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ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian mengenai regenerasi tanaman galur mutan pisang Barangan dan Ambon kuning
dengan menggunakan pucuk dan organ betina sebagai sumber eksplan. Eksplan organ betina diambil dari jantung,
sedangkan eksplan pucuk diambil dari anakan tanaman (sucker) yang ditanam di kebun penelitian di Ps.Jumat, Jakarta.
Kedua sumber eksplan tersebut dikultur pada media MS yang mengandung 3 mg/l BAP, 0.5 mg/l IAA dan ditambahkan
100 tng/l asam atnino tirosin dan 80 mg/l Adenin hemisulfat. Hasil pengamatan terhadap pembentukan tunas dari
eksplan organ betina adalah 180 dan 42 tunas berturut-turut untuk mutan JBR 01 dan JBR 02. Sedangkan pembentukan
tunas pada JAK 01 dan JAK 02 berturut-turut adalah 84 dan 79 tunas. Rata-rata pembentukan pucuk yang tertinggi
adalah 1,013 pucuk diperoleh genotipe BRC dan yang terendah 0,573 diperoleh galur mutan JBR 01. Analisa statistik
menunjukkan bahwa pembentukan pucuk antara genotipe BRC dengan galur mutan lainnya berbeda nyata pada taraf
0,05 dengan pengujian BNT. Pembentukan plantlet yang berasal dari eksplan organ betina maupun eksplan pucuk
menunjukkan bahwa genotipe BRC menghasilkan jumlah rata-rata plantlet per botol paling tinggi dibandingkan dengan
galur inutan lainnya.

ABSTRACT

Plant regeneration of bananas Ambon kuning and Barangan mutant lines were carried out by using female
organ and shoot-tip as explants source. Female organ was taken from heart of banana stem, while shoot-tip taken from
sucker in banana plantation at Pasar jumat, Jakarta. Those explants were cultured on MS medium containing 3 tng/l
BAP, 0.5 mg/l IAA and supplemented by 100 tyrosin and 80 mg/l adenin hemisulphate. Observation showed that 180
and 42 buds were obtained from JBR 01 and JBR 02 mutant lines respectively, while 84 and 79 buds for JAK 01 and
JAK 02 respectively. The highest shoot fonnation was 1.013 shoots were obtained froni BRC variety and lowest one
was JBR 01 mutant line. Statistical data analysis indicated that shoot fonnation between BRC variety and another
tnutant lines were significant difference using LSD test at level 0.05. Plantlet formation derived from female organ as
well as shoot-tips showed that BRC variety produced nuinber of plantlets per bottle was higher than another one.

PENDAHULUAN

Tanaman pisang pada umumnya diperbanyak
melalui perbanyakan vegetatif dan sangat sulit melalui biji
oleh karena tanaman pisang bersifat "parthenocarpy".
Ketersediaan bibit dari anakan sangat terbatas juinlahnya,
oleh karena itu untuk penyediaan bibit pisang secara besar-
besaran dilakukan melalui teknik kultur jaringan. Dengan
perbanyakan tanainan pisang melalui kulturjaringan, dapat
diperoleh bibit yang seragam bebas dari penyakit atau virus.

Pisang barangan dan ambon kuning merupakan
varietas tanaman pisang yang mempunyai nilai ekonomi
tinggi di Indonesia. Penyediaan bibit tanaman pisang untuk
ke dua varietas tersebut akan membantu perluasan areal
tanaman pisang , khususnya di luar pulau Jawa.

Penelitian mengenai kultur jaringan pisang sudah
banyak dilaporkan (1,2,3). Keberhasilan regenerasi tanaman
pisang sangat tergantung pada sumber eksplan dan media
yang digunakan (4,5). Cronauer-Mitra dan Krikorian (6)
melaporkan bahwa histologi perkembangan embrio somatik
dari kalus yang di induksi dari eksplan shoot-tip tanaman
pisang mirip dengan embrio zigotik.

Regenerasi tanaman pisang maupun tanaman
dikotiledon dapat melalui dua cara; pertama melalui
organogenesis dan ke dua melalui embrio somatik (7,8,
10,11). Regenerasi tanaman melalui jalur organogenesis
berasal dari banyak sel "multi cellular", sedangkan
regenerasi tanaman melalui embrio somatik berasal dari sel
tunggal saina halnya dengan embrio zigotik (8,10).
Keuntungan lainnya pembentukan plantlet yang berasal dari
embrio somatik adalah untuk mendapatkan tanaman
transgenik setelah dilakukantransfergen. Vincent Escalant
dkk (2) melaporkan bahwa pembentukan embrio somatik
yang berasai dari bunga jantan juga telah dilakukan. Embrio
somatikberasal dari "pollen grain" kemudianberdiferensiasi
menjadi plantlet.

Regenerasi tanaman pisaiig melalui organogenesis
dapat digunakan untuk persediaan bibit dalam jumlah
banyak tenitama untuk perkebunan besar. Teknik kultur
jaringan yang dikombinasikan dengan penggunaan radio
isotop seperti sinar gamma dapat memberikan kontribusi
yang nyata terhadap pemuliaan tanaman, khususnya pada
tanaman pisang (12,13 ). Novak (7) mengatakan bahwa
kombinasi penggunaan teknik kultur jaringan dengan
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induksi mutasi dapat membantu program pemuliaan
taiiaman dalam memperbaiki sifat toleran terhadap penyakit.
Kombinasi teknik kultur jaringan dengan mutasi dapat
mempercepat program pemuliaan untuk perbaikan sifat
tanaman pisang. Perbaikan sifat tanaman pisang secara
konvesional seperti dengan persilangan tidak mungkin
dilaksanakan, karena tanaman pisang tidak mempunyai biji.

Penggunaan mutagen kimia atau fisika adalali yaiig
paling tepat untuk meningkatkan variasi genetik pada sel-
sel somatik. Untuk tujuan ini harus digunakan teknik kultur
jaringan guna membiakkan kembali sel-sel vegetatif yang
sudah tennutasi menjadi tanaman pada suatu medium yang
cocok.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari
kemainpuan regenerasi tanaman secara in-vitro berasal dari
organ betina dan pucuk pada var. Ambon Kuning dan
Barangan

BAHAN DAN METODE

Persiapan eksplan untuk kultur Tiga genotip
pisang Barangan dan dua genotip galur mutan pisang
Ambon Kuning (V^R )̂ digunakan dalam penelitian ini. Dari
tiga genotip pisang Barangan tersebut, satu genotip berasal
dari Cipanas dan dua genotip yang lain adalah hasil dari
iradiasi sebelumnya (V^R,). Sedangkan galur mutanpisang
anibon kuning diambil dari kebun Pasar Juinat, Jakarta.
Kultur organ betina dilakukan dengan mengambil jantung
pisang dari tanainan yaiig sedang berbuah kemudian dikupas
dan diambil organ betina untuk dikultur, sedangkan untuk
kultur pucuk diperoleh dari titik tumbuh tanaman.
Semua eksplan sebelum dikultur disterilkan dengan HgCl2
(0,05%) selama 15 menit dan dibilas tiga kali dengan air
suling steril.

Mcdia pembentukan pucuk dan kultur. Eksplan
yang sudah steril dikultur pada media MS untuk
mikropropagasi yang terdiri dari; nutrisi makro dan mikro.
Media MS (MURASHIGE dan SKOOG) (9) ditambah 0,5
mg/1 nicotinic acid, 0,5 mg/l pyridoxin.HCl, 0,5 nig/1
thiamin.HCl, 100 mg/1 tyrosin 80 mg/1 adenin hemisulfat,
30 gr/1 sukrosa, 3 ing/1 BAP dan 0,5 mg/ IAA dengan pH
5,8 sebelum di sterilkan. Eksplan yang berasal dari organ
betina sebelum dikultur dipotong kecil-kecil, kemudian
ditumbuhkan dalam petridish yang berisi media
pertumbuhan seperti di atas. Setiap petridish berisi 4-5
eksplan. Untuk eksplan pucuk dipotong menjadi seperempat
bagian setelah itu di tumbulikan pada media MS.

Media pertumbuhan akar. Enarn sainpai delapan
minggu, setelah ditumbuhkan dalam media juinlah tanaman
yang tumbuh per botol dihitung dan di analisis secara
statistik.Tanaman tersebut keinudian dipindahkan ke media
akar untuk pembentukan akar tanaman. Komposisi media
akar sama seperti pada media pembentukan pucuk, tetapi
tidak mengandung hormon pertumbuhan seperti media
pembentukan pucuk.

Analisis statistik dari plantlet yang dihasilkan.
Percobaan dilakukan menggunakan Rancangan Acak
Lengkap dengan 10 ulangan setiap genotipnya. Jumlah

tanaman dari masing-masing genotip yaitu BRC, JBR-01,
JBR-02, JAK-01, dan JAK-02 yang dihasilkan dianalisis
secara statistik untuk mengetahui efisiensi pembentukan
plantlet selaina kultur in-vitro. Uji beda nyata di antara
perlakuan (genotip) digunakan Beda Nyata Terkecil (BNT)
dengan F 0.05 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembcntukan tunas-pucuk tanaman. Galur
mutan pisang JAK 01, JAK 02, JBR 01 dan JBR 02
memperlihatkan gejala toleran terhadap penyakit layu di
lapangan. Di samping itu, galur mutan tersebut
menghasilkan buah yang cukup baik bila dibandingkan
dengan kontrolnya (data tidak ditunjukkan). Oleh karena
itu perbanyakan tanaman secara in-vitro dari galur mutan
di atas bertujuan untuk mendapatkan klon-klon tanaman
pisang yang toleran terhadap penyakit terutama yang
disebabkan oleh Fusarium spp. Dalam mengembangkan
strategi pemuliaan tanaman pisang terutama toleran
terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur, maka
pemuliaan mutasi yang dikombinasikan dengan teknik
kultur jaringan akan memberikan alternatif dalam
mendapatkan galur inutan yang diinginkan.

Sebagai sumber eksplan untuk perbanyakan
tanaman pisang tersebutdiambil dari bagianjantung (organ
betina) dan shoot-tip, Bagian atas dari jantung pisang yaitu
organ jantan dibuang dan diperkirakan bagian bawah hanya
tinggal organ betina. Organ betina ini kemudian dikultur
pada media MS yang mengandung hormon pertumbuhan.
Pembentukan tunas-tunas kecil dari eksplan tersebut diatas
membutuhkan waktu 60 hari setelah dikultur (Gambar 1
dan 2). Hasil pengamatan pembentukan tunas yang paling
linggi diperoleh pada genotip JBR 01 yaitu 180 tunas dari
100 total eksplan yang ditumbuhkan pada media MS (Tabel
1). Persentase kematian eksplan diperoleh pada genotip
JAK 01 dan JAK 02. Hal ini disebabkan eksplan genotip
JAK tersebut lebih banyak mengeluarkan eksudat
dibandingkan dengan genotip JBR. Juinlah eksudat yang
dikeluarkan oleh eksplan akan lnempengaruhi pembelahan
sel-sel tanaman untuk pertumbuhan selanjutnya. Tunas-
tunasyang sudab terbentuk pada media regenerasi pertama,
setelah itu dipindahkan ke media regenerasi baru untuk
perkembangan tunas menjadi pucuk.

Tabel 1. Pembentukan tunas berasal dari beberapa eksplan
jantung pisang

Genotip

JBR01
JBR02
JAK01
JAK02

Total Eksplan

100
78
58
52

Tunas

180
42
84
79

Mati

27
6
18
20

Diferensiasi tunas menjadi pucuk pada media
regenerasi baru ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu.
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Hasil pengamatan niemperlihatkan bahwa secara berangsur-
angsur daun pertama niulai muncul dari tunas, dua minggu
kemudian daun kedua dan ketiga niunc'ul (Gainbar 3).
Perkembangan pucuk yang berasal dari shoot-tip tidak
melalui pembentukan tunas yang nyata tidak seperti
pembentukan tunas yang berasal dari eksplan organ betina.
Perkembangan tunas pada eksplan organ betina terlihat jelas,
perubahan tunas menjadi pucuk tanaman dapat diikuti
dibawah mikroskop. Apabila selama proses pertumbuhan
pucuk terlalu banyak mengeluarkan eksudat maka eksplan
segera dipindahkan ke media pembentukan pucuk yang baru
agar tidak menghainbat perkembangan pucuk selanjutnya.
KRIKORIAN dkk (6) menyatakan bahwa disamping shoot
tip dan titik tumbuh dari jantung pisang, pembentukan pucuk
dan plantlet dapat melalui kalus kemudian berkembang
membentuk embrio somatik yang selanjutnya akan
membentuk plantlet.

Pembcntukan plantlet tanaman. Setelah 4-6
minggu pucuk ditumbuhkan pada media pembentukan
pucuk, kemudian dipindahkan ke media MS bebas hormon
untuk proses pembentukan plantlet. Pertumbuhan pucuk
sampai menjadi tanaman utuh membutuhkan waktu sekitar
4-6 minggu (Ganibar 4). Plantlet dari media regenerasi
belum membentuk akar secara maksimal, oleh karena itu
harus segera dipindahkan ke media MS bebas honnon untuk
merangsang pertumbuhan akar. Rata-rata pembentukan
pucuk yang paling tinggi diperoleh pada genotipe BRC
keinudian diikuti oleh mutan JBR 02, dan yang paling
rendah adalah galur mutan JBR 01. Hasil analisa
penibentukan pucuk diantara liina genotipe pisang
menunjukkan bahwa antara BRC dan JBR 02 serta galur
lainnya berbeda nyata pada uji BNT 005 (Tabel 2).

Tabel 2. Peinbentukan pucuk dan plantlet tanaman pisang
dari berbagai suinber eksplan

Genotipe Pucuk (x) Planlet (X)

JBR01
JBR02
JAK01
JAK02
BRC

0.573
0.816
0.780
0.714
1.013

5.9
7.4
7.4
5.9
9.1

KK (%)
BNT (5%)

3.14
0.122

17.21
0.129

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai regenerasi tanainan
pisang ainbon kuning dan barangan (Musa spp) dari eksplan
organ betina dan pucuk dapat diainbil kesiinpulan sebagai
berikut:
1. Hasil pengainatan terhadap pembentukan tunas yang

berasal dari eksplan organ betina pada pisang varietas

Ambon kuning dan Barangan lnenunjukkan baliwa galur
mutan JBR01 menghasilkan 180 tunas, jumlah ini Iebih
tinggi bila dibandingkan denga'n galur mutan lainnya.

2. Pembentukan pucuk yang paling tinggi pada genotipe
BRC, hasil uji statistik diantara perlakuan ternyata
berbeda nyata dengan galur mutan lainnya pada taraf
nyata 0.05 dengan pengujian BNT.

3. Pembentukan plantlet dari eksplan organ betina dan
pucuk menunjukkan bahwa genotipe BRC menghasilkan
rata-rata "plantlet" per botol paling tinggi
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Ganibar 1. Pembentukan lunas dari eksplan orgaii betina galur mutan
pisang
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Gambar 2. Diferensiasi tunas dari eksplan organ betina menjadi
pucuk pada media pembentukan pucuk

Gambar 3. Pucuk tanaman berkeinbang dari tunas setelah 6 - 8 minggu
pada media pucuk
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Gambar4. Pertumbuhan plantlet pada media MS
bebas horinon selama enam minggu
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