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I.  PENDAHULUAN 

 

 
1.1  Latar Belakang dan Masalah 

 

Kedelai (Glycine max [L] Merr.) adalah salah satu komoditas utama kacang- 

kacangan yang menjadi andalan nasional karena merupakan sumber protein nabati 

penting untuk diversifikasi pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. 

Meskipun kedelai merupakan tanaman asli Asia, tetapi ironisnya Negara Asia 

menjadi pengimpor kedelai dari luar kawasan. Indonesia termasuk produsen 

utama kedelai, namun masih mengimpor biji, bungkil, dan minyak kedelai (Hosen 

dan Atman, 2008).  Menurut Alimoeso (2006), kebutuhan kedelai setiap tahun 

mencapai 2 juta ton, sedangkan produksi kedelai dalam negeri hanya 0,8 juta ton 

per tahun sehingga diperlukan impor sebanyak 1,2 juta ton per tahun yang 

berdampak menghabiskan devisa negara sekitar Rp 3 triliun per tahun.  Selain itu, 

impor bungkil kedelai telah mencapai kurang lebih 1,3 juta ton per tahun yang 

menghabiskan devisa negara sekitar Rp 2 triliun per tahun.  

 

Permintaan kedelai meningkat sebesar 5,8% per tahun (Marveldani et al., 2007). 

Namun produksi kedelai secara nasional tiap tahun terus menurun.  Menurut 

Badan Pusat Statistik (2012), pada tahun 2009 luas panen kedelai sebesar 722.791 

ha dengan produksi sebesar 974.512 ton.  Pada tahun 2010, luas panen tersebut 

menjadi 660.823 ha dengan produksi 907.031 ton.  Selanjutnya tahun 2011 luas 
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panen 622.254 ha dan produksi menjadi 851.286 ton.  Pada tahun 2012 luas panen 

menjadi 567.871 ha dengan produksi 851.647 ton.  Penurunan produksi tersebut 

terjadi di Jawa sebesar 59, 09 ribu ton, sedangkan di luar pulau jawa mengalami 

peningkatan sebesar 3,35 ribu ton.  Menurut Hosen dan Atman (2008), proyeksi 

permintaan kedelai tahun 2018 sebesar 6,11 juta ton sehingga tanpa kebijakan 

khusus sampai tahun 2018 kebutuhan kedelai nasional tetap akan bergantung pada 

impor  

 

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan untuk meningkatkan 

produksi kedelai dalam negeri.  Intensifikasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan varietas unggul yang dapat dihasilkan melalui teknik rekayasa 

genetika atau transformasi genetik (Marveldani et al., 2007).  Menurut Clemente 

et al. (2000), perakitan tanaman transgenik dapat diarahkan untuk memperoleh 

kultivar (varietas budidaya) tanaman yang memiliki produksi tinggi, nutrisi dan 

penampilan berkualitas tinggi, maupun resisten terhadap hama, penyakit, dan 

cekaman lingkungan.  Tanaman kedelai toleran herbisida merupakan salah satu 

contoh tanaman rekayasa genetika. 

  

Menurut Utomo (2012),  varietas merupakan sekelompok tanaman dalam satu 

spesies yang secara genetik memiliki kriteria DUS yaitu distinct (berbeda), 

uniform (seragam), dan stable (stabil).  Varietas budidaya (kultivar) yang 

memiliki sifat unggul bernilai ekonomi disebut varietas unggul.  Jenis varietas 

unggul terdiri dari varietas galur murni (inbrida), hibrida, komposit, sintetik, multi 

galur, dan klon.  Berbagai jenis varietas tersebut dapat dirakit menggunakan 
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teknik pemuliaan tradisional maupun modern (bioteknologi) melalui transformasi 

genetik.   

 

Keberhasilan transformasi genetik untuk memperoleh tanaman transgenik sangat 

ditentukan oleh teknik regenerasi in vitro.  Regenerasi in vitro pada dasarnya 

mengacu pada teori totipotensi dari Schleiden dan Schwan.  Menurut teori 

tersebut setiap sel hidup mempunyai kemampuan untuk bereproduksi, membentuk 

organ, dan berkembang menjadi individu baru yang sempurna/utuh jika 

ditumbuhkan pada media dan lingkungan yang sesuai.  Teori ini dijadikan dasar 

dalam perbanyakan tanaman melalui manipulasi sel atau jaringan tanaman 

menjadi organ atau tanaman utuh secara in vitro atau kultur jaringan (Pardal, 

2002).  Menurut Utomo (2005), regenerasi in vitro atau kultur jaringan berfungsi 

untuk meregenerasikan tanaman transgenik dari sel atau jaringan transgenik.   

 

Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan dapat ditempuh melalui dua jalur, 

yaitu organogenesis dan embriogenesis somatik (Lestari, 2011).  Menurut 

Wattimena et al. (1992), pada hakikatnya organogenesis tanaman secara in vitro 

dikendalikan oleh keseimbangan dan interaksi hormon yang berada dalam eksplan 

(endogen) dengan hormon yang diserap dari media tumbuh (eksogen).  Bentuk 

keseimbangan yang terjadi akan menentukan arah dan bentuk pertumbuhan, salah 

satunya pembentukan  shootlet (tunas). 

 

Tunas yang dibentuk berdasarkan kompetensi (kemampuan) eksplan sangat 

menentukan keberhasilan regenerasi in vitro melalui organogenesis.  Kompetensi 

eksplan dipengaruhi oleh interaksi dan keseimbangan hormon auksin dan 

sitokinin.  Perlakuan imbibisi dan perkecambahan benih sebagai sumber eksplan 
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diharapkan akan memperbaiki kompetensi eksplan untuk tujuan pembentukan 

tunas.  Menurut Sumarno dan Widiyati (1985), pada proses imbibisi, air masuk 

kedalam benih menyebabkan pengembangan embrio dan endosperm sehingga 

kulit benih menjadi pecah dan proses-proses fisiologi di dalam benih menjadi 

aktif.  Air melakukan fungsinya untuk mengaktifkan kinerja  dan perubahan 

hormon endogen didalam benih untuk proses perkecambahan.  Selanjutnya, 

perubahan tersebut akan mempengaruhi kompetensi eksplan untuk beregenerasi 

membentuk tunas.  Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

metode pra-kultur berupa perlakuan imbibisi dan perkecambahan pada benih 

kedelai yang efektif dalam meningkatkan efisiensi regenerasi in vitro melalui 

organogenesis. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan 

untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

(1) Apakah terdapat pengaruh perlakuan imbibisi selama 20 jam dan kecambah 

selama 6 hari terhadap efisiensi pembentukan tunas adventif kedelai ? 

(2) Bagaimana pengaruh empat varietas kedelai terhadap efisiensi pembentukan 

tunas adventif ? 

(3) Apakah terdapat interaksi antara perlakuan imbibisi 20 jam dan kecambah 6 

hari terhadap efisiensi tunas adventif ? 
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1.2  Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut : 

(1) Mengetahui pengaruh perlakuan imbibisi selama 20 jam dan kecambah 6 hari 

terhadap efisiensi pembentukan tunas adventif kedelai. 

(2) Mengetahui pengaruh varietas kedelai terhadap efisiensi pembentukan tunas 

adventif. 

(3) Mengetahui interaksi antara metode pra-kultur (perlakuan imbibisi 20 jam 

dan kecambah 6 hari) dengan varietas terhadap efisiensi pembentukan tunas 

adventif. 

 

 

1.3  Landasan Teori  

 

Untuk menyusun penjelasan teoritis terhadap pertanyaan yang telah dikemukakan 

maka disusun landasan teori.  Menurut Marveldani et al. (2007), perlu upaya 

intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan produksi kedelai dalam 

negeri.  Produksi kedelai dapat ditingkatkan menggunakan varietas unggul yang 

diperoleh melalui teknik rekayasa genetika (transformasi genetik).  Regenerasi 

tanaman secara in vitro merupakan tahapan penting dalam program rekayasa 

genetik.  Tanpa sistem regenerasi tanaman  yang efisien, akan sulit diperoleh 

tanaman transgenik yang diinginkan. 

 

Keberhasilan regenerasi in vitro dipengaruhi oleh faktor internal sel/jaringan 

eksplan dan faktor lingkungan.  Faktor internal meliputi genotipe tanaman, asal 

jaringan, tingkat perkembangan dan diferensiasi sel.  Faktor lingkungan meliputi 
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komposisi media, suhu, dan cahaya.  Komposisi media yang baik untuk 

pertumbuhan jenis tanaman tertentu belum tentu baik untuk jenis tanaman lainnya, 

bahkan bagi jenis tanaman yang sama namun varietas berbeda (Marveldani et al., 

2007). 

 

Spesies tanaman dan zat pengatur tumbuh tanaman akan menentukan apakah 

eksplan akan menghasilkan tunas atau akar.  Konsentrasi sitokinin yang relatif 

tinggi dibanding auksin akan merangsang inisiasi tunas, sedangkan konsentrasi 

auksin yang relatif tinggi akan merangsang inisiasi akar.  Penggunaan sitokinin 

dalam media kultur in vitro bertujuan untuk merangsang tumbuhnya mata tunas 

samping dan mencegah dominansi tunas apikal.  Jenis sitokinin yang umum 

digunakan adalah BA karena mempunyai efektivitas tinggi dalam perbanyakan 

tunas, mudah didapat, dan relatif murah  (George dan Sherrington, 1984).  

 

Cheng et al. (1980, dalam Marveldani et al. 2007) melaporkan organogenesis 

kedelai dari eksplan buku kotiledon kecambah kedelai yang dikulturkan pada 

media yang mengandung benziladenin (BA) lebih dari 2 µM (setara 0,45 mgl
-1

).  

Selanjutnya, Zhang et al. (1999), Clemente et al. (2000), dan Utomo (2005) telah 

berhasil menginduksi pembentukan tunas adventif kedelai pada media B5 yang 

mengandung 1,7 mg/l BA.  Nugroho (2005) dan Maulia (2005 dalam Marveldani 

et al 2007) melaporkan bahwa konsentrasi BA yang terbaik untuk regenerasi 

eksplan buku kotiledon lima varietas kedelai adalah 1,5 mgl
-1

 media, sedangkan 

eksplan yang dikulturkan pada media tanpa penambahan BA (0 mgl
-1

) tidak 

berbentuk tunas adventif. 
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Eksplan buku kotiledon dipersiapkan dengan cara memotong kecambah 1 mm 

dibawah perbatasan hipokotil dan kotiledon.  Buku kotiledon kemudian digores 7-

12 kali sedalam 0,5 mm.  Kemudian eksplan dikulturkan pada medium MS yang 

mengandung BAP 0,75 mg/l.  Berdasarkan pengamatan satu bulan setelah tanam, 

enam varietas yang dievaluasi menunjukkan respon yang tinggi berdasarkan 

variabel proporsi eksplan yang menghasilkan tunas dan rata-rata jumlah tunas per 

eksplan (Utomo, Akari dan Fitri, 2010). 

 

Efisiensi transformasi kedelai melalui Agrobacterium, dapat ditingkatkan dengan 

melukai eksplan pada buku tempat tumbuh tunas aksilar.  Pelukaan bertujuan 

untuk mencegah munculnya tunas aksilar dan merangsang inisiasi tunas adventif 

majemuk.  Tanaman transgenik yang dihasilkan dari rekayasa genetika umumnya 

berasal dari tunas adventif.  Pada tanaman kedelai tunas dapat diinduksi melalui 

organogenesis dari eksplan buku kotiledon (Utomo, 2005).  Pada regenerasi 

kedelai melalui organogenesis tanaman, tidak semua varietas memberikan respon 

yang baik.  Pierik (1987) menyatakan bahwa masing-masing jenis eksplan dan 

genotip memiliki respon pertumbuhan in vitro yang berbeda-beda walaupun 

ditumbuhkan pada media dan kondisi lingkungan tumbuh yang sama. 

 

Perkecambahan diawali dengan proses imbibisi, yaitu penyerapan air dari 

lingkungan benih atau media perkecambahan.  Perubahan yang terjadi adalah 

pembesaran benih dikarenakan sel-sel embrio mulai membesar dan radikula telah 

muncul.  Perubahan hormon selama perkecambahan diduga berperan dalam 

induksi sel-sel yang mampu membentuk embrio somatik (Sari, 2012).  

Selanjutnya, Sumarno dan Widiyati (1985) menyatakan bahwa imbibisi pada 
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perkecambahan benih berpengaruh terhadap komposisi kimia maupun fisik benih.  

Air yang masuk ke dalam benih menyebabkan pengembangan embrio dan 

endosperm sehingga menyebabkan kulit benih menjadi pecah.  Selain itu, air yang 

masuk melalui imbibisi juga berguna sebagai alat transportasi larutan makanan 

dari endosperm atau kotiledon ke titik tumbuh pada poros embrio untuk 

membentuk protoplasma baru.  Air tersebut dapat mengencerkan protoplasma 

sehingga dapat mengaktifkan fungsinya.  Bila protoplasma mengandung air maka 

sel-sel hidup akan melaksanakan proses-proses kehidupan termasuk pencernaan, 

asimilasi dan pertumbuhan. 

 

Dalam penelitian Paz et al. (2006), mengembangkan metode transformasi kedelai 

yang efisien menggunakan eksplan buku kotiledon empat kultivar kedelai sebagai 

jaringan target dan menunjukkan keberhasilan dalam regenerasi dan memproduksi 

tanaman transgenik.  Langkah awal yang dilakukan ialah dengan melakukan 

pengecambahan benih melalui imbibisi semalam dan perkecambahan selama 5-7 

hari dan pelukaan pada buku tempat tumbuh tunas aksilar.  Benih dari hasil 

imbibisi semalam menunjukkan efisiensi regenerasi 1,5 kali lipat lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode kecambah 5-7 hari. 

 

Pemberian NAA pada media dengan konsentrasi yang berbeda telah berhasil 

merangsang pembentukan akar.  Persentase eksplan kedelai yang membentuk akar 

berkisar antara 5-25 %.  Pada perlakuan tanpa pemberian NAA telah berhasil 

membentuk akar, hal tersebut diduga bahwa auksin endogen yang ada dalam 

eksplan telah mampu merangsang pertumbuhan eksplan untuk membentuk akar.  

Persentase eksplan yang membentuk akar tertinggi yaitu 25 % pada konsentrasi 
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perlakuan 0,5 μM.  Setiap peningkatan pemberian konsentrasi NAA akar yang 

terbentuk cendrung terhambat (Azriati, E., Asmeliza dan Yurmita, N. ,2003)  

 

 

1.4  Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan landasan teori, disusun kerangka pemikiran untuk memberikan 

penjelasan teoritis terhadap perumusan masalah.  Kedelai (Glycine max [L] Merr.) 

adalah salah satu komoditas utama kacang- kacangan yang menjadi andalan 

nasional karena merupakan sumber protein nabati penting untuk diversifikasi 

pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Proyeksi permintaan 

kedelai semakin mengalami peningkatan  tetapi produksi dan luas panen kedelai 

di Indonesia semakin rendah dan menyusut.  Sehingga tanpa kebijakan khusus, 

kebutuhan kedelai nasional akan tetap bergantung pada impor. 

 

Upaya dan kebijakan khusus tersebut dapat berupa intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Produksi kedelai dapat ditingkatkan dengan program intensifikasi melalui 

penggunaan varietas unggul.  Varietas unggul diperoleh melalui program 

pemuliaan tanaman modern dengan teknik rekayasa genetika (transformasi 

genetik).  Kultur jaringan merupakan teknologi yang mendukung rekayasa 

genetika (transformasi genetik).  Kultur jaringan akan meregenerasikan 

sel/jaringan yang telah ditransformasi menjadi tanaman transgenik.  

Organogenesis merupakan proses pembentukan tunas dari eksplan seperti jaringan 

meristem tunas.  Tunas tersebut dapat diakarkan dan diaklimatisasi untuk 

mendapatkan tanaman lengkap. 
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Penggunaan hormon dari golongan sitokinin dalam media kultur in vitro bertujuan 

untuk mengatur pembelah sel, morfogenesis, diferensiasi sel, merangsang 

tumbuhnya mata tunas samping (adventif), mutiplikasi tunas aksilar dan 

mencegah dominansi tunas apikal.  Jenis sitokinin yang umum digunakan untuk 

perbanyakan tunas dan memiliki efektivitas yang tinggi terhadap inisiasi tunas 

adalah benziladenin (BA).  Kandungan hormon endogen dalam setiap genotip 

tanaman berbeda sehingga respon tanaman berbeda jika diberikan hormon dari 

luar (eksogen).  Organogenesis tanaman secara in vitro dikendalikan oleh 

keseimbangan dan interaksi dari hormon endogen yang berada dalam eksplan 

dengan hormon eksogen yang diserap dari media tumbuh.   

 

Aktivitas enzim didalam benih pada proses imbibisi dan perkecambahan benih 

akan menyebabkan perubahan hormon endogen didalam benih.  Perubahan 

tersebut akan mempengaruhi kompetensi (kemampuan) organogenesis eksplan 

untuk membentuk tunas.  Sehingga kemampuan eksplan untuk berengenerasi 

membentuk tunas dapat dapat dirangsang oleh pemberian hormon eksogen 

golongan sitokinin.  Oleh karena itu untuk menentukan regenerasi tanaman 

kedelai yang tepat melalui organogenesis, dilakukan perkecambahan benih empat 

varietas kedelai selama 6 hari dan juga imbibisi benih selama 20 jam.  Selanjutnya 

eksplan dari benih tersebut ditumbuhkan pada media inisiasi tunas yang diberi 

benziladenin (BA) sebagai hormon dari golongan sitokinin.  Setelah tunas 

adventif terbentuk, dilakukan penanaman pada media pengakaran. 
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1.5  Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disampaikan, maka disusun hipotesis 

sebagai berikut: 

(1) Perlakuan kecambah 6 hari dan imbibisi selama 20 jam berpengaruh 

terhadap efisiensi pembentukan tunas adventif dari eksplan buku kotiledon. 

(2) Varietas kedelai berpengaruh dalam efisiensi pembentukan tunas adventif 

dari eksplan buku kotiledon. 

(3) Terdapat interaksi antara perlakuan imbibisi 20 jam dan kecambah 6 hari 

terhadap efisiensi pembentukan tunas adventif dari eksplan buku kotiledon. 

 


