merangsang 

pertumbuhan tunas embrio. 

 

3.4.2.2 Sterilisasi media 

 

Sterilisasi media dilakukan dengan memasukan media yang telah dituang ke 

dalam botol kultur ± 30 mL/botol ke dalam autoklaf Tomy dan disterilisasi dalam 
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autoklaf selama 15 menit dengan suhu 121oC serta tekanan 1,5 kg/cm3. 

Kemudian, media dikeluarkan dan disimpan dalam ruang kultur. 

3.4.3 Sterilisasi eksplan 

 

3.4.3.1 Sterilisasi di luar LAFC 

Bahan tanaman (tunas samping batang stek ubi kayu) diambil dari rumah kaca 

Laboratorium Lapang Terpadu (LTPD) dengan memotong tunas 3 buku teratas. 

Tunas dibersihkan daun dan tangkainya, lalu dibersihkan dengan air mengalir 

selama ± 1 jam. Tunas tersebut dipotong dengan panjang ± 5 cm, lalu dimasukan 

ke dalam beaker yang berisi larutan detergen sebanyak ± 40 gram (dua sendok 

takar)/500 mL air. Larutan yang berisi tunas tersebut dikocok hingga seluruh 

permukaan tunas terkena larutan detergen (± 5 menit). Tunas tersebut dibilas 

dengan air hingga bersih dan tidak ada sisa-sisa detergen. Kemudian, tunas 

dimasukan ke dalam botol steril dengan kapasitas setengah dari botol kultur. 

  

3.4.3.2 Sterilisasi di dalam LAFC 

Tunas ubi kayu yang telah dimasukan ke dalam botol kultur steril, dibawa ke 

dalam LAFC. Tunas ubi kayu rendam dan dikocok selama 15 menit dengan 

larutan clorox 20% (20 mL bayclin + 80 mL air steril) + tween-20 sebanyak 2 

tetes/100 mL larutan dan dibilas air steril 3 kali. Tunas yang telah dibilas, 

kemudian dikocok kembali selama 1 menit dengan larutan alkohol 70% (70 mL 

alkohol + 30 mL air steril) dan dibilas 3 kali menggunakan air steril. 

 

 

3.4.4 Penanaman eksplan 

 

3.4.4.1 Penanaman tunas stek ubi kayu 

 

Penanaman tunas stek ubi kayu dilakukan dengan memotong bahan tanam (tunas 

samping batang stek ubi kayu) yang telah disterilisasi menjadi lebih pendek, yaitu 

panjang 1-2 cm dengan adanya satu mata tunas dalam eksplan tersebut. Tunas 

yang ditanam berjumlah dua dalam satu botol. Botol tersebut kemudian dilabel 

sesuai dengan waktu tanam dan jenis klon, lalu disimpan dalam ruang kultur 

dengan suhu 23 ± 2oC pencahayaan 24 jam terang dengan lampu Flourescent. 
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Tunas steril yang dihasilkan pada media pre-kondisi akan digunakan sebagai 

eksplan pada perlakuan media induksi kalus primer. 

 

3.4.4.2 Penanaman eksplan ke media induksi kalus 

Eksplan diperoleh dari tunas steril pada media pre-kondisi berupa daun muda 

(daun pucuk) dengan ukuran eksplan 5 x 2 mm. Daun dipotong menggunakan 

blade dengan bentuk persegi yang dibuang bagian tepi daunnya. Eksplan 

dimasukan dengan meletakkan bagian bawah daun (abaxial) ke media. Setiap 

botol terdiri atas 3 eksplan daun muda. Botol tersebut kemudian dilabel sesuai 

dengan perlakuan dan waktu penanaman, tanaman yang sudah ditanam diinkubasi 

dalam ruang kultur pada kondisi gelap dengan suhu 23 ± 2oC.  

 

3.4.4.3 Induksi embriogenesis somatik 

Kalus berasal dari media induksi kalus yang telah ditimbang dan dipotong dengan 

berat ± 0,2 gram secara steril di dalam LAFC. Induksi embriogenesis somatik ini 

dilakukan setelah kalus berumur 4 minggu dalam media induksi kalus dengan 

memindahkannya ke media baru untuk melanjutkan pertumbuhannya.  

 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

 

3.5.1 Perkembangan umum eksplan 

Perkembangan umum eksplan dilakukan setiap 2 hari sekali untuk melihat 

pertumbuhan dan perkembangan kalus primer selama 4 MSI (Minggu Setelah 

Induksi). Pengamatan ini meliputi beberapa parameter yaitu sebagai berikut: 

 

3.5.1.1 Warna kalus 

Warna kalus yang berasal dari eksplan daun muda dilihat dan diamati sejak 

eskplan dikulturkan hingga tanaman membentuk kalus penuh. 
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3.5.1.2 Struktur kalus 

Struktur kalus dibagi menjadi dua yaitu kalus (friable) remah dan kalus kompak 

(non-friable). Struktur remah merupakan kalus yang ikatan antar selnya renggang 

dan memiliki ruang di dalamnya serta mudah hancur, sedangkan struktur kompak 

merupakan kalus dengan ikatan antar sel yang padat dan tidak mudah untuk 

dipisahkan. 

 

3.5.1.3 Bagian muncul kalus pertama dari eksplan 

Bagian muncul kalus pertama dari eksplan dilihat dan diamati sejak eskplan 

dikulturkan hingga tanaman membentuk kalus penuh. Bagian muncul kalus 

pertama ini bisa dari bagian tepi daun atau dari mid rib (tulang daun). 

 

3.5.1.4 Fase embrio somatik primer 

Fase pembentukan embrio somatik primer yang diamati berupa beberapa fase 

yaitu globular, hati, torpedo, dan kotiledon. 

 

3.5.2 Waktu muncul kalus 

Pengamatan terhadap waktu muncul kalus dilakukan setiap 2 hari sekali sejak 

tanaman ditanam pada media induksi kalus primer selama 4 MSI. Inisiasi 

pembentukan kalus primer dapat ditandai dengan bagian eksplan yang mengkerut, 

membesar, dan berwarna putih kekuningan. 

 

3.5.3 Persentase eksplan berkalus 4 MSI 

Persentase eksplan yang membentuk kalus dilakukan dengan melihat jumlah 

eksplan yang dapat membentuk kalus dalam waktu 4 MSI. Jumlah eksplan 

berkalus dibagi total eksplan dan dikali 100%. Variabel ini diamati pada saat kalus 

berumur 4 minggu. Berikut ini rumus penghitungan persentase eksplan berkalus: 

 

Persentase eksplan berkalus = Jumlah eksplan berkalus  x 100% 

              Total eksplan 
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3.5.4 Scoring persentase pembentukan kalus per eksplan 

Scoring persentase pembentukan kalus per eksplan diamati pada 3 MSI di media 

induksi kalus primer. Penentuan pembentukan kalus per eksplan ditentukan 

melalui penentuan skor kalus yang ditunjukan pada Tabel 3 dan keragaan 

pembentukan kalus untuk tiap nilai skor ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Tabel 3. Scoring persentase pembentukan kalus primer  

Skor Interval pembentukan kalus primer pada eksplan (%) 

0 Kalus belum terbentuk 

1 Kalus terbentuk hingga 25% pada eskplan 

2 Kalus terbentuk > 25% hingga 50% pada eksplan 

3 Kalus terbentuk > 50% hingga 75% pada eksplan 

4 kalus terbentuk > 75% pada eksplan 

 

 
Gambar 2. Keragaan pembentukan kalus per eksplan berdasarkan nilai skor. (a). 

skor 1, (b). skor 2, (c). skor 3, dan (d). skor 4. 

 

3.5.5 Bobot kalus primer 4 MSI 

Bobot kalus primer ditimbang pada umur 4 MSI di media induksi kalus primer 

yaitu bertepatan dengan subkultur ke media induksi embriogenesis somatik. 

  

3.5.6 Jumlah clump per eksplan 

Eksplan yang telah berkalus selama 4 MSI dipotong menjadi beberapa potongan 

dengan satu potong clump memiliki berat 0,2 gram.   
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3.5.8 Jumlah embrio somatik primer per clump 

Embrio dilihat dan diamati pada saat kalus berumur 4 MST di media induksi 

embriogenesis somatik. Pengamatan embrio dilakukan dengan menggunakan 

mikroskop binokuler Olympus. 

 

3.6 Analisis Data 

 

Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA), 

kemudian perbedaan nilai tengah antar perlakuan diuji dengan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) pada taraf 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Media induksi kalus primer dan induksi embriogenesis somatik terbaik 

berdasarkan waktu muncul kalus (8,04 hari), persentase eksplan berkalus 4 

MSI (96,30%), scoring persentase pembentukan kalus per eksplan (skor 2,40 

dengan pembentukan kalus 25 – 50%), dan jumlah embrio per clumb (104,75) 

adalah media dengan kandungan picloram 10 mg/L 

2.  Ubi kayu klon BW-1 lebih baik dalam induksi kalus primer dan embriogenesis 

somatik dibandingkan klon UJ-3 berdasarkan bobot kalus primer BW-1 (0,38 

g) dan UJ-3 (0,24 g), jumlah clumb per eksplan BW-1 (1,33 clumb) dan UJ-3 

(1,09 clumb), dan jumlah embrio somatik primer per clumb BW-1 (104,75 

embrio) dan UJ-3 (26,75 embrio). 

3. Tidak terdapat interaksi yang nyata antara konsentrasi picloram dan klon ubi 

kayu dalam induksi kalus primer dan embriogenesis somatik. 

 

 

5.2 Saran 

 

Penelitian ini merupakan percobaan untuk mendapat protokol dalam 

menghasilkan sel target rekayasa genetika/genom editing, sehingga untuk peneliti 

selanjutnya dalam bidang dan topik ini disarankan untuk melakukan percobaan 

siklus embrio somatik untuk memperbanyak jumlah embrio, sehingga kebutuhan 

untuk percobaan transformasi genetik tanaman menjadi tercukupi.
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