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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Morfologi dan Karakteristik Tanaman Kedelai 

 

Menurut Rukmana dan Yunarsih (1996), sistimatika tumbuhan (taksonomi) 

tanaman kedelai diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Polypetales 

Famili  : Leguminosae 

Sub-Famili : Papilionoidae 

Genus  : Glycine  

Spesies : Glycine max (L.) Merr 

 

Tanaman kedelai terdiri atas organ vegetatif dan generatif.  Organ vegetatif 

meliputi akar, batang, dan daun yang fungsinya sebagai alat pengambil, 

pengangkut, pengolah, pengedar, dan penyimpan makanan, sehingga disebut alat 

hara (organum nitrivum).  Organ generatif meliputi bunga, buah, dan biji yang 

fungsinya sebagai alat berkembang biak (organum reproductivum). 
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Tipe pertumbuhan tanaman kedelai dibedakan atas tiga macam, yaitu tipe 

determinate, semi determinate, dan indeterminate.  Tanaman kedelai memiliki 

bunga sempurna, yaitu pada tiap kuntum bunga terdapat alat kelamin betina 

(putik) dan kelamin jantan (benang sari).  Sekitar 60% bunga akan rontok sebelum 

membentuk polong.  Struktur akarnya terdiri atas lembaga (radicula), akar 

tunggang (radix primaria), dan akar cabang (radix lateralis) berupa akar rambut. 

 

Tanaman kedelai di Indonesia pada umumnya mulai berbunga pada umur 30-50 

hari setelah tanam.  Buah kedelai disebut “polong” yang tersusun dalam rangkaian 

buah.  Tiap polong kedelai berisi 1 – 4 biji.  Biji kedelai umumnya berbentuk 

bulat atau bulat pipih sampai bulat lonjong.  Warna kulit biji bervariasi antara lain 

kuning, hijau, cokelat, atau hitam.  Ukuran biji berkisar antara 6 – 3 gr/100 biji.  

Biji-biji kedelai dapat digunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman secara 

generatif. 

 

Menurut Adisarwanto dan Wudianto (1999), beberapa sifat benih kedelai yang 

merupakan permasalahan internal antara lain: 

(1) Benih kedelai tidak mempunyai masa dormansi (waktu istirahat) setelah 

panen, akibatnya benih yang diperoleh mempunyai daya simpan yang 

rendah. 

(2) Dalam kondisi suhu dan kelembaban tinggi, proses respirasi dalam benih 

berjalan normal sehingga daya tumbuh benih cepat menurun. 

(3) Benih kedelai mempunyai sifat higroskopis sehingga kadar airnya mudah 

terpengaruh oleh kelembaban udara disekitar benih. 
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(4) Kulit benih kedelai tipis sehingga mudah terinfeksi oleh cendawan, 

bakteri, dan virus. 

(5) Benih sering diserang hama gudang, misalnya Bruchus sp. 

(6) Biji sering terserang hama penggerek dan pengisap biji di areal 

pertanaman 

 

2.2 Kultur Jaringan Tanaman 

 

Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian tanaman seperti 

protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan dan organ, serta menumbuhkannya 

dalam kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri 

dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap (Gunawan, 1992).  Teknik ini disebut 

teknik in vitro karena bagian-bagian tanaman yang dikulturkan diletakkan dalam 

tabung gelas (George dan Sherrington, 1984) 

 

Teknik kultur jaringan bermula dari pembuktian teori totipotensi (total potensi 

genetik) sel yang dikemukakan oleh Schleiden dan Schwann (1838-1839).  Teori 

tersebut menyatakan bahwa setiap tanaman hidup mempunyai informasi genetik 

dan perangkat fisiologis yang lengkap untuk tumbuh dan berkembang menjadi 

tanaman lengkap jika kondisinya sesuai (Yusnita, 2003). 

 

Penggunaan kultur jaringan untuk pembiakan klonal didasarkan pada anggapan 

bahwa jaringan secara genetik tetap stabil jika dipisahkan dari tanaman induk dan 

ditempatkan dalam kultur (Setiawan 2008).  Menurut Gamborg dan Phillips 

(1995, dalam Nugroho 2005), aplikasi kultur organ, jaringan, dan sel tanaman 
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memerlukan teknik yang steril.  Pemeliharaan pada kondisi steril atau aseptik 

sangat penting untuk keberhasilan prosedur kultur jaringan.   

 

Kultur jaringan merupakan salah satu teknik dalam perbanyakan tanaman secara 

klonal.  Keuntungan pengadaan bibit melalui kultur jaringan antara lain dapat 

diperoleh bahan tanaman yang unggul dalam jumlah banyak dan seragam, selain 

itu dapat diperoleh biakan steril (mother stock) sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan untuk perbanyakan selanjutnya (Lestari, 2011). 

 

Ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam 

kultur in vitro, yaitu genotipe, media kultur, lingkungan tumbuh, dan  eksplan 

yang digunakan (George dan Sherrington,1984).  Menurut Pierik (1987), dalam 

perbanyakan in vitro dapat ditempuh beberapa metode antara lain melalui 

multiplikasi tunas dari mata tunas aksilar, dan  melalui pembentukan tunas 

adventif dan embrio somatik secara langsung. 

 

 

2.2.1 Eksplan 

 

Menurut Yusnita (2003), penggunaan eksplan yang bersifat meristematik 

umumnya memberikan keberhasilan pembentukan embrio somatik yang lebih 

tinggi.  Eksplan yang dapat digunakan berupa aksis embrio zigotik muda dan 

dewasa, kotiledon, mata tunas, epikotil maupun hipokotil.  Umur fisiologi, umur 

ontogenik, ukuran eksplan, serta bagian tanaman yang diambil merupakan hal 

yang harus dipertimbangkan dalam memilih eksplan yang akan digunakan sebagai 

bahan awal kultur.  Umumnya bagian tanaman yang digunakan sebagai eksplan 

merupakan jaringan muda yang aktif tumbuh.  Jaringan tanaman yang masih 
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muda mempunyai daya regenerasi lebih tinggi, sel aktif membelah diri, dan relatif 

bersih.  Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai eksplan adalah biji atau 

bagian-bagian biji seperti aksis embrio atau kotiledon, tunas pucuk, potongan 

batang satu buku (nodal eksplan), potongan akar, potongan daun, potongan umbi 

batang , umbi akar, empulur batang, umbi lapis dengan dan bagian batang, dan 

bagian bunga.  Menurut Utomo (2005), dalam rekayasa genetika tanaman berupa 

pembentukan tunas adventif, eksplan yang dapat digunakan adalah eksplan buku 

kotiledon.  

 

2.2.2 Media Kultur 

 

Media kultur jaringan dibedakan menjadi media dasar dan media perlakuan.  

Media dasar adalah kombinasi zat yang mengandung hara esensial (makro dan 

mikro), sumber energi dan vitamin.  Dalam teknik kultur jaringan dikenal puluhan 

macam media dasar.  Penanamaan resep media dasar umumnya diambil dari nama 

penemunya atau peneliti yang menggunakan pertama kali dalam kultur khusus 

dan memperoleh suatu hasil yang memiliki arti pentng.  Media dasar yang paling 

sering dan banyak digunakan adalah komposisi media dari Murashige dan Skoog 

(Gunawan, 1992). 

 

Selain faktor jenis eksplan dan genotip tanaman, regenerasi tanaman juga 

dipengaruhi oleh komposisi media yang digunakan.  Masing-masing jenis 

eksplan/sel dan genotip tanaman memerlukan komposisi media yang berbeda-

beda (Pierik 1987).  Menurut Wattimena et al. (1992), media untuk 

menumbuhkan sel/eksplan tanaman pada dasarnya berisi unsur hara makro, mikro, 

dan gula sebagai sumber karbon.  Selain itu, media kultur juga dilengkapi dengan 
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zat besi, vitamin, mineral, dan zat pengatur tumbuh.  Hardjo (1994) menyatakan 

bahwa pada prinsipnya media untuk kultur jaringan terdiri dari campuran garam-

garam anorganik, karbon sebagai sumber energi, vitamin, dan ZPT.  Unsur hara 

makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman terdapat dalam bentuk garam-garam 

anorganik. 

 

2.2.3 Zat Pengatur Tumbuh 

 

Zat pengatur tumbuh adalah persenyawaan organik selain nutrien yang dalam 

jumlah sedikit (1 mM) dapat merangsang, menghambat, atau mengubah pola 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Moore, 1979 dalam Gunawan, 1992).   

Zat pengatur tumbuh sangat berperan di dalam mengarahkan pertumbuhan sel 

tanaman.  Kombinasi zat pengatur tumbuh yang tepat akan menghasilkan 

pertumbuhan sel yang optimal (Wattimena et al., 1992). 

 

Penggunaan zat pengatur tumbuh di dalam kultur jaringan tergantung pada arah 

pertumbuhan jaringan tanaman yang diinginkan.  Untuk pembentukan tunas 

digunakan sitokinin sedangkan untuk pembentukan akar digunakan auksin.  Jenis 

dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang tepat untuk setiap tanaman tidak sama, 

tergantung pada genotip serta kondisi fisiologi jaringan tanaman  (Lestari, 2011). 

 

Menurut Gunawan (1992), dua golongan zat pengatur tumbuh dalam kultur 

jaringan yang sangat penting adalah sitokinin dan auksin.  Zat pengatur tumbuh 

ini mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur sel, jaringan, dan 

organ.  Interaksi dan perimbangan antara zat pengatur tumbuh yang diberikan 

kedalam media dan yang diproduksi oleh sel secara endogen, menentukan arah 
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perkembangan suatu kultur.  Penambahan auksin atau sitokinin eksogen, 

mengubah level zat pengatur tumbuh endogen.  Level zat pengatur tumbuh 

endogen ini kemudian merupakan trigerring factor untuk proses pertumbuhan dan 

morfogenesis. 

 

Golongan sitokinin adalah turunan dari adenine.  Golongan ini sangat penting 

dalam pengaturan pembelahan sel dan morfogenesis.  Pengkulturan dengan media 

yang ditambah sitokinin bertujuan untuk merangsang pertumbuhan mata tunas 

samping dan mencegah dominansi apikal.  Sitokinin dapat merangsang 

pembentukan tunas adventif, multiplikasi tunas aksilar dan melawan dominansi 

apikal (Yusnita, 2003).  

 

Menurut Lestari (2011), pembentukan tunas in vitro sangat menentukan 

keberhasilan produksi bibit yang cepat dan banyak.  Semakin banyak tunas yang 

terbentuk akan berkorelasi positif dengan bibit yang dapat dihasilkan melalui 

kultur jaringan.  Dengan demikian untuk memacu faktor multiplikasi tunas yang 

tinggi diperlukan penambahan zat pengatur tumbuh sitokinin.  Tunas ganda (tunas 

majemuk) yang terbentuk secara langsung lebih stabil secara genetik 

dibandingkan dengan tunas tidak langsung. 

 

 

2.2.4 Genotip 

 

Menurut Wattimena et al. (1992), genotip merupakan salah satu faktor yang lebih 

dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis tanaman dalam 

kultur jaringan.  Media dan kondisi fisik lingkungan tumbuh kultur seringkali 

berbeda antara satu genus dengan yang lain, atau spesies tanaman tertentu dengan 
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spesies yang lain.  Bahkan antar varietas yang memiliki sifat dekat membutuhkan 

lingkungan dan media yang berbeda.  

 

Keberhasilan regenerasi kedelai sangat tergantung pada genotip yang digunakan 

(Barwale et al., 1986).  Menurut Pardal (2002), semua sel atau tanaman belum 

tentu dapat dimanipulasi secara in vitro.  Hal ini disebabkan adanya perbedaan 

kemampuan daya tumbuh atau regenerasi dari masing-masing jenis sel dan 

genotip tanaman.  Setiap jenis eksplan atau sel dan genotip tanaman memerlukan 

komposisi media yang berbeda-beda. 

 

2.3 Regenerasi in vitro Kedelai Melalui Organogenesis  

 

Gunawan (1992) menyatakan bahwa regenerasi in vitro adalah suatu metode 

untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, 

jaringan dan organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik, sehingga 

bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi 

tanaman utuh kembali.  Zhang et al. (1999) menyatakan bahwa tahapan regenerasi 

in vitro pada kedelai dimulai dari sterilisasi benih, pengecambahan, penyiapan 

eksplan, dan subkultur. 

 

Salah satu prasyarat keberhasilan tranformasi genetik kedelai adalah kemampuan 

untuk menghasilkan atau meregenerasikan tanaman fertil dari sel atau jaringan 

yang dikulturkan.  Kedelai merupakan salah satu jenis tanaman yang masih sulit 

dimanipulasi secara in vitro, karena tanaman ini bersifat rekalsitran (Pardal, 

2002). 
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Menurut Barwale et al., (1986), kedelai dapat diregenerasikan melalui dua proses 

yang berbeda, yaitu melalui organogenesis (shoot morphogenesis) dan 

embriogenesis somatik (somatic embryogenesis).  Kedua proses tersebut sangat 

tergantung pada sumber eksplan dan jenis media kultur yang digunakan.  

Keduanya sangat dipengaruhi oleh kultivar atau genotipe tanaman (cultivar 

specific responses).  Organogenesis (shoot morphogenesis) adalah proses 

pembentukan dan perkembangan tunas dari jaringan meristem tunas.  Selanjutnya 

tunas dapat diakarkan sehingga menjadi tanaman lengkap.  Sedangkan 

embriogenesis somatik (somatic embryogenesis) merupakan proses regenerasi 

tanaman melalui pembentukan struktur menyerupai embrio (embrioid) dari sel-sel 

somatik yang telah memiliki calon akar dan tunas (seperti embrio zigotik).   

 

Morfogenesis tunas (organogenesis) dilaporkan pertama kali oleh Wright et al. 

(1986).  Mereka menyatakan bahwa tunas-tunas dapat diperoleh secara de novo 

dari nodus kotiledon kecambah kedelai.  Jaringan meristem tunas terbentuk di 

bawah jaringan epidermis dan jaringan morfogenik dapat berproliferasi pada 

media yang mengandung benzyladenine (BA).  Marveldani et al. (2007) 

melaporkan bahwa konsentrasi BA yang terbaik untuk regenerasi eksplan buku 

kotiledon tiga varietas kedelai adalah 0,75 mg/l.   

 

Menurut Wattimena et al. (1992), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan morfogenesis tanaman dalam kultur jaringan dapat digolongkan menjadi 4 

golongan utama yaitu: 

1. Genotipe dari sumber bahan tanam yang digunakan. 

2. Genotipe dari sumber bahan tanam yang digunakan. 
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3. Media kultur, mencakup komponen penyusun media dan zat pengatur tumbuh 

yang digunakan. 

4. Lingkungan tumbuh yaitu kedaaan fisik tempat kultur ditumbuhkan. 

5. Fisiologi jaringan tanaman sebagai eksplan. 

 

Keempat faktor utama diatas dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan 

yang menjadi masalah adalah mendapatkan metode yang tepat untuk memperoleh 

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sehingga diperoleh tanaman 

lengkap (plantlet). 

 

2.4 Perkecambahan dan Imbibisi Pada Kedelai 

 

Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio, serta 

tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji.  Pada 

perkecambahan, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman 

mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan embrio berkembang 

menjadi tumbuhan muda.  Tumbuhan muda ini dikenal sebagai kecambah. Hasil 

perkecambahan ini adalah munculnya tumbuhan kecil dari dalam biji (Kusfebriani 

et al., 2010).  

 

Menurut Wibowo (2012), faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih 

adalah faktor internal (tingkat kematangan benih, ketidaksempurnaan embrio, 

daya tembus air dan oksigen terhadap kulit biji) serta faktor eksternal (suhu, air, 

oksigen dan cahaya).  Perkecambahan tidak dapat terjadi jika benih tidak 

menyerap air dari lingkungan.  Air merupakan syarat esensial untuk 

perkecambahan.  Jumlah air yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada spesies 
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yang ada.  Seledri memerlukan kandungan air tanah dekat kapasitas lapang, 

sedangkan tomat memerlukan kandungan air tanah di atas titik layu permanen.  

Umumnya kondisi lewat basah sangat merugikan sebagian besar benih, karena 

menghambat aerasi dan merangsang kondisi favorable untuk perkembangan 

penyakit. 

 

Proses imbibisi pada perkecambahan kedelai merupakan proses fisik yaitu air 

masuk ke dalam benih.  Imbibisi air oleh benih sangat dipengaruhi oleh komposisi 

kimia benih, permeabilitas kulit benih dan jumlah air yang tersedia baik air dalam 

bentuk cairan maupun uap air yang terdapat disekitar benih.  Air yang masuk ke 

dalam biji dapat berasal dari lingkungan di sekitar biji, seperti dari tanah, udara 

(dalam bentuk embun atau uap air), maupun media lainnya.  Imbibisi terjadi 

karena permukaan-permukaan struktur mikroskopik dalam sel tumbuhan, seperti 

selulosa, butir pati, protein, dan bahan lainnya dapat menarik dan memegang 

molekul-molekul air dengan gaya tarik antar molekul.  Proses penyerapan air 

tersebut terjadi melalui mikrofil pada kotiledon.  Air yang masuk ke dalam 

kotiledon menyebabkan volumenya bertambah, akibatnya kotiledon membengkak.  

Pembengkakan tersebut menyebabkan testa (kulit biji) menjadi pecah atau robek 

(Sadjad, 1975). 

 

Menurut Kusfebriani et al. (2010) beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan 

penyerapan air oleh biji adalah permeabilitas kulit biji, konsentrasi air, suhu, 

tekanan hidrostatik, luas permukaan biji yang kontak dengan air, daya 

intermolekuler, dan komposisi kimia.  Air berguna untuk mengencerkan 

protoplasma sehingga meningkatkan sejumlah proses fisiologis dalam embrio, 
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seperti pencernaan, pernapasan, asimilasi dan pertumbuhan.  Air juga memberikan 

fasilitas untuk masuknya oksigen ke dalam biji.  Dinding sel yang kering hampir 

tidak permeabel untuk gas, tetapi jika dinding sel diimbibisi oleh air, maka gas 

akan masuk ke dalam sel secara difusi.  Penyaluran oksigen pada sel-sel hidup 

meningkat yang dapat memungkinkan pernapasan lebih aktif.  Karbondioksida 

yang dihasilkan oleh pernapasan tersebut lebih mudah berdifusi keluar. 

 

2.5 Pengakaran Pada Kedelai 

 

 

Hasil penelitian Azriati, E., Asmeliza dan Yurmita, N. (2003) menunjukkan 

bahwa  pemberian NAA 0,5 μM dapat meningkatkan pembentukan akar sebanyak 

25 %.  Selanjutnya pada pemberian NAA 1 μM menunjukkan persentase 

pembentukan akar sebanyak 20 % dan pemberian NAA 1,5 μM menunjukkan 

persentase pembentukan akar sebanyak 5 %.  Sedangkan pada perlakuan tanpa 

NAA, eksplan kedelai dapat membentuk akar 10%.  Akar yang terbentuk tanpa 

pemberian NAA diduga karena auksin endogen didalam eksplan relatif mampu 

merangsang pembentukan akar.  Peningkatan konsentrasi NAA cenderung akan 

menghambat pembentukan akar. 

 

Tanpa pemberian zat tumbuh, tanaman mempunyai hormon pertumbuhan yang 

membantu pertumbuhannya seperti auksin, sitokinin, giberelin dan asam absisat.  

Dengan demikian, pertumbuhan tanaman secara alami dikendalikan oleh hormon 

endogen dan hormon tersebut terdapat pada tanaman dalam jumlah yang kecil.  

Pemberian senyawa-senyawa sintetik tersebut akan merubah keseimbangan 

hormon dalam tanaman sehingga memberikan suatu respon tertentu (Sofia, 2007). 


