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RINGKASAN 

Fitriani Rohmatun Nufus. 125040201111021 . Slow Growth  Jeruk  Citrumelo  

(Citrus paradisi Macfaden cv. Duncan x Poncirus trifoliata (L.) Raf) dalam 

Kondisi In Vitro: Pengaruh Tipe dan Konsentrasi Sumber Karbon. Dibawah  

Bimbingan Dr. Darmawan Saptadi, SP. MP sebagai Pembimbing Utama dan 

Farida Yulianti, S.TP, MP sebagai Pembimbing pendamping.  

 

Citrumelo merupakan jeruk hasil persilangan antara Citrus paradisi Macf. 

dengan Poncirus trifoliata L. Raf. Jeruk citrumelo biasa digunakan sebagai 

interstock atau rootstock, memiliki banyak keunggulan diantaranya toleran 

terhadap kekeringan, memiliki ketahanan menengah terhadap kondisi salinitas 

tinggi, toleran terhadap CTV (Citrus Tristeza Virus), CEV (Citrus Exocortis 

Viroid), Xylospora serta tahan terhadap nematoda jeruk dan phytopthora (Ray, 

2002). Sifat unggul citrumelo merupakan salah satu sumber keragaman genetik 

yang perlu dikonservasi. Disisi lain, citrumelo memiliki biji rekalsitran. 

Perkecambahan biji lambat serta sulit untuk menentukan masa panen buah 

citrumelo, sehingga akan sulit jika dilakukan penyimpanan sumber genetik 

citrumelo dalam bentuk biji maupun penanaman dilahan. Konservasi in vitro 

merupakan salah satu teknik konservasi ex-situ yang dapat digunakan. Tujuan 

utama dalam konservasi secara in vitro, satunya adalah untuk memperlambat 

pertumbuhan (slow gowth) tanaman. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

slow gowth adalah konsentrasi sumber karbon dan jenis sumber karbon yang slow 

release. Berbagai perlakuan digunakan untuk menentukan jenis dan konsentrasi 

sumber karbon yang memberikan respon slow gowth namun eksplan didalamnya 

tetap hidup dalam kondisi yang baik. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan 

efektifitas penggunaan sumber karbon dalam mendukung konservasi citrumelo 

secara in vitro, mendapatkan jenis dan konsentrasi sumber karbon yang paling 

baik untuk mendukung slow gowth dalam proses konservasi citrumelo secara in 

vitro. Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan jenis dan konsentrasi 

sumber karbon tertentu dapat memperlambat pertumbuhan dan memperpanjang 

siklus subkultur. 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Somatic Embryogenesis, Balai 

Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BALITJESTRO) pada Bulan 

Desember 2015 hingga Maret  2016. Penelitian menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap Faktorial (RALF), dengan faktor pertama jenis sumber karbon, yaitu 

Sukrosa (S), Glukosa+Manitol (GM), Glukosa+Sorbitol (GS). Faktor kedua 

berupa konsentrasi sumber karbon, yaitu 10 gl
-1

 (10), 20 gl
-1

 (20), dan 30 gl
-1

 (30). 

Variabel yang diamati ialah jumlah tunas, tinggi tunas (cm), bobot segar (mg) dan 

jumlah daun. Analisa data menggunakan analisis ragam (ANOVA), apabila 

terdapat pengaruh nyata dilanjutkan dengan uji perbandingan Duncan Multiple 

Range Test (DMRT) pada taraf nyata 5%. Dilakukan perhitungan persentase 

penurunan pertumbuhan eksplan, rata-rata laju pertumbuhan dan perhitungan 

periode subkultur terhadap perlakuan yang paling efektif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ekplan pada semua perlakuan 

selama 90 hst belum membentuk plantlet secara sempurna. Sembilan kombinasi 

perlakuan menunjukkan eksplan yang ditanam belum membentuk akar. Enam dari 

sembilan kombinasi perlakuan yaitu sukrosa 10 gl
-1

, 20 gl
-1

, 30 gl
-1

 dan glukosa + 
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sorbitol 10 gl
-1

, 20 gl
-1

, 30 gl
-1

 menunjukkan eksplan yang ditanam telah 

membentuk daun dan  sisanya ,yaitu glukosa+ mannitol 10 gl
-1

, 20 gl
-1

 dan 30 gl
-1

 

belum membentuk daun. Dari uji ANOVA pada variabel pengamatan 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata terhadap perlakuan sumber karbon. 

Penurunan konsentrasi sukrosa dan glukosa + sorbitol dapat menghambat 

pertambahan bobot segar, jumlah tunas, jumlah daun dan tinggi tunas. Hasil 

sebaliknya ditunjukkan oleh perlakuan glukosa + mannitol.  

Perlakuan sukrosa 30 gl
-1

 memberikan respon pertumbuhan yang paling 

baik secara umum. Perlakuan glukosa + mannitol memberikan respon 

pertumbuhan yang paling lambat. Perlakuan glukosa + mannitol 10 – 30 gl
-1

 

merupakan perlakuan terbaik dalam mendukung slow growth dalam upaya 

konservasi citrumelo. Perlakuan ini mampu mendukung slow growth dengan tetap 

mempertahankan eksplan tumbuh dan berkembang. Perlakuan ini mampu 

memperpanjang masa subkultur hingga 5 bulan dibandingkan perlakuan kontrol 

(sukrosa 30 gl
-1

).  
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SUMMARY 

Fitriani Rohmatun Nufus. 125040201111021. Slow Growth of Citrumelo 

(Citrus paradisi Macfaden cv. Duncan x Poncirus trifoliata (L.) Raf) In In 

Vitro Condition Affected By Type And Concentration Of Carbon Source. 

Under the Guidance of Dr. Darmawan Saptadi, SP. MP as Main Supervisor 

and Farida Yulianti, S.TP, MP as the Second Supervisor. 
 

Citrumelo is result of a cross between grapefruit Citrus paradisi Macf. 

with Poncirus trifoliata L. Raf. Citrumelo used as interstock or rootstock, has 

many advantages including drought tolerant, moderately tolerant of  salt, tolerant 

of CTV (Citrus Tristeza Virus), CEV (Citrus Exocortis Viroids), Xylospora and 

tolerant to orange‘s nematodes and Phytopthora ( Ray, 2002). As superior 

germplasm and one source of genetic diversity, citrumelo needs to be conserved. 

On the other hand, citrumelo have recalcitrant seeds. Citrumelo‘s seed 

germination is slow and difficult to determine the harvest of the fruit, so it will be 

difficult if the source of genetic citrumelo stored in the form of seeds and planting 

in the land collection. In vitro conservation is one of the ex-situ conservation 

techniques which can be used. The main objective in vitro conservation is a slow 

growth. Some factors of tissue culture component could be used to influence  

shoot(s) growth and development. One of the important component is the carbon 

source. Various treatments are used to determine the type and concentration of the 

carbon source which provides slow gowth response but explants still in good 

condition. The research objective is to assess effectiveness of carbon source in 

citrumelo shoot growth and development and to get the best type and 

concentration of carbon sources for  supporting slow growth of Citrumelo‘s 

shoot(s) during in vitro conservation. The hypothesis of this reseacrh is the use of 

type and concentration of a particular carbon source can slow the growth and 

increase of subculture period. 

Experiment(s) has been conducted from December 2015 until March 2016 

at laboratory of somatic embryogenesis, Balitjestro. Batu, Malang. This study use 

factorial completely randomized design (Ralf), the first factor of the type of 

carbon source (S = Sucrose, GM = Glucose + Mannitol, GS = Glucose + 

Sorbitol). The second factor is the concentration of carbon source in the form of 

(10 = 10 gl
-1

, 20 = 20 gl
-1

, and 30 = 30 gl
-1

). Variable observation are the number 

of shoots, shoot height (cm), fresh weight (mg) and number of leaves. Data of 

research is analyzed use analysis of variance (ANOVA), Duncan Multiple Range 

Test (DMRT) 5%. Relative growth percentage, average of growth rate and 

subculture periods to the most effective treatment. 

The results showed that all treatments have not formed a complete 

plantlets for ninety days after planting. Because all explant not form roots. 

Treatment of sucrose 10 gl
-1

, 20 gl
-1

, 30 gl
-1

 and glucose + sorbitol 10 gl
-1

, 20 gl
-1

, 

30 gl
-1

 has formed leaf, but glucose + mannitol 10 gl
-1

, 20 gl
-1

 and 30 gl
-1

 has not 

formed leaves. ANOVA showed significant difference in the treatment of a 

carbon source. Decreasing the concentration of sucrose and glucose + sorbitol can 

reduce the growth of fresh weight, shoot number, leaf number and height of 

shoots. However, glucose + mannitol showed the opposite results. 

iii 



iv 

 

 

 

Treatment of sucrose 30 gl
-1

 give the best growth response. While glucose + 

mannitol treatment response slowest growth. Glucose + mannitol 10 – 30 gl
-1

 is 

the best treatment to support the slow growth in citrumelo conservation on this 

observation. This is due to the treatment was able to support the slow growth but 

the explant still grow up. This treatment is able to cause increased time of 

subculture periods until 5 months than the control treatment (sucrose 30 gl
-1

). 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Citrumelo merupakan salah satu golongan jeruk berdaun tiga (trifoliata) hasil 

persilangan antara Citrus paradisi Macf. × Poncirus trifoliata L. Raf. Jeruk 

citrumelo biasa digunakan sebagai interstock atau rootstock memiliki keunggulan 

diantaranya adalah toleran terhadap kekeringan, memiliki ketahanan menengah 

terhadap kondisi salinitas tinggi (Ray, 2002), toleran terhadap CTV (Citrus 

Tristeza Virus), CEV (Citrus Exocortis Viroid), Xylospora serta tahan terhadap 

nematoda jeruk dan phytopthora (Hutchison, 1974). Sifat unggul citrumelo 

tersebut merupakan salah satu sumber keragaman genetik yang berguna untuk 

perbaikan sifat tanaman. Oleh sebab itu, sumber genetik tanaman perlu 

dikonservasi untuk menjaga kelestarian sifat-sifat unggulnya agar dapat 

dimanfaatkan di masa mendatang.  

Konservasi merupakan upaya pengelolaan tumbuhan secara bijaksana dalam 

rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang 

(Menhut, 2012). Konservasi sumber genetik dapat dilakukan secara in-situ dan ex-

situ. Konservasi in-situ merupakan konservasi yang dilakukan pada habitat 

aslinya, sedangkan konservasi ex-situ merupakan konservasi yang dilakukan 

diluar habitat aslinya (Sutoro et al., 2009). Jika dilihat dari definisinya, konservasi 

in-situ terlihat lebih baik karena sesuai dengan habitat aslinya, namun, konservasi 

ex-situ sangat membantu dalam pelestarian sumber genetik. Konservasi ex situ 

sangat bermanfaat untuk pelestarian sumber genetik yang terancam punah di 

daerah aslinya akibat eksploitasi atau cekaman biotik dan abiotik.  

Konservasi in vitro merupakan salah satu teknik konservasi ex-situ, yang dapat 

digunakan untuk upaya konservasi segala jenis sumber genetik, terutama untuk 

tanaman berkayu yang memiliki biji rekalsitran dan berkembang biak secara 

vegetatif (Towill, 2005). Konservasi citrumelo melalui penyimpanan dilahan 

memiliki kendala, yaitu sulit menentukan waktu yang tepat untuk memanen buah 

citrumelo dan pematangan buah tidak teratur. Benih citrumelo merupakan benih 

rekalsitran dan lambat berkecambah, membutuhkan pengelupasan integumen 

terlebih dahulu sebelum menamam untuk mempercepat proses germinasi. Secara 



2 

 

 

 

umum, biji disimpan pada kadar air 35%, yang memungkinkan pertumbuhan 

jamur, dan perlu perawatan benih dengan fungisida untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup benih dan mengurangi kerusakan (Silva et al., 2011). Hal ini 

berarti, konservasi in vitro lebih baik digunakan dibanding dengan penyimpanan 

dilapang atau penyimpanan dalam bentuk benih. Apalagi jika konservasi juga 

ditujukan untuk penyediaan bibit batang bawah citromelo secara masal yang dapat 

digunakan sewaktu - waktu. 

Tujuan utama dalam konservasi sumber genetik secara in vitro adalah 

memperlambat pertumbuhan (slowgowth) dari eksplan yang dikonservasi. 

Pertumbuhan minimal yang ingin dicapai, dimaksudkan agar selama proses 

koleksi terjadi subkultur yang seminimal mungkin. Hal ini untuk menghindari 

adanya off type atau variasi somaklonal dari sumber genetik koleksi yang biasa 

ditimbulkan dari terlalu sering dilakukan subkultur (Dewi, 2014). Dengan 

demikian, sumber genetik citrumelo akan terjaga kemurniannya dan dapat 

digunakan untuk pengembangan kegiatan pemuliaan tanaman.  

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya slow gowth pada eksplan yang 

dikonservasi secara in vitro adalah konsentrasi sumber karbon dan penggunaan 

jenis sumber karbon yang sukar diserap oleh tanaman (slow release). Sumber 

karbon pada proses in vitro merupakan faktor esensial yang berguna sebagai 

sumber energi bagi tanaman untuk pembentukan organ dan proses metabolisme 

tanaman. Dengan demikian, jika konsentrasi sumber karbon dikurangi dalam 

media kultur yang digunakan, maka diharapkan slow gowth akan terjadi pada 

eksplan yang ditanam (Holobiuc et al., 2005).   

Penggunaan sumber karbon dalam upaya konservasi jeruk telah dilakukan 

oleh Thorpe et al. (2008), yang menyatakan bahwa media terbaik yang digunakan 

dalam konservasi jeruk Pamelo adalah MS yang diperkaya dengan sukrosa. 

Penggunaan sorbitol sebagai sumber karbon dalam media juga terbukti mampu 

mendukung slow gowth dalam konservasi jeruk pamelo kultivar Srinyonya (Dewi 

et al., 2010). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, membuktikan bahwa 

penggunaan jenis sumber karbon tertentu mampu mendukung slow gowth dalam 

upaya konservasi tanaman jeruk. Penggunaan sumber karbon dalam mendukung 

slow growth pada jeruk citrumelo belum pernah dilakukan. Penelitian ini 
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menggunakan berbagai macam sumber karbon dengan konsentrasi yang berbeda. 

Dari masing-masing sumber karbon tersebut memiliki karakteristik biokimia yang 

berpengaruh terhadap serapan sumber karbon oleh tanaman. Pengaruh 

penggunaan sumber karbon tersebut, dibandingkan dan selanjutnya dianalisis 

untuk menentukan jenis dan konsentrasi sumber karbon yang memberikan respon 

pertumbuhan lambat (Slow gowth) namun eksplan didalamnya tetap hidup dalam 

kondisi yang baik.  

1.2 Tujuan 

1. Mendapatkan informasi tentang efektifitas penggunaan sumber karbon dalam 

mendukung konservasi citrumelo secara in vitro. 

2. Mendapatkan jenis sumber karbon dan konsentrasi yang paling baik untuk 

mendukung slow gowth dalam proses konservasi citrumelo secara in vitro.  

1.3 Hipotesis 

Penggunaan jenis dan konsentrasi sumber karbon tertentu dapat memperlambat 

pertumbuhan dan memperpanjang periode subkultur. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jeruk Citrumelo 

Jeruk citrumelo merupakan varietas yang dihasilkan dari persilangan 

antara Citrus paradisi Macf. dengan Poncirus trifoliata L. Raf. Citrumelo biasa 

dimanfaatkan sebagai batang bawah selain Japansche citroen (JC). Citrumelo 

memiliki karakteristik buah berwarna kuning, ukuran buah menengah dengan 

diameter rata-rata 63 mm, tinggi 75 mm, Berat 124 g. Bentuk buah dari citrumelo 

adalah pyriform serta rasa yang sangat asam dan tajam. Pohon jeruk citrumelo 

berduri, kuat, tinggi pohon menengah, dan bentuk daun trifoliolate. Jeruk 

citrumelo mampu menghasilkan ukuran buah yang baik saat digunakan sebagai 

batang bawah jeruk manis (Hutchison, 1974).  

 Citrumelo memiliki potensi untuk di kembangkan sebagai batang bawah 

karena memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah memiliki sifat toleran 

terhadap kekeringan, ketahanan menengah terhadap kondisi salinitas tinggi (Ray, 

2002), toleran terhadap CTV (Citrus Tristeza Virus), toleran terhadap CEV 

(Citrus Exocortis Viroid), tahan Xylospora serta nematoda jeruk, toleran terhadap 

phytophthora, toleran terhadap kekurangan unsur Fe, Boron dan Garam 

(Hutchison, 1974), toleran terhadap cekaman dingin, memiliki persentase 

perkecambahan tinggi, relatif  seragam dan populasi bibit kuat dengan sistem akar 

yang luas dan mudah dipelihara (Castle and Stover 2001), namun citrumelo rentan 

terhadap bakteri jeruk (Hutchison, 1974).   

Ketahanan terhadap CTV merupakan salah satu keunggulan citrumelo, 

CTV termasuk dalam golongan Closterovirus dengan serangga penular kutu daun 

(Toxoptera citricida Kerk) (Nelson et al., 2011). Menurut Ardiana (2008), 

tanaman jeruk yang terserang virus ini akan menjadi kerdil, vigor berkurang, 

ukuran buahnya kecil tetapi tanaman tidak mati. Selain itu, citomelo juga 

memiliki ketahanan terhadap CEV (Citrus Exocortis Viroid) yang menurut 

Dwiastuti et al. (2014), gejala serangan penyakit ini ditandai dengan bagian 

batang bawah yang tampak bersisik-sisik tak beraturan dan sebagian terlepas dari 

jaringan kayu.  

Castle and Stover (2001), melaporkan hasil penelitian perlakuan cekaman 

dingin pada 41 batang bawah yang diuji, menunjukkan bahwa Swingle citrumelo 
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adalah salah satu jenis interstock yang tahan terhadap cekaman dingin. Castle and 

Stover (2001),   menunjukkan bahwa bibit Swingle citrumelo relatif toleran 

terhadap suhu beku. Hal yang dipaparkan diatas merupakan kelebihan citrumelo 

sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan dan dipelihara sifat unggulnya 

sebagai sumber genetik yang berharga di dunia pemuliaan tanaman.  

2.2 Konservasi Sumberdaya Genetik  

Indonesia adalah negara megabiodiversity yang memiliki keanekaragaman 

hayati yang sangat tinggi, baik keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis, 

maupun keranekaragaman sumberdaya genetiknya (Uji, 2004). Penerapan sistem 

monokultur dalam budidaya dan pengalihan fungsi lahan memicu terjadinya erosi 

genetik. Konservasi spesies langka dan spesies kritis pun menjadi isu yang 

mendapatkan perhatian akhir-akhir ini. 

Jumlah keragaman genetik tanaman di dunia terus berkurang. Menurut 

IUCN (2015), Tumbuhan yang terancam di Asia mencapai 6.608 spesies, Eropa 

tanpa Jerman 2.677, Amerika Tengah dan Utara 5.747, Amerika Selatan 2.061, 

Oceania 2.673 dan Afrika 3.308. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah positif 

untuk mencegah pengurangan keragaman tanaman yang ada melalui konservasi 

in-situ ataupun ex-situ. Konservasi in-situ dapat dilakukan dengan memelihara di 

tempat dimana tanaman tumbuh sehingga tanaman tidak akan mengalami stres 

terhadap lingkungan yang baru. Pada kondisi ini, tanaman-tanaman tersebut 

dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa campur tangan manusia sebagai 

pengelola sehingga ekosistim akan lebih terjaga (Widyastuti, 2000). Faktor 

pembatas metode ini adalah habitat asli banyak yang rusak oleh kegiatan 

eksploitasi (Warseno, 2015), dan perlu dilakukan rejuvinasi setiap tahun serta 

membutuhkan biaya serta tenaga yang banyak (Dewi et al., 2010).  

Penerapan konservasi ex-situ (di luar habitatnya) menjadi alternatif terbaik 

untuk mensubtitusi penerapan konservasi in situ. Metode yang paling umum 

dilakukan dalam konservasi ex-situ tumbuhan adalah koleksi di lapang dan kebun 

raya (Warseno, 2015), koleksi dalam bank biji, menggunakan teknik in vitro dan 

metode kriopreservasi (Holobiuc et al., 2008). Pada prinsipnya teknik konservasi 

sumber genetik secara in vitro adalah menggunakan metode kultur jaringan. 

Metode kultur jaringan merupakan cara untuk memperbanyak protoplas atau sel 
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atau organ dalam media tumbuh aseptik (yang mengandung formula buatan) 

dengan lingkungan yang terkendali (Warseno, 2015). Murashige (1962), 

menyatakan bahwa dasar pemikiran penggunaan metode kultur jaringan adalah 

dalam pembuktian teori totipotensi sel. Totipotensi sel adalah kemampuan sel 

untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sempurna jika ditempatkan 

dalam lingkungan yang sesuai dan terkendali. Arah pertumbuhan dan 

perkembangan suatu sel sangat dipengaruhi oleh lingkungan tumbuhnya, zat 

pendorong pertumbuhan yang ditambahkan, serta dipengaruhi oleh media 

tumbuhnya. 

Konservasi in-vitro merupakan teknik konservasi ex-situ yang paling 

sesuai untuk diterapkan karena mempunyai beberapa kelebihan diantaranya, 

pemulia dapat memperoleh tanaman dalam jumlah banyak dan identik dengan 

induk, memerlukan waktu yang singkat dan biaya rendah untuk memperoleh 

tanaman baru, menghemat area (Ahmed et al., 2010), menghemat tenaga (Ahmed 

dan Anjum, 2010), memudahkan dalam penyimpanan, mencegah erosi genetik, 

mempermudah pemgiriman dan merupakan satu alternatif untuk melestarikan biji 

yang mudah rusak (rekalsitran), bebas dari gangguan hama penyakit dan 

gangguan alam lainnya (Leunufna, 2007), menghindari pertukaran penyakit dari 

induk (Tyas et al., 2013), lebih dapat memantau penyelamatan koleksi, menambah 

koleksi setiap saat, menjadi objek sumber bagi peneliti, khususnya catatan yang 

lengkap tentang tanaman koleksi (Widyastuti, 2000). 

 Menurut Cruz-Cruz et al. (2013), teknik kultur jaringan sangat menarik 

untuk koleksi, perbanyakan dan penyimpanan sumber genetik tanaman dan sangat 

berguna untuk melestarikan keanekaragaman hayati tanaman, termasuk (a) 

sumberdaya genetik benih rekalsitran dan spesies yang diperbanyak secara 

vegetatif; (b) spesies tanaman langka dan terancam punah; dan (c) produk 

bioteknologi, seperti genotipe elit dan bahan rekayasa genetika. Sebagai contoh 

benih rekalsitran yang berhasil dilakukan konservasi secara invitro adalah, tunas 

kayu kakao (Theobroma cacao L.) dan embrio kelapa (Cocos nucifera L.) yang 

pada dasarnya akan menemui banyak kendala jika dilakukan konservasi secara 

konvensional. Dalam teknik in vitro yang digunakan untuk mencapai konservasi 

jangka menengah memungkinkan penyimpanan bahan biologis dari beberapa 
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bulan sampai 2-3 tahun tanpa subkultur, tergantung pada teknik yang digunakan 

dan bahan tanaman (Pence et al., 2002). 

Masalah yang timbul dari konservasi in vitro terkait dengan reaktivitas 

masing - masing spesies yang berbeda, kelangsungan hidup rendah dan resiko 

kontaminasi endogen (Holobiuc et al., 2010), sehingga metode ini rawan 

digunakan untuk mengkonservasi spesies yang dilindungi dan spesies langka. Jika 

upaya konservasi gagal, maka akan menghilangkan gen penting yang telah langka 

dan dilindungi. Konservasi in vitro memerlukan tenaga ahli dan peralatan yang 

mahal dalam menjalankan prosesnya. Beberapa cara konservasi in vitro adalah 

penyimpanan dalam keadaan tumbuh (jangka pendek), penyimpanan pertumbuhan 

minimal (jangka pendek dan menengah) dan penyimpanan dengan pembekuan 

(jangka panjang) (Warseno, 2015). 

2.3 Slow Gowth dalam Konservasi In vitro 

Metode slow gowth merupakan salah satu metode yang dapat dipilih untuk 

memperoleh koleksi berupa tanaman hidup (Dewi et al., 2010). Teknik slow 

gowth dilakukan untuk memperpanjang periode subkultur dan untuk konservasi 

sumber genetik yang menghemat area (Ahmed et al.,2010). Teknik ini cukup 

efisien untuk tanaman-tanaman yang daya tumbuhnya lambat. Upaya 

memperpanjang periode subkultur berfungsi untuk menghindari offtype dan 

kontaminasi. Subkultur yang cukup sering ke media yang baru memberi peluang 

terjadinya kontaminasi (Dewi, 2014). 

Slow gowth terjadi karena berkurangnya faktor - faktor esensial yang 

dibutuhkan planlet. Slow gowth secara in vitro dapat diinduksi dengan 

menurunkan konsentrasi media yang dapat dilakukan antara lain dengan 

menurunkan konsentrasi seluruh hara pada media (Catana et al.,2010), penurunan 

konsentrasi sukrosa untuk mengurangi sumber karbon dan energi (Javed dan 

Ikram, 2008), memberikan stres osmotik seperti manitol atau sorbitol dan 

pemberian retardan yang menghambat pertumbuhan, seperti paclobutrazol, 

crycocel, ancymidol atau inhibitor asam absisat (Tyagi et al., 2006 ; Keller et al., 

2006). Pengurangan hara pada media menyebabkan eksplan tumbuh secara 

lambat, pembentukan daun dan panjang tunas menurun, sedangkan pembentukan 

dan pemanjangan akar meningkat sebagai sarana penyerapan hara. Regulator 
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osmotik yang digunakan dalam konservasi in vitro antara lain sukrosa dan sorbitol 

(Javed dan Ikram, 2008), karena dapat menurunkan potensial osmotik media 

(Shibli et al., 2006). Tekanan osmotik media yang semakin besar menyebabkan 

nutrisi akan mengalir sangat lambat ke dalam jaringan tanaman. ketersediaan 

nutrisi yang minim dalam jaringan tanaman akan menurunkan laju pembelahan sel 

dan morfogenesis sel atau jaringa. Dengan demikian, melalui pengaturan tekanan 

osmotik media akan menghambat pertumbuhan tanaman (Dewi et al., 2010).  

Plantlet jahe emprit yang kekurangan hara dan sukrosa mengalami 

pertambahan daun yang lebih sedikit dibandingkan dengan media MS + sukrosa 

3% (Rahmawati et al., 2004). Hal ini disebabkan karena pembentukan daun 

merupakan proses yang memerlukan energi, karbon dan hara. Laju pertumbuhan 

yang lambat seperti yang ditunjukkan oleh pengaruh sorbitol menguntungkan 

karena akan memperlama siklus subkultur. Siklus subkultur akan berpengaruh 

terhadap lama penyimpanan plasma nutfah in vitro. Selain itu semakin jarang 

suatu tanaman disubkultur maka biaya pemeliharaan yang dibutuhkan juga akan 

semakin kecil (Damayanti et al., 2011). 

2.4 Dukungan Sumber Karbon Terhadap Slow Growth 

Slow gowth dapat dicapai dengan memodifikasi penggunaan sumber 

karbon. Modifikasi dapat berupa jenis yang digunakan maupun konsentrasi yang 

digunakan. Sumber karbon mampu mendukung pertumbuhan planlet dan dapat 

dimodifikasi untuk memperlambat pertumbuhan planlet karena sumber karbon 

memiliki sifat tertentu (Javed dan Ikram, 2008). Beberapa sumber karbon yang 

sering digunakan dalam kultur jaringan adalah sukrosa, maltosa, laktosa, karbon 

organik dan gula alkohol seperti manitol dan sorbitol. Dalam bab ini akan 

dipaparkan sifat-sifat dari sumber karbon tersebut. 

2.4. 1 Sukrosa 

 Menurut Da Silva (2004), sukrosa merupakan salah satu jenis gula yang 

siap digunakan untuk metabolisme selain glukosa dan fuktosa. Jenis gula 

demikian akan lebih mudah diuraikan dalam sel tanaman sehingga sangat 

mendukung pertumbuhan kultur. Adanya sukrosa dalam media tumbuh berperan 

sebagai sumber energi yang langsung dapat diserap oleh tunas untuk proses 

pertumbuhan dan perkembangan, pembentuk metabolit, pembentukan polimer dan 
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regulator siklus sel dan pembelahan sel (Ruan, 2012). Konsentrasi sukrosa 

berpengaruh terhadap pertumbuhan planlet karena sukrosa merupakan sumber 

energi dan karbon (Javed dan Ikram, 2008), dan regulator siklus sel yang 

berpengaruh terhadap pembelahan sel (Ruan, 2012). Hal ini disebabkan sukrosa 

merupakan sumber karbon dan energi yang paling baik dan dapat dimanfaatkan 

semua tanaman (Javed dan Ikram, 2008). Sukrosa adalah sumber karbon yang 

paling baik lalu glukosa, maltosa dan rafinosa. Fruktosa dan galaktosa kurang 

efektif, sedangkan laktosa dan manosa adalah karbohidrat yang paling tidak 

efektif (Laisina, 2009). 

 Di dalam kultur jaringan, eksplan atau planlet tidak berfotosintesis 

sehingga bahan fotosintesis diberikan berupa sukrosa. Sebagian besar kultur 

tanaman tidak dapat berfotosintesis secara efektif karena ketidakmampuan dalam 

pengembangan sel dan jaringan, kekurangan klorofil, pertukaran CO2 yang 

terbatas dalam jaringan dan cahaya yang lebih rendah dibandingkan dengan 

keadaan optimum (Laisina, 2009), sehingga dalam media perlu ditambahkan gula 

sebagai penghasil energi. Gula bukan saja sebagai penghasil energi tetapi juga 

untuk pembentukan metabolit sekunder dan penghasil tekanan osmotik media 

yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kontribusi nutrisi 

garam berkisar antara 20-50 % untuk potensi osmotikum media dan sukrosa 

memberi kontribusi sisanya. Kontribusi sukrosa untuk meningkatkan tekanan 

osmotik yaitu sukrosa dihidrolisis ke dalam glukosa dan fruktosa selama outoklaf 

(Laisina, 2009).  Sukrosa dalam media dihidrolisis menjadi monosakarida selama 

masa kultur, hidrolisa terjadi karena aktivitas enzim invertase yang terdapat dalam 

dinding sel dan paling efektif pada pH rendah. Hidrolisis sukrosa ini 

menyebabkan penyerapan air ke dalam sel lebih banyak sehingga tekanan turgor 

meningkat, yang selanjutnya menyebabkan pembesaran dan pemanjangan sel 

(Suskendriyati et al., 2004). 

Penelitian Thorpe et al. (2008) pada komoditas jeruk pamelo, yang 

menyatakan bahwa berdasarkan visual kultur dan persentase pertumbuhan relatif, 

media terbaik untuk konservasi pamelo selama tujuh bulan adalah media MS + 

sukrosa 0%. Pada media ini terjadi penghambatan pembentukan daun, 

pemanjangan tunas dan pemanjangan akar. Pada tanaman nanas (Ananas comosus 
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L. Merr) dilaporkan bahwa semakin rendah konsentrasi penggunaan sukrosa pada 

media kultur, mampu memperlambat pembentukan jumlah dan panjang tunas 

(Adjei, 2001). Planlet yang dikonservasi pada media MS tanpa sukrosa tetap dapat 

tumbuh dengan lambat, karena planlet yang tumbuh pada media tanpa sukrosa 

dapat bersifat autotrof, berfotosintesis guna memenuhi kebutuhan karbon dan 

energinya dengan memanfaatkan CO2 hasil respirasi. CO2 merupakan sumber 

karbon untuk pembentukan metabolit primer dan sekunder dalam tanaman 

(Thorpe et al., 2008).  

2.4. 2 Glukosa 

 Glukosa merupakan monosakarida yang menghasilkan energi lebih rendah 

dibanding sukrosa. Pemberian glukosa ke dalam media diduga kurang memacu 

pertumbuhan karena sebagian glukosa diakumulasi dalam sel, dijadikan cadangan 

karbohidrat dan akan digunakan sel untuk membentuk metabolit sekunder 

(Suskendriati et al., 2004). Dalam penelitian Bahmani et al.,  (2009), pengurangan 

penggunaan konsentrasi glukosa pada media kultur apel mampu memperlambat 

munculnya akar dan jumlah akar pada ekplant yang ditanam. Penggunaan glukosa 

dengan konsentrasi 30% dan 120% efektif menurunkan panjang akar pada eksplan 

apel yang ditanam. Kemudian penggunaan sukrosa dan glukosa pada tanaman 

Talinum paniculatum Gaertn. menunjukkan bahwa pemberian sukrosa lebih baik 

untuk menunjang peningkatan bobot segar kalus dibanding dengan pemberian 

glukosa pada media tanam (Suskendriati et al., 2004).  

2.4.3 Manitol 

 Sumber karbon lain yaitu, manitol yang merupakan poliol atau gula 

alkohol yang dapat berfungsi sebagai sumber karbon dan pada taraf yang tinggi 

dapat berfungsi sebagai regulator osmotik. Sebagai sumber karbon, manitol dapat 

mendukung pertumbuhan kultur, namun sebagai regulator osmotik, manitol dapat 

meningkatkan osmolaritas media atau potensial osmotik media sehingga nutrisi 

yang mengalir ke dalam jaringan tanaman berjalan lambat. Lambatnya aliran 

nutrisi tersebut dapat menyebabkan penghambatan terhadap pertumbuhan kultur. 

Manitol adalah produk utama fotosintesis yang di translokasikan dalam floem dan 

dapat terakumulasi dalam konsentrasi yang tinggi di berbagai jaringan (Dewi, 
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2014). Manitol, Sorbitol dan Sukrosa merupakan bahan kryoprotektif yang 

mempunyai prinsip aksi osmotik yang mampu mendukung slow gowth.  

 Sunarlim et al. (2004) melaporkan bahwa penggunaan manitol 4% mampu 

menyimpan kultur ubi jalar selama 10 bulan. Demikian pula, Sarkar and Naik 

(2001) melaporkan bahwa kultur kentang dapat disimpan selama 30 bulan dengan 

menggunakan manitol, sukrosa atau kombinasinya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan manitol menyebabkan pertumbuhan kultur yang sangat lambat 

sehingga hanya sebagian kecil kultur yang tumbuh membentuk daun baru. Diduga 

bahwa pemberian manitol sebagai sumber karbon tidak cukup mendukung 

pertumbuhan kultur purwoceng. Hal yang serupa juga terjadi pada transverse thin 

cells layers tanaman krisan di mana penggunaan manitol sebagai sumber karbon 

sangat tidak efektif jika dibandingkan dengan penggunaan sukrosa, glukosa, 

fruktosa, maltosa, manosa, galaktosa, rafinosa, sorbitol, furanosa, selulosa, silosa, 

dan laktosa (Da Silva, 2004). Fenomena demikian sebenarnya bersifat positif bagi 

upaya penyimpanan in vitro kultur purwoceng karena penghambatan pertumbuhan 

berpeluang untuk memperpanjang masa simpan.  

 Penggunaan manitol dalam konservasi jeruk pamelo secara invitro tidak 

dapat mengakibatkan daun mengalami perubahan warna menjadi coklat dan 

berguguran (Jawak et al., 2008). Pertumbuhan eksplan jeruk pamelo pada 

perlakuan dengan manitol tampak mengalami penghambatan. Umumnya, semakin 

tinggi konsentrasi yang diberikan akan semakin besar pengurangan tinggi tunas, 

pertambahan daun dan pertumbuhan akar (Dewi, 2014). Gula alkohol seperti 

manitol merupakan karbohidrat terhidrogenasi yang mempunyai peranan dalam 

mengendalikan tekanan osmotik yang akan mempengaruhi translokasi karbohidrat 

(Deguchi et al., 2004).  

2.4.4 Sorbitol 

 Sorbitol merupakan karbohidrat terhidrogenasi yang mempunyai peranan 

dalam translokasi karbohidrat (Deguchi et al., 2004). Sorbitol merupakan gula 

alkohol berkarbon enam (C6H14O6) yang berfungsi seperti sukrosa sebagai agen 

osmotik yang mengatur potensial air dalam sel (Shibli et al., 2006). Penggunaan 

sorbitol pada konservasi invito jeruk pamelo kultivar Srinyonya terbukti mampu 

memperlambat penambahan jumlah tunas, jumlah daun dan tinggi tanaman 
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dibanding perlakuan kontrol tanpa pemberian sorbitol. Kemudian semakin tinggi 

konsentrasi sorbitol yang digunakan, maka pertambahan jumlah tunas, jumlah 

daun dan tinggi tanaman semakin berkurang (Dewi et al., 2010). 

 Penggunaan sorbitol sebagai sumber karbon dalam media konservasi jeruk 

pamelo kultivar Srinyonya juga terbukti mampu menurunkan rata-rata jumlah 

akar dibanding perlakuan kontrol tanpa pemberian sorbitol (Dewi et al., 2010). 

Pemberian perlakuan sorbitol 20 gl
-1

 cenderung lebih baik karena tidak 

menyebabkan daun menguning serta gugur, namun dalam kondisi ini 

pertumbuhan eksplan tetap lambat dibanding tanpa menggunakan sorbitol. Dalam 

konsentrasi ini, eksplan mampu disimpan lebih dari 5 bulan (Dewi et al., 2010). 

 



13 

 

 

 

3. BAHAN DAN METODE 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Somatic Embryogenesis, Balai 

Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BALITJESTRO). Penelitian 

dilaksanakan mulai bulan Desember 2015 sampai Maret 2016.   

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan utama yang digunakan adalah binodule citrumelo hasil subkultur 

berusia 19 bulan. Bahan utama lain yaitu bahan kimia yang digunakan untuk 

pembuatan media MS0 yang akan dimodifikasi pada sumber karbon yang 

digunakan sesuai perlakuan. Peralatan yang digunakan adalah seperti peralatan 

pada umumnya yang digunakan dalam proses kultur jaringan yang meliputi 

autoklaf, pipet, botol kultur, timbangan analitik, pembakar spiritus, Laminar Air 

Flow Cabinet (LAFC), pisau scalpel, pinset, cawan petri, dan rak kultur.  

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengunakan Rancangan Acak 

Lengkap Faktorial (RALF) yang terdiri dari 9 (sembilan) perlakuan dan diulang 

sebanyak 5 (lima) kali, sehingga terdapat 45 satuan percobaan. Setiap perlakuan 

dalam satu ulangan terdapat 1 boltor kultur yang ditanam 5 eksplan binodule di 

dalamnya. 

3.3.2 Rancangan Perlakuan 

Taraf perlakuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Tabel rancangan perlakuan 

Sumber Karbon 
Konsentrasi Sumber Karbon 

10 gl
-1

 (10) 20 gl
-1

  (20) 30 gl
-1

  (30) 

Sukrosa (S) S10 S20 S30 (kontrol) 

Glukosa + Manitol (GM) GM10 GM20 GM30 

Glukosa + Sorbitol (GS) GS10 GS20 GS30 
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3.4 Pelaksanaan Percobaan 

3.4.1 Persiapan Eksplan 

Bahan tanam yang digunakan adalah binodule jeruk citrumelo, hasil 

multiplikasi tunas. Dilakukan pemilihan bahan tanam yang seragam dan sehat 

yang ditandai dengan tidak adanya kontaminasi dalam botol kultur. Sebelum 

diberikan perlakuan, eksplan terlebih dahulu ditanam dimedia arang aktif untuk 

menghilangkan ZPT dan bahan tambahan lain yang mampu mengakibatkan bias 

perlakuan. Masing  - masing perlakuan membutuhkan 25 eksplan citrumelo.  

3.4.2 Pembuatan Media 

Media kultur yang digunakan selama pemberian perlakuan adalah media 

MS0 modifikasi dalam penggunaan sumber karbon. Media MS0 dengan kapasitas 

2 liter dibuat dengan tahapan sebagai berikut: 

Aquades dituang sebanyak 400 ml kedalam gelas ukur kemudian 

ditambahkan larutan stok yang berupa unsur hara makro dan mikro sebanyak 20 

ml. Larutan distirer dengan kecepatan 10 rpm. Kemudian ditambahkan sumber 

karbon sesuai perlakuan yang dibutuhkan. Setelah sumber karbon larut kemudian 

ditambahkan myo-inositol sebanyak 0,50 g yang berguna untuk membantu 

mendorong dan mendeferendiasi jaringan. Setelah homogen kemudian larutan di 

panaskan hingga mendidih. Larutan didiamkan selama 5 menit kemudian 

ditambahkan aquades hingga mencapai 2 liter kemudian di stirer dan di ukur pH 

larutannya. pH di usahakan berkisar antara 5,7 – 5,8. Jika pH terlalu tinggi harus 

ditambahkan HCl namun jika pH terlalu rendah maka di tambah NaOH. Setelah 

pH stabil kemudian ditambahkan agar -agar sebanyak 20 g dan diaduk serta di 

panaskan agar tidak menggumpal dan agar-agar matang secara merata. Setelah 

mendidih, larutan media dituang kedalam botol kultur kemudian dimasukkan 

kedalam autoklaf untuk mensterilkan botol dan media. Autoklaf yang digunakan 

adalah tipe Hiclave HUA85 dengan merek dagang Hirayama. Proses sterilisasi 

dilakukan selama 8 menit dengan suhu 121
o
C dan tekanan 1 atm.  

3.4.3 Penanaman Eksplan 

Penanaman eksplan dilakukan di dalam LAFC. Untuk langkah kerjanya, 

eksplan yang akan digunakan diukur tingginya terlebih dahulu, lalu disamakan 

dengan ukuran 1 cm tiap eksplan. Berikutnya, jumlah daun pada setiap eksplan 
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dihilangkan. Kemudian, tanam planlet ke dalam media perlakuan. Setiap botol 

media berisi 5 eksplan dengan 5 kali ulangan. 

3.4.4 Pengamatan dan Pengumpulan Data 

 Kultur diamati dengan variabel dibawah ini sebab, variabel tersebut 

merupakan variabel yang menggambarkan respon pertumbuhan eksplan terhadap 

perlakuan yang diberikan. Adapun variabel yang diamati yaitu:  

a. Jumlah Tunas Baru 

Jumlah tunas (cabang) pada eksplan tersebut diamati dan dihitung setiap dua 

minggu sekali. Jumlah tunas baru dihitung dengan cara mengeluarkan eksplan 

dari botol satu persatu di dalam LAFC.  

b. Tinggi Tunas Utama (cm) 

Tinggi tunas pada eksplan diamati setiap dua minggu sekali. Tinggi tanaman 

dihitung dengan cara mengeluarkan eksplan dari botol satu persatu kemudian 

diukur menggunakan millimeter block di dalam LAFC.  

c. Jumlah Daun  

Pertambahan jumlah daun dihitung setiap dua minggu sekali selama tiga 

bulan. Jumlah daun dihitung dengan cara mengeluarkan eksplan dari botol 

satu persatu di dalam LAFC.  

d. Bobot Segar Tunas (mg) 

Bobot segar pada eksplan diamati setiap dua minggu sekali. Bobot segar 

eksplan dihitung dengan cara mengeluarkan eksplan dari botol satu persatu 

kemudian diukur menggunakan timbangan analitik di dalam LAFC. Data 

hasil pengamatan dihitung selisihnya sebelum dilakukan analisis. Hal ini 

disebabkan bobot awal eksplan tidak seragam.  

3.4.5 Analisis Data 

Data hasil pengamatan yang diperoleh dianalisis secara statistika 

menggunakan software R statistik versi i386 3.1.0. Data hasil pengamatan 

dilakukan perhitungan anova berpedoman pada daftar analisis keragaman 

Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF).  

Uji nyata keragaman dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1. Jika F hitung lebih besar dari F tabel 5% berarti perlakuan tersebut 

berpengaruh nyata, dan dinotasikan dengan (*) 

2. Jika F hitung lebih besar dari F tabel 1% menunjukkan perlakuan tersebut 

berpengaruh sangat nyata, dinotasikan dengan (**) 

3. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel 5% menunjukkan perlakuan tersebut 

berpengaruh tidak nyata, dinotasikan dengan (tn) 

 Hasil ANOVA yang menunjukkan hasil berbeda nyata, dilakukan uji 

perbandingan berganda dengan uji DMRT atau duncan tarap 5%. Uji DMRT atau 

duncan ini berfungsi untuk mengetahui perbandingan antar perlakuan kualitatif 

yang memiliki jumlah perlakuan lebih dari 4 perlakuan. Dilakukan transformasi 

akar kuadrat terhadap data jumlah tunas dan jumlah daun, sebab data pada 

beberapa perlakuan menunjukkan nilai nol. Nilai nol dalam data tersebut 

menyebabkan nilai koefisien keragaman menjadi tinggi.  

Dilakukan analisis pertumbuhan tanaman dengan menghitung nilai 

persentase penurunan pertumbuhan dan rata-rata laju pertumbuhan, sebagai 

berikut: 

1. Persentase Penurunan Pertumbuhan Eksplan 

Persentase penurunan pertumbuhan dihitung untuk mengetahui persentase  

selisih penurunan pertumbuhan variabel pengamatan pada perlakuan tertentu 

dibandingkan perlakuan kontrol (sukrosa 30 gl
-1

). Nilai tersebut dihitung 

dengan rumus menurut Tyas et al. (2013), sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan, 

Nilai Kontrol : Nilai pertumbuhan variabel pengamatan pada perlakuan  

sukrosa 30 gl
-1 

(kontrol). 

Nilai x : Nilai pertumbuhan variabel pengamatan pada                    

perlakuan non kontrol. 

 

 

% Penurunan Pertumbuhan =  x 100 
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2. Rata-rata Laju Pertumbuhan  

Rata-rata laju pertumbuhan dihitung untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan 

masing-masing variabel pengamatan per harinya. Nilai tersebut dihitung 

dengan rumus menurut Totok dan Rahayu (2004), sebagai berikut:  

 

 

Dalam penarikan kesimpulan, dilakukan perhitungan periode subkultur. 

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sumber karbon 

(yang disimpulkan sebagai sumber karbon efektif), dalam memperpanjang 

masa subkultur eksplan yang dikonservasi. Rumus yang digunakan, sebagai 

berikut: 

 

 

 

Keterangan, 

Periode subkultur : dinyatakan dalam satuan bulan (bl) 

Pertumbuhan kontrol : persentase kemampuan pertumbuhan kontrol 

(100%) 

Pertumbuhan x : kemampuan pertumbuhan eksplan dalam sumber      

karbon non kontrol (%) 

Periode sub. Kontrol : 90 hari (eksplan citrumelo dalam perlakuan 

kontrol telah mencapai grafik stasioner 

 

 

x Laju Pertumbuhan =  

Periode subkultur = +Periode sub. 

kontrol 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

1.1.1 Kondisi Umum Eksplan pada 90 HST 

Ekplan pada semua perlakuan yang bertahan selama 90 hst belum 

membentuk plantlet secara sempurna. Sembilan kombinasi perlakuan 

menunjukkan eksplan yang ditanam belum membentuk akar. Enam dari sembilan 

kombinasi perlakuan yaitu sukrosa 10 gl
-1

, 20 gl
-1

, 30 gl
-1

 dan glukosa + sorbitol 

10 gl
-1

, 20 gl
-1

, 30 gl
-1

 menunjukkan eksplan yang ditanam telah membentuk daun 

dan  sisanya ,yaitu glukosa+ mannitol 10 gl
-1

, 20 gl
-1

 dan 30 gl
-1

 belum 

membentuk daun, namun eksplan-eksplan tersebut telah membentuk tunas. 

Penampilan eksplan saat 90 hst dapat dilihat pada Gambar 1.   

 
Gambar 1. Kondisi eksplan saat 90 hst berurutan dari kiri ke kanan adalah sukrosa, glukosa + 

sorbitol dan glukosa + mannitol. Berurutan dari atas ke bawah adalah konsentrasi 10 

gl
-1 

, konsentrasi 20 gl
-1

 dan konsentrasi 30 gl
-1 

 

Pada gambar terlihat perbedaan jumlah daun dan tinggi tanaman, kecuali 

perlakuan glukosa + mannitol yang mana pada gambar terlihat masih berbentuk 

tunas binodul seperti awal tanam. Hal ini bukan berarti bahwa perlakuan glukosa 

+ mannitol mengalami stagnansi dalam pertumbuhan. Perlakuan tersebut tetap 

tumbuh membentuk tunas baru dan mengalami penambahan bobot segar serta 

tinggi tunas utama.  Fenomena demikian bersifat positif bagi upaya penyimpanan 

in vitro kultur tanaman karena penghambatan pertumbuhan berpeluang untuk 

memperpanjang masa simpan. 
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1.1.2 Bobot segar Tunas 

Analisis ragam bobot segar  (Lampiran 4), menunjukkan bahwa perlakuan 

jenis sumber karbon berpengaruh nyata terhadap bobot segar eksplan citrumelo, 

namun tidak berpengaruh nyata pada interaksi antara jenis dan konsentrasi sumber 

karbon yang digunakan.  

Tabel 2. Pengaruh jenis sumber karbon terhadap bobot segar tunas citrumelo pada 

umur 90 hst 

Perlakuan Rerata Bobot Segar (mg) 

Sukrosa (Glukosa + Fruktosa) 14,52 b 

Glukosa + Sorbitol 11,96 ab 

Glukosa + Mannitol 7,99 a 

KK 28,12 % 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji 

DMRT pada taraf 5% 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan sukrosa berbeda nyata terhadap 

perlakuan glukosa + mannitol, namun tidak berbeda nyata terhadap perlakuan 

glukosa + sorbitol. Rerata bobot segar tunas pada sumber karbon sukrosa lebih 

besar (14,52 mg) dibandingkan sumber karbon glukosa + sorbitol (11,96 mg) dan 

glukosa + mannitol (7,99 mg). Hal ini dikarenakan, sukrosa merupakan salah satu 

jenis gula yang mudah diuraikan. Jenis gula demikian akan lebih mudah diserap 

oleh sel tanaman sehingga sangat mendukung pertumbuhan kultur (Da Silva, 

2004). Koefisien keragaman bobot segar sebesar 28,12% (Tabel 2). Dengan nilai 

yang demikian, dapat dikatakan bahwa data bobot segar homogen. Gambar 2 

menunjukkan bahwa pertumbuhan bobot segar eksplan selama pengamatan belum 

menunjukkan grafik yang sigmoid, namun peningkatan pertumbuhan bobot segar 

mulai melambat rata-rata pada umur pengamatan 60 – 90 hst.  
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Gambar 2. Pertumbuhan bobot segar tunas pada masing-masing perlakuan selama waktu 

pengamatan 

 Berdasarkan diagram batang rata-rata bobot segar tunas (Gambar 3), 

diketahui bahwa terdapat kecenderungan linier positif pada perlakuan sukrosa 

terhadap pengaturan konsentrasi. Artinya, diagram batang menggambarkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi sukrosa maka bobot segar tunas citrumelo akan 

semakin tinggi pada umur 90 hst. Kecenderungan yang sama terlihat  pada 

kombinasi jenis sumber karbon glukosa dan sorbitol. Kecenderungan sebaliknya 

terlihat pada kombinasi jenis sumber karbon glukosa dan mannitol. Bobot segar 

eksplan menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi sumber karbon yang 

diberikan. Peningkatan bobot segar eksplan memerlukan energi dan karbon 

sehingga semakin banyak karbon yang tersedia maka energi yang dihasilkan 

untuk meningkatkan bobot segar semakin besar. Penggunaan mannitol, pada 

konsentrasi yang yang lebih tinggi akan berperan sebagai regulator osmotik 

negatif. Sifat ini mampu menyebabkan aliran nutrisi ke dalam eksplan lambat 

sehingga pertumbuhan semakin rendah (Dewi, 2014). 

Umur Pengamatan (hst) 
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Gambar 3. Rata-rata bobot segar (mg) setiap perlakuan pada 90 hst 

1.1.3 Tinggi Tunas Utama 

Analisis ragam (Lampiran 3) terhadap tinggi tunas utama menunjukkan 

bahwa perlakuan jenis sumber karbon berpengaruh nyata, sedangkan perlakuan 

konsentrasi sumber karbon tidak berpengaruh terhadap tinggi tunas utama.  Hasil 

analisis ragam juga menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara jenis dan 

konsentrasi sumber karbon yang digunakan. 

Tabel 3. Pengaruh jenis sumber karbon terhadap tinggi tunas utama citrumelo 

pada umur 90 hst 

Perlakuan Rerata Tinggi Tunas (cm) 

Sukrosa (Glukosa + Fruktosa) 1,195 b 

Glukosa + Sorbitol 1,147 ab 

Glukosa + Mannitol 1,097 a 

KK 5,21 % 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 

5% 

Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan sukrosa berbeda nyata terhadap 

perlakuan glukosa + mannitol, namun tidak berbeda nyata terhadap perlakuan 

glukosa + sorbitol. Rerata tinggi tunas utama pada sumber karbon sukrosa lebih 

besar (1,195 cm) dibandingkan sumber karbon glukosa + sorbitol (1,147 cm) dan 

glukosa + mannitol (1,097 cm). Hal ini dikarenakan, sukrosa merupakan salah 

satu jenis gula yang siap digunakan untuk metabolisme. Jenis gula demikian akan 

lebih mudah diuraikan dalam sel tanaman sehingga sangat mendukung 

pertumbuhan kultur (Da Silva, 2004). 

Koefisien keragaman tinggi tunas utama sebesar 5,21% (Tabel 3). Dengan 

nilai yang demikian, dapat dikatakan bahwa data tinggi tunas utama homogen. 
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Sebab lingkungan mikro diatur sehomogen mungkin dengan memutar posisi botol 

secara berkala untuk mendapatkan cahaya lampu dan suhu yang merata. 

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan tinggi tunas utama 

selama pengamatan belum menunjukkan grafik yang sigmoid namun hampir 

menuju stasioner. Peningkatan pertumbuhan bobot segar mulai melambat rata-rata 

pada umur pengamatan 45 – 60 hst.  

 

Gambar 4. Pertumbuhan tinggi tunas utama pada masing-masing perlakuan selama waktu 

pengamatan 

Penggunaan sorbitol dan mannitol sebagai sumber karbon menyebabkan 

pertumbuhan eksplan lambat dibandingkan dengan penggunaan sukrosa. Namun 

hst 

hst 



23 

 

 

 

pertumbuhan eksplan dengan penggunaan sorbitol lebih tinggi dibanding 

perlakuan mannitol (Tabel 3 dan Gambar 5). Pengaturan konsentrasi sukrosa juga 

menyebabkan perlambatan pertumbuhan eksplan. Keadaan demikian ditandai 

dengan eksplan yang lebih pendek dibanding dengan sukrosa 30 gl
-1

 (kontrol). 

Semakin tinggi konsentrasi sukrosa, memberikan kecenderungan pertumbuhan 

tinggi tunas yang semakin meningkat demikian pula dengan perlakuan glukosa + 

sorbitol. Hal ini sesuai dengan penelitian Adjei (2001), yang menyatakan bahwa 

semakin rendah konsentrasi penggunaan sukrosa pada media kultur, mampu 

memperlambat pembentukan jumlah tunas dan tinggi tunas. Keadaan sebaliknya 

ditunjukkan pada perlakuan glukosa + mannitol. Pada perlakuan tersebut terlihat 

bahwa, semakin tinggi konsentrasi yang digunakan mengakibatkan 

kecenderungan tinggi tunas yang semakin pendek. Penelitian Charoensub dan 

Phansiri (2004), pada Plumbago indica menunjukkan perlakuan mannitol 20–60 

gl
-1

 sangat berpengaruh pada pengurangan tinggi eksplan sampai 93,3%. Pada 

penelitian ini pengurangan tinggi tunas citrumelo dengan dengan konsentrasi 10–

30 gl
-1

 berkisar antara 7,58–8,75% (Tabel 6) 

 

Gambar 5. Rata-rata tinggi tunas utama setiap perlakuan pada 90 hst 

1.1.4 Jumlah Tunas Baru 

Analisis ragam jumlah tunas baru (Lampiran 4), menunjukkan bahwa 

perlakuan jenis sumber karbon berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas baru 

yang terbentuk, namun tidak berpengaruh nyata pada interaksi antara jenis dan 

konsentrasi sumber karbon yang digunakan. Tabel 4 menunjukkan bahwa 

perlakuan sukrosa berbeda nyata terhadap perlakuan glukosa + mannitol, namun 
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tidak berbeda nyata terhadap perlakuan glukosa + sorbitol. Rerata jumlah tunas 

baru pada sumber karbon sukrosa lebih besar (1,633) dibandingkan sumber 

karbon glukosa + sorbitol (1,150) dan glukosa + mannitol (0,633). 

Tabel 4. Pengaruh jenis sumber karbon terhadap jumlah tunas baru pada umur 90 

hst 

Perlakuan Rerata Jumlah Tunas 

Sukrosa (Glukosa + Fruktosa) 1,448 b 

Glukosa + Sorbitol 1,273 ab 

Glukosa + Mannitol 1,051 a 

KK 13,63 % 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada 

taraf 5% 

 Pada perlakuan sukrosa rata-rata tunas muncul pada 30 hst dengan 

konsentrasi 30 gl
-1

 menunjukkan pembentukan jumlah tunas yang lebih banyak 

dibanding konsentrasi 10 gl
-1

 dan 20 gl
-1

. Kemunculan tunas pada perlakuan 

glukosa + sorbitol 20 gl
-1 

dan 30 gl
-1

 juga terlihat pada 30 hst, dengan jumlah rata-

rata tunas yang terbentuk lebih sedikit dibanding perlakuan sukrosa. Kemunculan 

tunas pada perlakuan glukosa + mannitol jauh lebih lambat dibanding perlakuan 

sukrosa dan sorbitol. Penambahan mannitol pada media tanam mengakibatkan 

pertumbuhan tunas baru terhambat, namun pada perlakuan glukosa + mannitol 10 

gl
-1

 dan 20 gl
-1

 (45 hst) umur kemunculan tunas lebih baik dibanding umur 

kemunculan tunas pada glukosa + sorbitol 10 gl
-1

 (90 hst) (Gambar 6). Hal ini 

disebabkan, glukosa + sorbitol dalam konsentrasi 10 gl
-1

 merupakan konsentrasi 

yang paling mampu memperlambat pertumbuhan eksplan dibanding konsentrasi  

20 gl
-1 

dan 30 gl
-1

. Pada konsentrasi 10 gl
-1

 terjadi kekurangan energi untuk 

membentuk tunas. Energi yang tersedia telah dialokasikan dalam pertumbuhan 

bobot segar dan tinggi tunas. Sisa energi yang ada, diakumulasi oleh ekspan 

selama 15 – 75 hst. Kemudian energi yang terakumulasi selama masa pengamatan 

tersebut baru mampu mampu mendorong munculnya tunas pada 90 hst. Berbeda 

dengan perlakuan glukosa + mannitol 20 gl
-1 

dan 30 gl
-1

 yang terlihat bahwa 

eksplan mampu tumbuh lambat dengan kenaikan petumbuhan yang stabil pada 

setiap waktu pengamatan. Dapat dikatakan bahwa energi dalam media perlakuan 

mannitol terbagi dengan baik hingga pembentukan tunas baru. Dapat dilihat pada 
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Gambar 6 bahwa tidak terjadi lonjakan pertumbuhan secara singnifikan pada 

perlakuan mannitol.  

 

Gambar 6. Pembentukan tunas baru pada masing-masing perlakuan selama waktu pengamatan 

 Pembentukan tunas baru semua perlakuan dibandingkan sukrosa 30 gl
-1 

(kontrol) mengalami penurunan, dapat dilihat pada Tabel 6.  Perlakuan yang 

memberikan penurunan jumlah tunas terkecil adalah sukrosa 20 gl
-1 

dengan nilai 

penurunan sebesar 6,61 % dibanding kontrol. Penurunan terbesar dibanding 

kontrol yaitu sebesar 92,6 % terjadi pada pemberian perlakuan glukosa + mannitol 

30 gl
-1

. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah tunas paling lambat terjadi pada 

perlakuan glukosa + mannitol 30 gl
-1

.  

 Berdasarkan diagram batang rata-rata jumlah tunas baru (Gambar 7), 

diketahui bahwa terdapat kecenderungan linier positif pada perlakuan sukrosa 

terhadap pengaturan konsentrasi. Artinya, diagram batang menggambarkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi sukrosa maka jumlah tunas citrumelo akan semakin 

tinggi pada umur 90 hst. Kecenderungan yang sama terlihat  pada kombinasi jenis 

sumber karbon glukosa dan sorbitol. Kecenderungan sebaliknya terlihat pada 

kombinasi jenis sumber karbon glukosa dan mannitol. Jumlah tunas yang 

terbentuk menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi sumber karbon yang 

diberikan. 

Umur Pengamatan (hst) 



26 

 

 

 

 

Gambar 7. Rata-rata jumlah tunas baru pada 90 hst 

1.1.5 Jumlah Daun 

Analisis ragam jumlah daun (Lampiran 3), menunjukkan bahwa perlakuan 

jenis sumber karbon berpengaruh nyata terhadap jumlah daun yang terbentuk, 

namun tidak berpengaruh nyata pada interaksi antara jenis dan konsentrasi sumber 

karbon yang digunakan. Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan sukrosa berbeda 

nyata terhadap perlakuan glukosa + mannitol dan  glukosa + sorbitol. Sedangkan 

perlakuan glukosa + mannitol tidak berbeda nyata dengan perlakuan glukosa + 

sorbitol. Rerata jumlah tunas baru pada sumber karbon sukrosa lebih besar (1,233) 

dibandingkan sumber karbon glukosa + sorbitol (0,383) dan glukosa + mannitol 

(0,033). 

Tabel 5. Pengaruh jenis sumber karbon terhadap jumlah daun citrumelo pada 

umur 90 hst 

Perlakuan Rerata Jumlah Daun 

Sukrosa (Glukosa + Fruktosa) 1,311 b 

Glukosa + Sorbitol 0,903 a 

Glukosa + Mannitol 0,728 a 

KK 18,30 % 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 

5% 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mannitol menyebabkan 

pertumbuhan kultur yang sangat lambat, sehingga belum membentuk daun hingga 

akhir pengamatan. Diduga bahwa pemberian manitol sebagai sumber karbon 

belum cukup mendukung pertumbuhan daun selama 90 hst (Tabel 5 dan Tabel 6). 

Dalam perlakuan sorbitol hanya sedikit eksplan yang membentuk daun, berbeda 

Sumber Karbon + Konsentrasi 
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dengan sukrosa yang rata-rata telah membentuk daun terutama sukrosa 20 gl
-1

 dan 

30 gl
-1

.  

 

Gambar 8. Pembentukan daun pada masing-masing perlakuan selama waktu pengamatan 

 

Perlakuan yang diujikan menunjukkan tren linier dimana semakin tinggi 

taraf sukrosa dan sorbitol cenderung meningkatkan jumlah total daun, namun 

perlakuan mannitol rata-rata belum mampu membentuk daun selama masa 

pengamatan. Dewi (2014), menggunakan mannitol taraf 0 gl
-1

, 20 gl
-1

, 40 gl
-1 

dan 

60 gl
-1

 menunjukkan bahwa jeruk pamelo yang dibiakkan tidak membentuk daun 

selama masa pengamatan 3 bulan. Rata- rata umur terbentuknya daun dapat dilihat 

pada Gambar 8. Pada perlakuan sukrosa 10 gl
-1

, 20 gl
-1

 dan 30  gl
-1

, rata-rata daun 

terbentuk saat 45 hst. Terbentuknya daun pada perlakuan glukosa + sorbitol dan 

glukosa + mannitol jauh lebih lambat dibanding perlakuan sukrosa. Pada 

perlakuan glukosa + sorbitol 10 gl
-1

 daun terbentuk pada 90 hst dan perlakuan 

glukosa + sorbitol 20 gl
-1

 rata-rata daun terbentuk saat 60 hst, sedangkan pada 

perlakuan glukosa + sorbitol 30 gl
-1

  rata-rata daun terbentuk saat 45 hst. 

Penambahan mannitol pada media tanam mengakibatkan perlambatan 

pembentukan daun, sehingga semua eksplan belum terdapat daun hingga akhir 

pengamatan. 
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Gambar 9. Rata-rata jumlah daun pada 90 hst 

 Berdasarkan diagram batang rata-rata jumlah daun  (Gambar 9), diketahui 

bahwa terdapat kecenderungan linier positif pada perlakuan sukrosa terhadap 

pengaturan konsentrasi. Artinya, diagram batang menggambarkan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi sukrosa maka jumlah daun akan tinggi. Kecenderungan yang 

sama terlihat pada kombinasi jenis sumber karbon glukosa dan sorbitol. 

Kombinasi jenis sumber karbon glukosa dan mannitol belum mampu membentuk 

daun.  

1.1.6 Laju Pertumbuhan dan Persentase Penurunan Pertumbuhan Eksplan 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan pada semua 

perlakuan yang bernilai negatif terhadap kontrol (sukrosa 30 gl
-1

). Penurunan 

pertumbuhan bobot segar terkecil terjadi pada perlakuan glukosa + sorbitol 30 gl
1
, 

yaitu sebesar 17,47%, dan penurunan pertumbuhan bobot segar terbesar terjadi 

pada perlakuan glukosa + mannitol 30 gl
-1 

, yaitu sebesar 59,89%. Secara visual 

eksplan pada perlakuan glukosa + mannitol 30 gl
-1 

terlihat seperti kondisi pada 

awal tanam. 

 Rata-rata laju pertumbuahn eksplan selama 90 hst disajikan pada Tabel 7. 

Laju pertumbuhan digunakan untuk  mengetahui perlakuan yang efektif untuk 

konservasi invitro jeruk citrumelo dengan metode slow growth, yaitu dengan 

melihat nilai terkecil yang dihasilkan. Tabel 7 menunjukkan laju pertumbuhan 

bobot segar paling besar yaitu perlakuan sukrosa 30 gl
-1 

dengan nilai 0,16 mg/hari. 

Laju pertumbuhan bobot segar terkecil yaitu perlakuan glukosa + mannitol 30 gl
-1 
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dengan nilai 0,07 mg/hari. hal ini sebabkan karena sukrosa merupakan sumber 

enegi yang mudah diserap oleh tanaman, sedangkan mannitol yang pada dasarnya 

adalah gula alkohol memiliki sifat slow release. 

Tabel 6. Persentase Penurunan pertumbuhan citrumelo pada jenis dan konsetrasi 

sumber karbon yang berbeda pada umur 90 hst 

Perlakuan (gl
-1

) 

Bobot 

Segar 

(mg) 

Tinggi 

Tunas(cm) 
Jml Tunas Jml Daun 

.....................................Penurunan Pertumbuhan (%)..................................... 

Sukrosa 10 -31,14 -5,62 -33,06 -40,51 

Sukrosa 20 -21,87 -2,92 -6,61 -5,06 

Sukrosa 30 0 (kontrol)  0 (kontrol) 0 (kontrol) 0 (kontrol) 

Glukosa +sorbitol 10 -52,36 -6,93 -79,34 -91.14 

Glukosa +sorbitol 20 -40,32 -6,77 -65,29 -82,28 

Glukosa +sorbitol 30 -17,47 -5,28 -23,14 -64,56 

Glukosa +mannitol 10 -51,67 -7,58 -64,46 -100,00 

Glukosa+mannitol 20 -54,14 -8,48 -69,42 -100,00 

Glukosa+mannitol 30 -59,89 -8,74 -92,56 -100,00 
Keterangan : Tanda (-) menunjukkan pertumbuhan menurun dalam % 

 

 Rata-rata laju pertumbuhan eksplan selama 90 hst dapat dilihat pada Tabel 

7. Laju pertumbuhan tinggi tunas paling besar yaitu 0,023 cm/hari yang 

ditunjukkan oleh perlakuan sukrosa 30 gl
-1

, sedangkan laju pertumbuhan terkecil 

yaitu 0,0009 cm/hari yang ditunjukkan oleh perlakuan glukosa + mannitol 20 gl
-1

 

dan 30 gl
-1

. Selaras dengan penelitian Dewi (2014), yang menyatakan bahwa 

pemberian mannitol tampak mengalami penghambatan terutama mulai terlihat 

pada konsentrasi 20 gl
-1

, sebab mannitol mempunyai peran sebagai regulator 

osmotik yang mana semakin tinggi konsentrasi tentu akan semakin terbatas 

pasokan air dan nutrisi pada eksplan dan hal ini menyebabkan viabilitas eksplan 

terus menurun. Terbukti pada penelitian ini, secara visual perlakuan glukosa + 

mannitol pada masing-masing taraf konsentrasi yang diberikan paling 

menunjukkan bahwa eksplan belum mampu membentuk plantlet utuh. 
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Tabel 7. Rata-rata laju pertumbuhan citrumelo pada jenis dan konsetrasi sumber 

karbon yang berbeda selama 90 hst 

Perlakuan (gl
-1

) 
Bobot Segar 

(mg) 

Tinggi Tan 

(cm) 
Jml Tunas Jml Daun 

Sukrosa 10 0,12 0,0014 0,014 0,009 

Sukrosa 20 0,13 0,0019 0,015 0,013 

Sukrosa 30 0,16 0,0023 0,017 0,013 

Glukosa +sorbitol 10 0,10 0,0012 0,012 0,000 

Glukosa +sorbitol 20 0,10 0,0013 0,009 0,008 

Glukosa +sorbitol 30 0,14 0,0017 0,012 0,006 

Glukosa +mannitol 10 0,08 0,0010 0,009 0,000 

Glukosa +mannitol 20 0,08 0,0009 0,007 0,000 

Glukosa +mannitol 30 0,07 0,0009 0,002 0,000 
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4.1 Pembahasan 

Hasil uji ANOVA menunjukkan tidak ada interaksi antar perlakuan. 

Masing-masing perlakuan memberikan pengaruhnya terhadap setiap parameter 

yang diamati. Pengaruh nyata hanya terjadi pada perlakuan sumber karbon. 

Sukrosa tidak berbeda nyata dengan glukosa + sorbitol, sebab kedua perlakuan 

tersebut memiliki selisih nilai pertumbuhan bobot segar, tinggi tunas dan jumlah 

tunas yang kecil. Selisih nilai pertumbuhan kedua perlakuan kecil, sebab sorbitol 

mampu diurai menjadi fruktosa (Loescher, 1987), seperti halnnya sukrosa yang 

juga mampu diurai menjadi fruktosa (Suskendriyati et al., 2004). Tanaman akan 

lebih mudah menyerap sumber karbon dalam bentuk monosakarida. Sorbitol yang 

telah terurai menjadi fruktosa akan mengurangi sifat buruk dari gula alkohol yang 

dimiliki. Fruktosa akan lebih mudah release dibanding sorbitol. Dengan demikian, 

komposisi sumber karbon dalam media perlakuan sukrosa dan glukosa + sorbitol 

hampir sama. Dalam media sukrosa terdapat sumber karbon sukrosa, glukosa dan 

fruktosa. Kemudian dalam media perlakuan sorbitol terdapat sumber karbon 

glukosa, fruktosa dan sorbitol. Keberadaan sorbitol yang belum terurai ini yang 

menyebabkan pertumbuhan eksplan pada media perlakuan tersebut tetap lebih 

rendah dibanding media perlakuan sukrosa.  

Selisih nilai pertumbuhan yang kecil juga terjadi pada perlakuan glukosa + 

sorbitol dengan glukosa + mannitol, sehingga kedua pelakuan juga tidak berbeda 

nyata. Selisih nilai pertumbuhan kedua perlakuan kecil, sebab sorbitol dan 

mannitol merupakan gula alkohol yang sama-sama memiliki sifat slow release 

dan memiliki efek osmotik dalam media. Perlakuan sorbitol mampu tumbuh lebih 

baik dibanding mannitol, sebab sorbitol mampu diubah menjadi monosakarida 

yang lebih mudah diserap oleh tanaman lain yaitu fruktosa, sedangkan mannitol 

diubah menjadi manosa. Penyerapan manosa oleh tanaman lebih sulit dibanding 

penyerapan fruktosa (Laisina, 2009).  

Sukrosa berbeda nyata dengan glukosa + mannitol, sebab kedua perlakuan 

tersebut memiliki selisih nilai pertumbuhan yang tinggi dalam semua parameter 

yang diamati. Sukrosa merupakan sumber karbon yang mudah di serap tanaman, 

baik setelah diuraikan maupun sebelum diuraikan. Penggunaan mannitol sebagai 

sumber karbon tidak efektif untuk tanaman.  Mannitol memiliki efek osmotik dan 
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slow release, baik setelah direduksi menjadi manosa maupun sebelum direduksi. 

Hal ini menyebabkan eksplan dalam media sukrosa tumbuh lebih baik dibanding 

dalam media yang mengandung mannitol.  

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi tidak 

berbeda nyata. Hal ini disebabkan, pertumbuhan antara konsentrasi yang berbeda 

memiliki selisih yang kecil. Meskipun demikian, jika dilihat dari diagram batang 

dan grafik pertumbuhan, eksplan dalam perlakuan konsentrasi yang berbeda 

menunjukkan tren pertumbuhan tersendiri. Analisis laju pertumbuhan dan tren 

pertumbuhan eksplan lebih mampu menggambarkan kondisi eksplan sebenarnya 

dibanding analisis ANOVA. Dengan demikian, pengambilan kesimpulan lebih 

didasarkan pada tren pertumbuhan dan hasil analisis laju dan penurunan 

pertumbuhan. Seperti yang terlihat pada Gambar 2, yang menunjukkan  adanya 

respon yang berbeda pada konsentrasi yang berbeda pada setiap sumber karbon. 

Sukrosa 30 gl
-1

 lebih tinggi dibandingkan sukrosa 20 gl
-1 

dan 10 gl
-1

. Sukrosa 20 

gl
-1 

dan sukrosa 30 gl
-1 

 sudah menunjukkan fase stasioner pada umur 75 hst, 

sedangkan perlakuan sukrosa 10 gl
-1 

pertumbuhan bobot segar masih meningkat. 

Artinya, energi dalam media sukrosa 20 gl
-1

 dan Sukrosa 30 gl
-1

 sudah tidak 

mampu mendukung pertumbuhan bobot segar eksplan, sehingga perlu dilakukan 

subkultur pada 90 hst. Sedangkan pada perlakuan sukrosa 10 gl
-1

, media masih 

mampu menunjang pertumbuhan eksplan. Hal ini berarti perlakuan sukrosa 10 gl
-1 

dan lebih mendukung slow growth dibanding sukrosa 20 gl
-1 

dan 30 gl
-1

.  

Pada perlakuan glukosa + sorbitol, terlihat bahwa eksplan masih 

menunjukkan pertumbuan bobot segar yang meningkat hingga 90 hst. Dengan 

kata lain, penambahan sorbitol mampu mendukung slow growth dibanding 

penggunaan sukrosa 20 gl
-1 

dan 30 gl
-1

. Begitupun dengan perlakuan glukosa + 

mannitol. Berdasarkan grafik bobot segar (Gambar 2), selama 90 hst eksplant 

masih menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dan rata-rata pertumbuhan 

bobot segar lebih rendah dibandingkan penggunaan sumberkarbon sukrosa dan 

sorbitol. Pada 90 hst energi dalam media perlakuan masih menunjang 

pertumbuhan bobot segar eksplan, sehingga belum perlu dilakukan subkultur.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan sukrosa menghasilkan 

pertumbuhan yang lebih baik dibanding dua sumber karbon lain. Konsentrasi 
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sukrosa 30 gl
-1

 menghasilkan jumlah daun dan tunas terbanyak. Menurut Da Silva 

(2004), sukrosa merupakan salah satu jenis gula yang mudah diuraikan. Jenis gula 

demikian akan lebih mudah diserap oleh sel tanaman sehingga sangat mendukung 

pertumbuhan kultur. Sukrosa dapat dimanfaatkan tanaman dalam bentuk aslinya 

yaitu disakarida, maupun dipecah menjadi monosakarida glukosa dan fruktosa 

oleh enzim intervase (Suskendriyati et al., 2004). Adanya sukrosa dalam media 

tumbuh berperan sebagai sumber energi yang langsung dapat diserap oleh tunas 

untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, pembentuk metabolit, 

pembentukan polimer dan regulator siklus sel dan pembelahan sel (Ruan, 2012). 

Hal ini disebabkan sukrosa merupakan sumber karbon dan energi yang paling 

baik dan dapat dimanfaatkan semua tanaman (Javed dan Ikram, 2008). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi taraf sukrosa yang digunakan 

maka pertumbuhan biakan akan semakin baik, hal ini sesuai dengan penelitian 

Adjei (2001) pada tanaman nanas (Ananas comosus L. Merr) dan penelitian 

Thorpe et al. (2008) pada komoditas jeruk pamelo.  

Penelitian Dewi et al. (2010), pada jeruk pamelo dan Damayanti et al. 

(2011), pada Nepenthes mirabilis yang menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi sorbitol yang digunakan maka pertumbuhan eksplan semakin 

terhambat. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan hasil yang berkebalikan. 

Perlakuan glukosa + sorbitol dengan konsentrasi yang semakin tinggi 

menghasilkan pertumbuhan eksplan yang semakin tinggi. Hal ini diduga karena 

penambahan glukosa pada perlakuan sorbitol membantu dalam mensuplai karbon 

dan energi bagi eksplan. Menurut Da Silva (2004), glukosa merupakan salah satu 

jenis gula yang siap digunakan untuk metabolisme selain sukrosa. Namun 

demikian, pertumbuhan eksplan pada perlakuan glukosa + sorbitol tetap lebih 

rendah dibandingkan sukrosa. Sebab Glukosa merupakan monosakarida yang 

menghasilkan energi lebih rendah dibanding sukrosa (Suskendriati et al., 2004). 

Kemudian penggunaan sukrosa dan glukosa pada tanaman Talinum paniculatum 

Gaertn., menunjukkan bahwa pemberian sukrosa lebih baik untuk menunjang 

peningkatan bobot segar kalus dibanding dengan pemberian glukosa pada media 

tanam (Suskendriati et al., 2004).  



34 

 

 

 

Disamping itu, sukrosa dan sorbitol merupakan photoassimilate utama 

dalam spesies tanaman berkayu yang ditranslokasikan memalui floem (Sinclair & 

Byrne, 2003). Sorbitol mampu di ubah menjadi bentuk yang mudah diserap 

tanaman dengan bantuan enzim sorbitol dehidrogenase. Ketersediaan enzim yang 

cukup akan membantu dalam hidrolisis sorbitol. Sorbitol dapat diubah menjadi 

fruktosa (Loescher, 1987), sehingga dapat membuat sorbitol tersedia untuk 

jaringan dan dapat digunakan sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan baru. 

Kemudian semakin menurunnya taraf sorbitol yang digunakan maka energi yg 

dihasilkan juga sedikit. Efek merugikan dari konsentrasi yang lebih tinggi atau 

lebih rendah dari ukuran optimal sumber karbon mungkin disebabkan karena 

akumulasi senyawa fenolik dalam medium pada konsentrasi supra optimal (Hilae 

& Te-Chato, 2005) dan tidak tersedianya energi yang cukup untuk melaksanakan 

proses metabolisme pada konsentrasi rendah (De Klerk & Calamar, 2002). Selain 

itu, gula yang dirasakan oleh sel sebagai sinyal kimia, dengan konsentrasi yang 

sangat tinggi pada kondisi in vitro bertindak sebagai agen osmotik (Da Silva, 

2004). Hal ini Berlaku juga untuk sukrosa dan mannitol. Dengan demikian, 

meskipun sorbitol lebih berperan sebagai osmotikum, namun energi untuk 

pertumbuhan eksplan tetap tersedia dengan adanya penambahan glukosa dan 

adanya enzim pemecah sorbitol dalam eksplan. Sedangkan penelitian terdahulu 

hanya menggunakan sorbitol sebagai sumber karbonnya. Selain itu, diduga enzim 

pada eksplan tersebut ketersediaannya tidak cukup membantu dalam hidrolisis 

sorbitol, sehingga sorbitol lebih berperan sebagi osmotikum dan menyebabkan 

pertumbuhan terhambat dengan semakin meningkatnya taraf yang digunakan. 

Pada perlakuan glukosa + mannitol menunjukkan bahwa pertumbuhan 

pada perlakuan tersebut paling rendah dibanding dua jenis sumber karbon lain. 

Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka pertumbuhan semakin lambat, 

respon serupa terjadi pada eksplan jeruk pamelo (Dewi,2014). Hal ini 

dikarenakan, mannitol merupakan gula alkohol yang berperan sebagai regulator 

osmotik pada taraf yang tinggi. Sebagai regulator osmotik, manitol dapat 

meningkatkan osmolaritas media atau potensial osmotik media sehingga nutrisi 

yang mengalir ke dalam jaringan tanaman berjalan lambat. Lambatnya aliran 

nutrisi tersebut dapat menyebabkan penghambatan terhadap pertumbuhan kultur 
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(Dewi, 2014).  Bahkan selama masa pengamatan, eksplan yang ditumbuhkan pada 

media yang mengandung mannitol belum mampu membentuk daun dan hanya 

sedikit membentuk tunas. Hal ini sesuai dengan penelitian Da Silva (2004), yang 

menunjukkan bahwa penggunaan manitol menyebabkan pertumbuhan kultur yang 

sangat lambat sehingga hanya sebagian kecil kultur yang tumbuh membentuk 

daun baru. Selain itu, diduga mannitol endogen pada eksplan hanya tersedia 

dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan mannitol eksogen yang diberikan tidak 

mampu dipecah dengan baik menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman, 

sehingga tanaman tumbuh dengan lambat (Kadota et al., 2001). Mannitol mampu 

dipecah menjadi monosakarida manosa oleh enzim mannose-6-phosphate 

reductase (Loescher, 1987). Sumber karbon dalam bentuk manosa juga kurang 

efektif mendukung pertumbuhan eksplan (Laisina, 2009).  

Perlakuan glukosa + mannitol 10 – 30 gl
-1

 merupakan perlakuan terbaik 

dalam mendukung slow growth dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan perlakuan 

tersebut mampu mendukung slow growth dengan tetap memberikan peningkatan 

pertumbuhan. Dalam arti plantlet tetap mampu membentuk tunas batu, bertambah 

tinggi dan bobot segar meningkat pada media perlakuan. Meskipun perlakuan 

glukosa mannitol belum membentuk daun selama 90 hst, namun eksplan telah 

membentuk tunas. Grafik pertumbuhan (Gambar 2, Gambar 4, Gambar 6) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan eksplan masih meningkat pada umur 

pengamatan 90 hst. Hal ini berarti energi dalam media perlakuan masih mampu 

mendukung pertumbuhan lebih dari 90 hst, sehingga dimungkinkan eksplan akan 

tumbuh daun jika umur pengamatan diperpanjang. Perlakuan ini mampu 

memperpanjang masa subkultur hingga 5 bulan dibandingkan perlakuan kontrol 

(sukrosa 30 gl
-1

). Sunarlim et al. (2004) melaporkan bahwa penggunaan manitol 

mampu menyimpan kultur ubi jalar selama 10 bulan. Demikian pula, Sarkar and 

Naik (2001) melaporkan bahwa kultur kentang dapat disimpan selama 30 bulan 

dengan menggunakan manitol.  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penggunaan sumber karbon dan pengaturan konsentrasinya efektif dalam 

mendukung slow growth citrumelo sebagai upaya konservasi in vitro. 

Penurunan konsentrasi sukrosa dan glukosa + sorbitol dapat menghambat 

pertambahan bobot segar, jumlah tunas, jumlah daun dan tinggi tunas. 

Meningkatnya konsentrasi glukosa + mannitol menurunkan bobot segar, 

jumlah tunas, jumlah daun dan tinggi tunas. 

2. Glukosa + mannitol 10 – 30 gl
-1

 diketahui dapat digunakan dalam mendukung 

slow growth citrumelo secara efektif dalam penelitian ini.  

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan menggunakan jenis eksplan yang sama 

yaitu, binodal dengan menambah waktu pengamatan hingga munculnya daun 

terutama pada perlakuan mannitol. 

2. Perlu ditambah variabel pengamatan dari segi fisiologis berupa kadar prolin, 

kadar gula, kandungan klorofil dan electrical conductivity, sehingga 

pembahasan lebih mendalam terkait stres yang mungkin ditimbulkan melalui 

pengurangan sumber karbon.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Denah Rancangan Percobaan dan Denah Unit Perlakuan 

a. Denah Rancangan Percobaan 

U1 U2 U3 U4 U5 

S10 GS30 S10 GS10 S10 

S20 GS20 GS10 GS20 GS20 

S30 GS30 GM10 GS30 GM30 

GM10 GM30 S20 GM10 S20 

GM20 GM20 GS20 GM20 GS10 

GM30 GM10 GM30 GM30 GM20 

GS10 S30 S30 S10 S30 

GS20 S20 GS30 S20 GM10 

GS30 S30 GM30 S30 GS30 

 

Keterangan : 

S : Sukrosa 

GM : Glikosa + Manitol 

GS : Glukosa + Sorbitol 

10 : 10 gl
-1 

20 : 20 gl
-1

 

30 : 30 gl
-1 

 

b. Denah Unit Perlakuan 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  :  

 

                      : eksplan yang ditanam dalam botol

1 2 

 

 
4 

3 

5 

1,2,...5 



42 

 

 

 

 Lampiran 2. Rerata Variabel Pengamatan Pada Setiap Umur Pengamatan 

a. Rerata Bobot Segar (mg) Sukrosa 

PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

S10 1 0,00 5,18 9,58 13,16 14,95 15,62 19,62 11,16 

 2 0,00 4,78 7,32 8,84 10,08 11,54 11,96 7,79 

 3 0,00 5,58 6,46 6,76 7,94 10,46 11,38 6,94 

 4 0,00 3,94 5,24 5,30 6,79 8,58 9,50 5,62 

 Rerata 0,00 4,87 7,15 8,52 9,94 11,55 13,12   

S20 1 0,00 6,80 10,22 10,34 12,52 15,04 15,20 10,02 

 2 0,00 3,60 5,66 6,16 9,20 10,52 10,86 6,57 

 3 0,00 5,00 6,80 9,70 12,60 13,14 13,44 8,67 

 4 0,00 6,44 8,98 12,02 15,28 15,31 15,44 10,50 

 Rerata 0,00 5,46 7,92 9,56 12,40 13,50 13,74   

S30 1 0,00 8,76 11,46 12,88 14,28 17,74 18,52 11,95 

 2 0,00 6,48 10,24 11,30 14,62 15,94 16,32 10,70 

 3 0,00 9,50 10,40 12,14 13,62 15,46 15,80 10,99 

 4 0,00 12,12 13,34 13,56 13,94 15,62 16,28 12,12 

 Rerata 0,00 9,22 11,36 12,47 14,12 16,19 16,73   

 

b. Rerata Bobot Segar ( mg) Glukosa + Sorbitol 
PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

GS10 1 0,00 1,52 4,78 6,16 6,74 7,15 7,56 4,84 

 2 0,00 1,22 2,90 6,46 10,68 12,84 15,00 7,01 

 3 0,00 0,54 1,34 2,60 3,60 4,60 6,74 2,77 

 4 0,00 4,88 7,08 7,58 8,98 10,38 11,28 7,17 

 Rerata 0,00 2,04 4,02 5,70 7,50 8,74 10,14   

GS20 1 0,00 3,72 3,9 4,14 6,86 7,22 7,58 4,77 

 2 0,00 6,12 7,28 8,16 8,36 8,59 8,82 6,76 

 3 0,00 1,32 2,84 10,48 12,89 14,44 15,86 8,26 

 4 0,00 4,32 5,96 10,42 10,29 10,12 11,48 7,51 

 Rerata 0,00 3,87 5,00 8,30 9,60 10,09 10,94   

GS30 1 0,00 4,70 4,92 5,70 7,04 8,38 8,74 5,64 

 2 0,00 6,16 10,46 13,30 15,07 16,76 19,34 11,58 

 3 0,00 5,10 5,44 5,80 7,89 9,98 12,02 6,60 

 4 0,00 13,94 14,78 15,28 16,59 17,88 19,10 13,94 

 Rerata 0,00 7,48 8,90 10,02 11,65 13,25 14,80   

 

c. Rerata Bobot Segar (mg) Glukosa + Mannitol 
PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

GM10 1 0,00 3,12 3,24 5,44 6,20 6,82 7,16 4,57 

 2 0,00 5,16 6,22 7,80 8,62 9,00 9,78 6,65 

 3 0,00 4,40 4,62 5,78 6,62 7,32 8,44 5,31 

 4 0,00 4,68 5,32 5,92 6,92 7,92 8,30 5,58 

 Rerata 0,00 4,34 4,85 6,24 7,09 7,77 8,42   

GM20 1 0,00 3,94 4,00 5,54 6,88 7,68 10,36 5,49 

 2 0,00 4,90 5,72 6,12 6,91 7,70 7,90 5,61 

 3 0,00 4,96 6,64 7,28 7,39 7,62 8,34 6,03 

 4 0,00 3,00 3,22 3,60 4,91 6,08 6,20 3,86 

 Rerata 0,00 4,20 4,90 5,64 6,52 7,27 8,20   

GM30 1 0,00 2,68 2,70 4,52 4,97 5,32 5,78 3,71 

 2 0,00 1,36 1,68 2,94 3,37 3,88 4,12 2,48 

 3 0,00 5,26 5,74 7,58 8,06 9,10 10,38 6,59 
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 4 0,00 3,98 5,40 6,18 6,83 7,44 9,22 5,58 

 Rerata 0,00 3,32 3,88 5,31 5,81 6,44 7,37   

 

d. Rerata Tinggi Tunas (cm) Sukrosa 
PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

S10 1 1,00 1,07 1,10 1,12 1,13 1,14 1,20 1,11 

 2 1,00 1,03 1,08 1,10 1,13 1,16 1,16 1,09 

 3 1,00 1,05 1,08 1,08 1,09 1,11 1,14 1,08 

 4 1,00 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08 1,10 1,06 

 Rerata 1,00 1,05 1,08 1,09 1,11 1,12 1,15   

S20 1 1,00 1,03 1,08 1,11 1,14 1,14 1,15 1,09 

 2 1,00 1,04 1,07 1,07 1,09 1,09 1,11 1,07 

 3 1,00 1,00 1,10 1,14 1,16 1,18 1,20 1,11 

 4 1,00 1,00 1,13 1,27 1,32 1,32 1,32 1,19 

 Rerata 1,00 1,02 1,10 1,15 1,18 1,18 1,20   

S30 1 1,00 1,06 1,11 1,16 1,18 1,20 1,21 1,13 

 2 1,00 1,03 1,27 1,29 1,34 1,34 1,34 1,23 

 3 1,00 1,04 1,05 1,09 1,11 1,11 1,16 1,08 

 4 1,00 1,06 1,10 1,23 1,23 1,24 1,25 1,16 

 Rerata 1,00 1,05 1,13 1,19 1,22 1,22 1,24   

 

e. Rerata Tinggi Tunas (cm) Glukosa + Sorbitol 
PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

GS10 1 1,00 1,05 1,07 1,08 1,09 1,12 1,14 1,08 

 2 1,00 1,04 1,07 1,07 1,09 1,10 1,12 1,07 

 3 1,00 1,05 1,08 1,09 1,09 1,11 1,12 1,08 

 4 1,00 1,02 1,04 1,05 1,08 1,10 1,11 1,06 

 Rerata 1,00 1,04 1,06 1,07 1,09 1,11 1,12   

GS20 1 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,11 1,11 1,07 

 2 1,00 1,04 1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,07 

 3 1,00 1,01 1,03 1,04 1,10 1,17 1,21 1,08 

 4 1,00 1,04 1,05 1,05 1,09 1,11 1,13 1,07 

 Rerata 1,00 1,03 1,06 1,07 1,10 1,12 1,14   

GS30 1 1,00 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,08 1,05 

 2 1,00 1,06 1,09 1,10 1,12 1,17 1,23 1,11 

 3 1,00 1,05 1,05 1,07 1,08 1,09 1,10 1,06 

 4 1,00 1,05 1,09 1,10 1,12 1,27 1,31 1,13 

 Rerata 1,00 1,05 1,07 1,08 1,10 1,15 1,18   

 

f. Rerata Tinggi Tunas (cm) Glukosa + Mannitol 
PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

GM10 1 1,00 1,01 1,01 1,03 1,03 1,04 1,10 1,03 

 2 1,00 1,08 1,11 1,14 1,14 1,14 1,15 1,11 

 3 1,00 1,03 1,03 1,03 1,04 1,08 1,09 1,04 

 4 1,00 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,10 1,07 

 Rerata 1,00 1,05 1,06 1,07 1,07 1,09 1,11   

GM20 1 1,00 1,01 1,02 1,04 1,06 1,10 1,12 1,05 

 2 1,00 1,06 1,06 1,08 1,08 1,09 1,10 1,07 

 3 1,00 1,05 1,06 1,07 1,09 1,10 1,10 1,07 

 4 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,05 1,05 1,03 

 Rerata 1,00 1,04 1,04 1,05 1,06 1,09 1,09   

GM30 1 1,00 1,01 1,02 1,05 1,07 1,07 1,09 1,04 

 2 1,00 1,03 1,04 1,05 1,06 1,06 1,09 1,05 
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 3 1,00 1,01 1,04 1,06 1,07 1,07 1,08 1,05 

 4 1,00 1,01 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,06 

 Rerata 1,00 1,02 1,04 1,06 1,07 1,07 1,09   

 

g. Rerata Jumlah Tunas Baru Sukrosa 
PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

S10 1 0,00 0,00 0,00 0,20 0,80 1,00 1,40 0,49 

 2 0,00 0,00 0,00 0,40 1,60 1,80 2,00 0,83 

 3 0,00 0,00 0,60 1,00 1,20 1,60 2,00 0,91 

 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,09 

 Rerata 0,00 0,00 0,15 0,40 0,90 1,10 1,50   

S20 1 0,00 0,00 0,00 0,80 1,20 1,20 1,40 0,66 

 2 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,57 

 3 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 0,86 

 4 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,14 

 Rerata 0,00 0,00 0,25 0,95 1,30 1,55 1,60   

S30 1 0,00 0,00 0,60 1,00 1,40 1,80 2,60 1,06 

 2 0,00 0,00 0,60 1,20 1,40 1,40 1,40 0,86 

 3 0,00 0,00 0,60 1,20 1,20 1,60 2,00 0,94 

 4 0,00 0,00 0,20 0,80 1,00 1,00 1,20 0,60 

 Rerata 0,00 0,00 0,50 1,05 1,25 1,45 1,80   

 

h. Rerata Jumlah Tunas Baru Glukosa + Sorbitol 
PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

GS10 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,2 

 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,2 

 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 

 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,2 

 Rerata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3   

GS20 1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 

 2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,2 

 4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,6 0,5 

 Rerata 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,9   

GS30 1 0,0 0,0 0,2 0,6 0,8 0,8 1,0 0,5 

 2 0,0 0,0 0,6 1,2 1,8 1,8 1,8 1,0 

 3 0,0 0,0 0,4 0,8 0,8 1,0 1,2 0,6 

 4 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 1,0 1,2 0,5 

 Rerata 0,0 0,0 0,3 0,8 1,1 1,2 1,3   

 

i. Rerata Jumlah Tunas Baru Glukosa + Mannitol 
PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

GM10 1 0,00 0,00 0,40 0,40 0,80 0,80 1,20 0,51 

 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,09 

 3 0,00 0,00 0,00 0,20 0,60 0,60 1,20 0,37 

 4 0,00 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,60 0,26 

 Rerata 0,00 0,00 0,10 0,20 0,45 0,50 0,90   

GM20 1 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 1,00 0,31 

 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,80 1,00 0,31 

 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,17 

 4 0,00 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,60 0,26 

 Rerata 0,00 0,00 0,00 0,15 0,40 0,55 0,75   

GM30 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,03 



45 

 

 

 

 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,06 

 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,09 

 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,09 

 Rerata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,25   

 

j. Rerata Jumlah Daun Sukrosa 
PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

S10 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 1,2 0,5 

 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,3 

 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 1,2 0,4 

 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 0,2 

 Rerata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 1,0   

S20 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,6 1,6 0,7 

 2 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 1,2 1,4 0,6 

 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,2 0,4 

 4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,4 0,5 

 Rerata 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 1,2 1,4   

S30 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 0,6 

 2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 1,2 1,2 0,5 

 3 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 1,6 1,6 0,7 

 4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 1,0 1,2 0,5 

 Rerata 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 1,3 1,4   

 

k. Rerata Jumlah Daun Glukosa + Sorbitol 
PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

GS10 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,2 

 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Rerata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,87   

GS20 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,9 0,2 

 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 1,1 0,3 

 Rerata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,87   

GS30 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,4 1,4 0,6 

 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 1,0 0,3 

 Rerata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,96   

 

l. Rerata Jumlah Daun Glukosa + Mannitol 

PERLA

KUAN 

ULA 

NGAN 

UMUR 
Rerata 

0 hst 15 hst 30 hst 45 hst 60 hst 75 hst 90 hst 

GM10 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Rerata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

GM20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Rerata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

GM30 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Rerata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
Lampiran 3. Dokumentasi Eksplan 90 hst 

a. Perbandingan Penampilan Eksplan pada Sumber Karbon yang Berbeda 

dengan Konsentrasi Sama 

 
Eksplan 90 hst 

Kiri: Sukrosa, Tengah: Glukosa + Mannitol, 

Kanan : Glukosa + Sorbitol \pada 

konsentrasi 10 gl
-1

 

Eksplan 90 hst 

Kiri: Sukrosa, Tengah: Glukosa + 

Mannitol, Kanan : Glukosa + Sorbitol  

pada konsentrasi 20 gl
-1

 

 

 
Eksplan 90 hst 

Kiri: Sukrosa, Tengah: Glukosa + Mannitol,  

Kanan : Glukosa + Sorbitol  

pada konsentrasi 30 gl
-1
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b. Perbandingan Penampilan Eksplan pada Konsentrasi yang Berbeda dengan  

Sumber Karbon yang Sama 

  
Eksplan 90 hst  

Atas: 30 gl
-1

, Tengah: 20 gl
-1

,  

Bawah: 10 gl
-1

 

Sumber karbon sukrosa 

 

Eksplan 90 hst 

Atas: 30 gl
-1

, Tengah: 20 gl
-1

,  

Bawah: 10 gl
-1

 

Sumber karbon glukosa + mannitol 

 
Eksplan 90 hst  

Atas: 30 gl
-1

, Tengah: 20 gl
-1

,  

Bawah: 10 gl
-1

 

Sumber karbon glukosa + sorbitol 

 

Lampiran 4. Analisis Varian (ANOVA) Variabel Pengamatan 

1. Masing- Masing Variabel Pengamatan 

a. ANOVA Bobot Segar Tunas 

S. Keragaman Db JK KT Fhit Ftab 5% Ftab 1%  

Perlakuan 8 341,52 42,69 4,08    

Sumber karbon 2 259,50 129,75 12,41 3,35 5,48 ** 

Konsentrasi  2 40,08 20,04 1.92 3,35 5,48 tn 

SK x K 4 41,94 10,48 1,00 2,72 4,10 tn 

Galat 27 282,12 10,45     

Total 35 623,64      
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b. ANOVA Tinggi Tunas Utama 
S. Keragaman Db JK KT Fhit Ftab 5% Ftab 1%  

Perlakuan 8 0,081 0,010 2,849    

Sumber karbon 2 0,057 0,028 7,994 3,35 5,48 ** 

Konsentrasi  2 0,011 0,005 1,575 3,35 5,48 tn 

SK x K 4 0,013 0,003 0,913 2,72 4,10 tn 

Galat 27 0,096 0,003     

Total 35 0,177      

 

c. ANOVA Jumlah Tunas Baru 
S. Keragaman Db JK KT Fhit Ftab 5% Ftab 1%  

Perlakuan 8 1,266 0,158 5,382    

Sumber karbon 2 0,951 0,475 16,178 3,35 5,48 ** 

Konsentrasi  2 0,029 0,014 0,507 3,35 5,48 tn 

SK x K 4 0,285 0,071 2,422 2,72 4,10 tn 

Galat 27 0,794 0,029     

Total 35 2,061      

 

d. ANOVA Jumlah Daun 
S. Keragaman Db JK KT Fhit Ftab 5% Ftab 1%  

Perlakuan 8 2,256 0,282 8,743    

Sumber karbon 2 2,149 1,074 33,309 3,35 5,48 ** 

Konsentrasi  2 0,022 0,011 0,343 3,35 5,48 tn 

SK x K 4 0,085 0,021 0,659 2,72 4,10 tn 

Galat 27 0,871 0,032     

Total 35 3,127      

 

Lampiran 5. Spesifikasi Bahan yang Digunakan 

Bahan Ukuran (gl
-1

) Merk Dagang Kode Produksi 

Nitrate    

NH4NO3  1.65 Duchefa A0501.5000 

KNO3 1900 Himedia PCT0010 

  1901.65   

Halida    

CaCl2  440 Duchefa C0504.1000 

KI  8.3 SAP. LIPI  

CoCl2 6H2O  0.25 Merck B214639 

  448.55   

Sulfate    

MnSO4 H2O  223 Duchefa M0514.0250 

ZnSO4 7H20  86 Merck T.A590083 

MgSO4  370 Merck A436186 

CuSO4 5H2O  0.025 Merck 2790.0250 

  679.03   

Phosphate    

KH2PO4  170 Duchefa P0574.1000 



49 

 

 

 

H3BO3  6.2 Merck 165.1000 

Na2MoO4 2H2O  2.5 Merck 0263721 

  178.7   

Ferrum    

FeSO4 7H2O  278 Merck A421365 

  278   

Vitamin    

Nicotinic acid 0.0005   

  0.0005   

Gula    

Sucrose * Duchefa S0809.1000 

Glukosa * SAP Lipi  

Mannitol * Duchefa M0803.1000 

Sorbitol * Duchefa S1372.1000 

Keterangan  : * ukuran yang digunakan sesuai perlakuan. 

 Ukuran yang tertera adalah ukuran untuk pembuatan media MS 

kecuali ukuran gula yang dimodifikasi sesuai perlakuan 

penelitian.  

 

 


