


PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Penelitian, Pendidikan,danPenerapan MIPA
Tanggal 18 Mei 2013, FN,FA UNIVRSIIAS NEGffI YOGYAKARIA

ISBN: 978 - 979 -96880 -7 -l

Bidang:
) Matematika dan Pendidikan Matematika
F Fisika dan Pendidikan Fisika
F Kimia dan Pendidikan Kimia
F Biologi dan Pendidikan Biologi
F Ilmu Pengetahuan Alam

Tema:
MIPA danPendidikan MIPA UntukKemandirianBangsa

FakultasMatematikadanllmuPengetahuanAlam
UniversitasNegeri Yogyakarta

Tahun 2013

€riiii;'R;;



PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Penelitian, Pendidikan,danPenerapan MIPA
Tanggal 18 Mei 2me FMtrA LINIVERSIIAS NEGERI YOGYAKARIA

ISBN:978 -979 -96880 -7 -1

Tim Editor:
1. Kus Prihantoso, M.Si. (Matematika)
2. Denny Darmawan, M.Sc (Fisika)
3. ErfanPriyambodo, M.Si (Kimia)
4. YuniWibowo, M.Pd (Biologi)
5. SabarNurohmarL M.Pd (IPA)

Tim Reviewer:
1. Dr. Agus Maman Abadi (Matematika)
2. Wipsar Sunu Brams Dwandaru, M.Sc.,Ph.D (Fisika)
3. Prof. Dr.Endang Wijayanti (Kimia)
4. Dr. Heru Nurcahyo (Biologi)

Tema:
MIPA danPendidikan MIPA UntukKemandirianBangsa

FakultasMatematikadanllmuPengetahuanAlam
UniversitasNe geri Yogyakarta

Tahun 2013

ffi..



Prosiding Seminar Nqsional Penelition, Pendidikan dan Penerapon MIPA,

Fakultas MtPA, IJniversitos Negeri Yogyokortq, 18 Mei 2073

DE,TEKSI KERA.GAMAN GENETIS TANAMAN DENGAN

METODE PENANAMAN /N ZITRO

Paramita Cahyaningrum Kuswandi

Jurusan Pendiclikon Biologi FMIPA UNY

Abstrak
Keragaman gen€tis adalah variasi genetis antar individu dalam suatu vari€tas

atau populasi dan merupakan salah satu faktor yang menentukan berbagai struktur dan

fungsi iubuh makhluk hidup. K€ragaman pada tingkat gen akan tampak pengaruhnya

padi perbedaan sekuen DNA, sifat-sifat biokemis, fisiologis, dan morfologi Kajian

mengenai keragaman geDetis sangat penting untuk dilakukan karena susun3n gcnetis

suatu organisme akan menentukan stuktur dan fungsi organ-organ, bentuk tubuh, dan

dalam skala yang lebih luas akan menentukan interaksi individu tersebut dengan

lingkungannya. Untuk mengukur keragaman genetis dapat digunakan metode langsurlg

dan tidak langsung. Metode penanaman in vit/o adalah metode tjdak langsung yang

dapat digunakan rultuk melihat keragaman gen€tis tanaman dengan mengamati respon

terhadap berbagai perlakuan lz vitro. Deteksi keragaman genetis dengan perlakuan ilr

virro dipat dilakukan dengan variasi beberapa falitor termasukjenis eksplan, kombinasi

zat pengatur tumbuh (ZPT) serta jenis media yang berbeda. Pengetahuan mengenai

keragaman genetis dari tiap €ksplan dapat dilihat dari keragarral respon dalam satu

spesies atau antar spesigs yang berbeda. Dengan perlakuan yang sana, adanya

perbedaan respon selama p€nanaman i, tit'o diharapkan mampu dijadikan scbagai

penanda adanya variasi dalam kode genetisnya.

Kata kunci : deteksi, keragaman genetis, tanaman, /, vilro

PENDAHULUAN
Keragaman genetis merupakan salah satu laktor yang nenenrukan struklur dan fungsi

berbagai makhluk hidup. Keragaman genetis adalah bagian dari keragaman biologis atan

biodiversitas. Keragaman biologis dapat <liartikan sebagai valiasi yang ada pada semua spesies

tur.rbuhan da1 hewa1, dalaur mated genetis dan ekosistem dimana n.nkhll.tk itt"r berada. Keragan.ran

makhluk lidup dapat dibagi menjadi tiga tingkat yaitu, keragaman genetis, kelagaman spesies, dan

keragaman ekosiste,n (Rao dan Hodgkin,2002). Keragaman genetis menuniukkan variasi yang ada

pada tingkat gen dan genotipe tiap individu, keragaman spesies adalah banyaknya spesies (JPeci€s

richness) dan keragaman ekosistem menuryukkan hubungan spesifik alltala tiap spesies dengan

ekosisteDnya. Adanya keragamal] nemungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan

dan membentuk Sistem Sosial serta ekononi saat ini. Keraganlan yang terbatas clapat n.renyebabkan

pembahal dalan.r perkembangan rnar]usia seperti pada kasus gagalnya panen kentang di Irlandia

pada abad ke-19. Penanaman rtonokultul denganjeDis kertarlg yang lentar tcrhaclap penyakit yarg

sarna nenyebabkan kelaparatr melalda negara tersebut.

Keragaman genetis menjadi dasar bagi suatu organisme untuk bertahan hidup dan

beradaptasi, yang membuatnya dapat berubah scsuai dengan lingkr:ngan di sckitanrya. Karakter

yang tampak pada suatu organisrne adalah hasil dari ekspresi kode genetisnya (genotipe) dan

pengamh dari lingkungan. Kode yang sudah diwariskan oleh nenek noyang akan nen]bartu dalam
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bertahan hidup dalam suatu kondisi lingklngan. Akan tetapi lingkungan itr.r sendiri masih

mempunyai peran penting dalam kemampuannya untuk mengubah kode genetis yang akan menjadi

ciri suatu spesies.

Kultur jaringan, disebut juga dengan metode mikopropagasi atau krrltur in vitro, adalah

metode perbanyakan yang menggunakal potensi jaringan tumbuhan uutuk dapat membentuk

kembali (regenerasi) menjadi tumbuhan utuh yang sama dengan pohon induknya. Keman.rpuan

regenerasi tumbuhan dapat dijelaskan dengan konsep totipotensi. Totipotensi didefinisikan sebagai

kemampuan sel tumbuhan untuk membentuk lenotipe yang sama dengan tumbuhan asalnya atau

pohon induknya (Mantell et al., 1985). Penggunaan perbanyakan in vitro'r:;nt:uk mikropropagasi

tanaman perlu pendekatan eksperimental untuk menentukan kondisi optitrum yang dibutuhkan

untuk keberhasilan metode tersebut. Terdapat beberapa fakor yang berpengaruh terhadap

keberhasilan perbanyakan in vitrc yartr: jenis eksplan (bahan tanam) yang digunakan, media,

lingkulgan di dalam ruang inkubasi, genotipe tanaman, dan faktor lain seperti kontaminasi dan

stabilitas hasil yang diperoleh.

Banyak hasil penelitian in vitro pada tanaman yang menunjukkan adanya variasi pada

hasil, yang tergantung pada spesies atau varietas yang digunakan sebagai eksplan. Sebagai contoh,

induksi kalus, organogenesis dan regenerasi pada tanaman bawang bombay (Allium cepa) dan

bawang putih (Allium sativum) berbeda meskipun dalam satu genus (Allium) (Sen, 2005). Hasil

dari perbanyakan ln vilro berbeda untuk genotipe yang berbeda.

Adanya keragan.nn hasil penanaman in vitro pada berbagai spesies tanaman dapat

menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman memang dikendalikan secara

genetis. Keragaman pada tingkat gen, baik pada susrman maupun ekspresinya, dapat dilihat dari

hasil kultur ln vllro untuk satu spesies maupun antar spesies. Jika keragaman antar genotipe dapat

dideteksi dengan kultnt in vitro, maka dapat dilakukan penelitian lebih jauh mengenai deteksi gen-

gen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan in vitro, metode pengendaliannya, dan kegunaamya

dalam pengembangan penelitian tanaman lainnya seperti transformasi gen.

PEMBAHASAN
1. Keragaman Genetis

Keragan'nn genetis dapat diartikan sebagai jumlah keragaman genetis antar individu di

dalam suatu varietas atau populasi suatu spesies (Brown, 1983 cir. Rao dan Hodgkin, 2002).

Adanya keragaman tersebut muncul dari berbagai perbedaan genetis antar individu dan tampak dari

perbedaan sekuen DNA, struktur protein atau enzim, sifat-sifat fisiologis, dan karakter rrorfologi.

Terdapat empat komponen dari keragaman genetis yang dapat dianalisis yaitu : (l) jumlah alel

(bentuk dari gen) yang berada pada populasi yang berbeda, (2) distribusi alel, (3) pengaruh alel

pada karakter yang tampak, dan (4) ciri khas pada tiap populasi akibat perbedaan genetis tersebut.

Adanya keragannn genetis menjadi dasar untuk kemampuan beltahan hidup dan adaptasi sehingga

dapat mertjaga kclangsungan hidup suatu spesies.

Perbedaan secara genetis antar individu organistnc akan tampak pada fenotipe karcna

pengaruh gen pada belbagai proses metabolisme sel. Meskipun lenotipe juga dipengaruhi oleh

lingkungan, efek genotipe biasanya sangat spesifik untnk sttatu spesies sehingga masih tampak

untuk sifat-sifat tertentu. Pengaruh gen akan tampak n.lrrlai dari produksi protein atau enzim
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(sebagai hasil dari ekspresi gen), sampai pada morfologi tanaman secala keselunthan baik bagian

vegelatif maupun generrti L

2. Metode Deteksi Keragaman Genetis

Keragaman genetis, yang menggambarkan perbedaan dalam kode genetis antar individu

organisme atau spesies, dapat dideteksi menggunakan penanda genetis. Penanda genetis bukan gen

spesifik yang menyebabkan perbedaan-perbedaan tersebut, tetapi hanya sebagai 'sinyal' atau

,tanda, adanya gen penyebab perbedaan antar individu. Terdapat tiga macam penanda genetis,

yaitu : (t) penanda morfologi yang merupakan sifat tampak atau fenotipe, (2) penanda biokemis

yaitu protein atau enzim di dalam suatu individu, dan (3) penanda molekuler atau DNA (Collards el

a|.,2005).

Penanda morfologi aclalah karakter fenotipik yang dapat dilihat secara langsung pada suatu

tanaman sepe i warna bunga, bentuk biji, warna daun, dan tinggi tanaman. sifat morfologi atau

fenotipe tumbuhan sering digunakan dalam bidang taksonomi. Sifat-sifat yang tampak digunakan

untuk membedakan atau menggolongkan tumbuhan ke dalam satu kelompok yang sama. Ciri yang

digunakan bisa dari bentuk bunga, tipe bunga, tipe daun dan karakler lainnya (Solomon el a/.,

1gg6). organisme digolongkan dalam satu spesies jika mampu melakukan perkawinan dengan

sesama anggota spesies tersebut. Hal ini dapat diidentifikasi dengan kesamaan morfologi di bagian

generatifnya.

Isoenzim atau isozim adalah enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi metabolisme biokimia

yang sama. Dari hasil pemisahan elek oforesis isoenzinl dapat dilihat hubungan variasi pada lokus

gen yang mengkode isozim dengan fenotipe tanaman penghasil isozim. Prinsip 'satu gen satu

polipeptida' menunjukkan adanya hubungan yang erat antara variasi pada lokus gen yang

mengkode isozim dengan fenotipe isozim karena enzim adalah molekul yang terdiri dari

polipeptida (Finkeldey, 2005). Penanda menggunakan protein juga dapat digunakan selain isozim

seperti yang dilakukan oleh Asghar et al. (2004) dengan analisis protein biji padi. Menggunakan

metode SDS-PAGE, dapat dilihat adanya keragaman pola pita dari protein yang diambil dari

beberapa genotipe padi.

Kekurangan dari penanda rrorfologi dan biokeuris adalah jumlahnya yarg terbatas dan

sangat dipengaruhi oleh lingkungan Serta fase perkembangan tanaman. Penanda molekuler

dianggap lebih tepat untuk melihat keragaman genetis karena junrlahnya banyak dan tidak

dipel]garuhi lingkungan. Penanda molekuler, atau pefbedaaD dalam DNA, muncul dari mutasi pada

tinghat DNA yang dapat membedakan antar individu baik antar spesies maupun dalam spesies

yang sama. Teknik yang digunakan dapat bervariasi termasuk RAPD, RFLP, AFLP, atau SSR'

Random amplified polymorphic DNA (RAPD) sudah sering tligunakan dalam analisis keragaman

suatu populasi. RAPD adalah fragmel DNA yang mempuuyai ukuran polin.rorhk dan diperolelt

dengan PCR menggunakan satu atau dua primer atau oligomrkelotida yang diambil sccara acak.

RAPD adalah penanda yang bersifat dolrinan dan polanya dapat digunakan untuk identifikasi

strain atau vadetas (Zidenga, 2004).

3. Metode Perbanyakan Tanaman Sec^r^ In Vitro

Metode perbanyakar in |itro atau juga dikenal dengan kultur jaringan merupakan suatu

netode yang sudah dikenal cukup lama. Pelaksanaan teknik kultur jaringan berdasarkan teori sel
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seperti yang dikemukakan oleh Schleiden dan Scwann, yaitu sel mempunyai kemampuan

autonomi, bahkan mempunyai kemampuan totipotensi atau kemampuan tiap sel unhrk tumbuh

menjaditanamanyangsempumabiladiletakkandilingkunganyangsesuai(Suryowinoto,|991ci|.
Hendaryono dan WtjaYanti, 1994).

Metode kultur llr rltro telah banyak berkembang dari percobaan yang dilaktkan Kotte pada

tahun 1923 dengan kacang kapri dan jagung Berbagai spesies telal.r dicoba dan dengan

perkembanganpengetahuanmengenaiZatpengaturtumbuh(hormontanamansintetis)yangdapat

membantu menemukan metode kr.rltur yang lebih baik, maka kultur in vitro Ielah bekembang pesat

menjadi metode altematif untuk produksi tanaman secara vegetatif maupun metode Penelitian

dalam berbagai ilmu yang lain (Mantell el a/ 1985)

Pemilihan eksplan yang tepat, menurut Murashige (1974) cit' Mantell €r a/. (1985),

merupakan tahap pertama dalam tiga tahap yang clilakukan dalam kultur tn vilro. Eksplan tersebut

harus disterilisasi dan kemudian baru dapat ditanam pada media. Tahap kedua adalah pebanyakan

tunas pada media dan tahap ketiga adalah pemindahan ke media pengakaran yang kemudian

dilanjutkan dengan aklimatisasi atau penyesuaian tanaman ke lingkungan alami. Hasil penanaman

secara in |itro telah banyak dilakukan pada berbagai spesies dan varietas tanaman. Efek genotipe,

sebagai salah satu faldor yang menennlkan keberhasilan regenerasi tanaman secara in vitro' dapat

dilihat dengan membandingkan perkembangan beberapa genotipe pada media yang sama'

KeberhasilansuatugenotipeakanmenentukanlangkahpengembanganselanjutnyauntukSuatu
spesies dalam bidang bioteknologi tanaman naupun dapat untuk meneliti lebih jauh peran

lingkungan in vitro dalam menginduksi ekspresi gen tertentu Hal ini untuk menambah

pengetahuan dari segi molekuler mengenai peran genotipe dalam kemampuan regenerasi tanaman

secata in vitro karena pengetahuan tersebut rnasih sedikit (Lindsey dan Topping, 1993 cit Hetry et

a/., 1994) dan dapat menyebabkan kesalahpahaman seperti kemudahan untuk diregenerasi secara ir

vitroada|ahadanya.genkulturjaringan'yangsebenarnyatidakadadidalamgenomtanaman.
Dengan adanya pengaruh dari genotipe terhadap keberhasilan penanaman ir vitro, maka metode ini

dapat digunakan sebagai deteksi keragaman genetis secara tidak langsung

4, Respon Tanaman Secara In vitro

Banyak peneliti yang telahmenyebutkan bahwa kebelhasilan kultur iir yllro sangat

tergantung pada beberapa faktor seperti sumber eksplan, komposisi media, kondisi kultul, dan

genotipe dari tanaman induk. Dari faktor-fakor tersebut, faktor genotipe adalah faktor yang

penting dalam mempengaruhi efisiensi kLrlnrr in yirro (Gandonov, et al., 2005). Pada tanaman

Triticun:, \rt\rk eksplan dengan umur yang sann, dan kombinasi zat pengatur tumbuh yang sama'

diperoleh produksi kalus dan regenerasi yang berbeda untuk varietas yang berbeda. Kasus yang

sanra juga ditemukan pada tanaman padi, rrlbr:t cla:fl Primulq ssp. Pada tana[.ran ubi jalar (Iponoea

batatas) )\tga tertlapat variasi pada hasil ir.rduksi tulas pada beberapa genotipe yang digunakan

(Gosukonda et a/., 1995).

Arulselvi dan Krishnaveni (2009) jLrga rrrcnunjukkan keragaman pada hasil kultrni? fi/ro

sorghum. Dari empat genotipe (4 nomor : CO25' CO26, TNS586, dan COS28), dengan empatjenis

eksplan (bunga, embrio muda, embrio dewasa, ujung tu as), terlihat perbedaan pada indr:ksi kalus

dan regenerasi Media yang digunakan adalah media MS dengan tambahan auksin NAA
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(Naphthalene Acetic Aci, dan kinetin. Tabel 1 menunjukkan hasil unnrk jenis kalus dan hari

muncul kalus pada masing-masing genotipe dengan perlakuan media yang sama'

Tabel l' Lama uunculnya kalus dan sifat kalus pada genotipe dan eksplan yang berbeda

pada tanaman sorghum (Sumber : Arulselvi dan Krishnaveni' 2009)

Genotipe Sorghum eksplan Sifat kalus yang

dihasilkan

Hari muncul

kalus

co 25 Bunga

Embrio muda

Embrio dewasa

Uiuns tunas

Kuning, bemodul

Padat

Putih, bemodul

Putih, bemodul

25-35

6-10

l0- l5

7- l0

TNS 586 Bunga

Embrio nuda

Embrio dewasa

Uiune trmas

Putih kem

Bemodul

Putih krem, remah

Putih kem, bemodul

23-32

I I -14

8-10

co 26 Bunga

Enbrio muda

Embrio dewasa

Uiuns tlmas

Coklat, remah

Putih kem. bemodul

Putih kem, remah

Putih krenl. Dadat

24-33

8-10

7-10

8-10

co-s-28 Bunga

Embrio muda

Embrio dewasa

Uiung tunas

Coklat. berlendir

Putih, bemodul

Putih krem, bemodul

Putih krem, padat

25-33

5-6

8-1 I

8-10

perbedaan respon eksplan pada sorghum (tabel l) menunjukkan adanya variasi dalam suatu

spesies tanaman. Keragaman tipe kalus yang terbentuk dapat terjadi karena perbedaan ekspresi gen,

fase pertumbuhan tanaman, atau posisi eksplan pada tanaman induk (Vasil dan Vasil, 1986 clt.

Arulselvi dan Krishnaveni, 2009) Asal eksplan yang berbeda, baik dari bunga, biji, atau tunas, akan

mempunyai kemampuan yang berbeda dalam pembentukan kalus'

Banyak contoh lain hasil pelanaman in yit]'o yang menunjukkan adanya keragaman dalam

suatu spesies (intraspecil'ic yaliarion). Narciso dalr Hatori (2010) jr.rga menemukan keragaman pada

kalus dari kultul ln vl1r.o brji pacli dcDgan subspesies yang berbeda. Tiga subspesies padi digulakan

dalam penelitian tersebut yaitu lndica. Japonica dan Javanica. Kalus yang telbentuk berbeda dalam

hal wama dan tipenya. wama kalus bervariasi dari putih, kuning dan hijau, sedangkan tipe kalus

bervariasi dari paclat dengan permnkaan yang cuknp halus sampai bernodul dan hanrpir remah.

Gambar I rnenunjukkan variasi tipe kalus pada ketiga ienis bqi padi Adanya ketagaman pada

morfologi kalus menunjr.tkkan kemampuan proliferasi sel masing-masing genotipe'
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Gambar 1 BUi (atas) dan kalus (bawah) dari (A) IR54 dengan kalus kuling-hijau, (B)

Nipponbare dengan kalus kuning, dan (C) Rinatte dengan kalus kuning belgrarul, pada 4

ninggu setelah tanam. (Sunber ; Narciso dan Hattori, 2010)

Perbedaan tipe kalus yang muncul dapat dilihat lagi lebih dalam ke bentuk sel-sel

penyusun masing-masing tipe kalus. Pada Gambar 2 terlihat perbedaan pada benhlk dan ukuran sel

masing-masing kalus dari ketiga genotipe yang berbeda. Perkembangan suatu sel tanaman untuk

menjadi tanaman utuh membutubkan proses pembennrkan sel urenjadi sel spesifik dan diferensiasi

menjadi jaringan serta organ-organ tertertu (Henry et al., 1994). Tidak ada gen yang secam

spesifik akan diekspresikan ultuk pertumbuhan in itro ata\t berperar saat tanaman ditananl secara

ill rilro. Proses atau pertumbuhan tanaman saat dalam kondisi ln t,llro dipengaruhi secara genctis

tetapi juga ada faktor lain yang akan mengaktifkan gen-gen yang betperan dalam proses

pembelahan dan diferensiasj scl. Pada penelitian Narciso dan Hatoi ( 2010), bcntuk bUi padi yang

berbeda sudah menunjukkan adanya keragaman genetis dari ketiga varietas yang digrnakan

Gambar 2. Hasil scrn mikroskop electron pada kalus (A) IR5'1 dengan ukuran paniang clan

dianlcter = 212.50 x 141.70 pm, (B) Nipponbare dcngan rrkLrrln panjang dan

diarrctcr- 59.40 x 55.20 !nr, dall (C) Rinatte dengau ukutan parrjang clarl cliltnclcr:

12.50 r I 1.40 pnr. (Suniber : Narciso drn Hallori. 2010).
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Respon tanaman secara ln vitro j]ugz dapat dipengaruhi oleh perbedaan genetis antar

spesies (interspesifc variation) yang mempengaruhi produksi senyawa-senyawa tertentu yang

dapat menghambat atau memacu pertumbuhan tanaman di kondisi ll vito Permasalahan yang

muncul bisa disebabkan oleh umur atau genotipe tanaman, media, zat pengatur yang digunakan,

dan pembentukan senyawa fenolik pada berbagai spesies tanaman yang dapat menrpengaruhi

pertumbuhannya secata in |itro (ozyigit et al.,2007). Adanya senyawa fenolik di dalarn eksplan

yang digunakan dapat menyebabkan 'brouning' atau jaringan n.renjadi coklat/hitam saat senyawa

fenol teroksidasi. Konsentrasi fenol dipengamhi oleh cahaya, nutrisi, sumber karbohidrat, cekaman

lingkungan, infeksi atau luka pada jaringan tanaman, dan fase pertumbuhan. Eksplan dari spesies

yang yang sama dapat menunjukkan perkembangan berbeda dalam kondisi i/? vitro jika berasal dari

fase pertumbuhan yang berbeda.

Ozyigrt et al. (2007) melakukan penelitian menggunakan eksplan dari tanan.nn kapas

dengarr fase pertumbuhan yang berbeda. Eksplal diambil dari tanaman berumur 7 ' 14' 2\, dan 28

hari. Dari hasil deterninasi total fenol, ditemukan bahwa jumlah fenol meningkat dengan

pertambahan umur tanaman. Pertumbuhan tanaman juga terlihat berkolelasi negatif dengan kadar

fenol di dalam eskplan, sehingga disarankan untuk mengambil eksplan dari tanaman yang lebih

muda (7 hari) untuk perlakuan ir vitro. Adanya perbedaan konsentrasi fenol pada fase pertumbuhan

yang berbeda, menunjukkan bahwa terdapat ekspresi gen yang berbeda sehingga mempengaruhi

metabolisme sel-sel yang berbeda dan berpengaruh pada produksi fenol yang berbeda.

Adanya pengaruh geretis dalam produksi senyawa tertentu di dalau sel-sel tanaman

menunjukkan bahwa keragaman genetis tanaman dapat diekspresikan melalui pembentukan

Senyawa tertentu yang kemudian mempengaruhi perturnbuhan tanaman Secara fu v/lro. Selain

fenol, kandungan hormon tanaman juga bervariasi tergantung spesies atau gelotipe. Keragaman

kandungan hormon endogen juga berpengaruh terhadap kemampuan regenerasi atau proliferasi sel

tanaman. Hormon adalah molekul organik yang dihasilkan oleh organisme dan berfungsi proses

dalam pertumbuhan dan perkembangan (Jiang dan Guo, 2010). Delapan jenis fitohormon (hormon

tumbuhan) telah diten.rukan berdasar pendekatan hsiologis, biokemis dan genetis. Fitohorlnon

tersebut adalah auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asan jasuronat, asan.r salisilat, dan

brassinosteroid. Hasil analisis Jiang dan Guo (2010) menunjukkan bahwa metabolisme dan iungsi

hormon tanaman lebih beragam pada tumbuhan tingkat tinggi. Komplel<sitas genom akan

menambah keragaman dalam pengendalian dan ekspresi gen yang berkaitan dengan produksi

hormon tumbuhan tersebut.

Keragaman genetis yang menyebabkan jenis dan konsentrasi hormon ,r,ang berbeda pada

tanaman akan berpengaruh terhadap respon penanaman secara i rilro. Sebagai coltoh adalah hasil

induksi tuuas dengan sitol(inin BAP. Hasil yang diperoleh berbeda untuk tanamar kacalg tanah

dan zinnia (bunga kertas). Konsentrasi BAP yang sama (15 ppm) ternyata rucnginduksi tur)as pada

kacang tanah dan kalus pada zitrnia (Cahyaningmrn, 2003 dan Kusrvandi dan Sugiyarto. 2012)

Hasil tersebut dapat cliakibatkan olch kadar hormon endogen yarrg berbeda. khususnya auksin,

karena tanaman kacang tanah termasuk dalam famili leguminosae yang mamptl nrelaknkarr fiksasi

nitrogen. Jalur sintesis nitrogen atau produk yang dihasilkan dari sintesis nitrogetr berkaitan dengan

regulasi hormon pada tanamar (Ferreira dan Cataneo, 2010). Oleh karena itu perbedaar genetis

antar tanaman beda spesies. atau famili dalam hal ini, dapat dilihat dari respon tanamar tersebrlt
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dalam kondisi il1 vitro. Kerag man hasil yang diperoleh dari penanaman in vilro befbagal tatT rrrzfl

menunjukkan bahwa keragaman pada tingkat gen dapat terlihat pada saat tanaman berada tidak

dalam habitat alaminya.

KESIMPULAN
Keragaman makhluk hidup bisa dilihat dari morfologi, hasil rretabolisme sel, dan dari gen

atau DNA. Metode deteksi genetis dengan DNA sering digunakan karena tidak dipengaruhi

lingkungan. Penanaman in yitro jvga dapat digunakan sebagai metode deteksi keraganran pada

tanaman karena menggunakan kemampuan alami tanaman dalam melakukan regenerasi. Metode in

vitro dapat diaplikasikan pada beragam tanaman. Hasil yang diperoleh bisa menambah

pengetahuan mengenai keragaman yang tampak melalui kemampuan regenerasi baik dalam satu

spesies maupun antar spesies. Dalam jangka panjang, deteksi keragaman tanaman dengan metode

penanaman in vitro dapal memperkaya pengetahuan mengenai berbagai proses fisiologis n.raupun

pengendalian ekspresi gen pada tanaman Selain itu, sebagai bagian yang penting dalam proses

transformasi gen untuk membuat varietas baru atau tanaman transgenik, uji pendahuluan berupa

kemampuan regenerasi yang tergantung pada genotipe memang sangat dibutuhkan
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