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Kultur Jaringan Tanaman 
   

 

Pengertian  

-  Kultur Jaringan, sering disebut juga tissue culture.  Kultur adalah budidaya, dan jaringan 

adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama.   

-  Kultur Jaringan, adalah metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman, seperti sel, sekelompok 

sel, jaringan, dan organ, serta menumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian 

tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. 

-  Kultur Jaringan,  membudidayakan jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai 

sifat sama dengan induknya   

 Dasar orientasi kultur jaringan adalah teori totipotensi sel,  yang ditulis oleh Schleiden 

dan Schwann, bahwa bagian tanaman yang hidup mempunyai totipotensi, kalau dibudidayakan di 

lingkungan yang sesuai, dapat tumbuh menjadi tanaman yang sempurna  

Tanaman dapat diperbanyak dengan dua cara, yaitu : 

1. seksual (generatif), dengan biji 

2. aseksual (vegetatif), dengan bagian dari tanaman selain biji 

Perbanyakan tanaman secara aseksual sering disebut dengan kloning, karena hasil perbanyakan ini 

adalah tanaman-tanaman yang mempunyai sifat genetik sama. 

Dalam budidaya tanaman secara in-vitro, atau sering disebut juga kultur jaringan tanaman, 

kloning  tanaman dapat dilakukan dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti protoplasma, 

sel, jaringan atau organ tanaman yang kemudian ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga 

bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang 

lengkap. 
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Kultur Jaringan sering dilakukan pada tanaman-tanaman yang mempunyai kendala dimana 

perbanyakan generatif tidak mungkin dapat dilakukan, sehingga perbanyakan vegetatif 

merupakan alternatifnya.  

Misal :  1. sangat sedikit atau tidak ada biji yang dihasilkan 

2. tidak mempunyai endosperm (pada biji anggrek) 

Perbanyakan vegetatif secara in-vivo, mempunyai beberapa kelemahan, karena : 

1. sangat lambat menghasilkan tanaman dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat 

2. sulit atau tidak dapat dilakukan untuk tanaman-tanaman tertentu 

 

Tujuan mikropropagasi secara in vitro antara lain, 

1. memperbanyak tanaman 

a. dalam jumlah banyak dengan waktu yang lebih singkat dan mempunyai sifat yang 

sama dengan induknya (misal : untuk tanaman obat, tanaman yang hampir punah, 

bunga potong dsb) 

b. tanaman yang tidak dapat diperbanyak secara in-vivo 

c. tanaman varietas unggul 

d. tanaman induk silangan (sifat homozigot, untuk menghasilkan biji untuk pemuliaan 

tanaman) 

e. stok kultur tanaman dengan sifat-sifat tertentu (untuk pemuliaan tanaman) 

2. menghasilkan tanaman yang bebas penyakit 

3. mempermudah pengiriman tanaman (lebih ringkas dalam pengiriman) 

Budidaya secara in vitro juga dilakukan pada biji yang bermasalah, seperti biji anggrek, 

yang tidak mempunyai endosperm.  Biji anggrek tidak dapat tumbuh pada media tanam tanah, 

tetapi dapat tumbuh bila disebarkan pada media tanam bernutrisi, dan dipelihara secara 

aseptik (misal media VW). 
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Tahap-tahap Mikropropagasi secara in-vitro 

 

 

 

1.  Persiapan (tahap 0) 

Mempersiapkan bahan tanaman yang akan dipergunakan sebagai eksplan. Eksplan dapat berasal 

dari : daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, epikotil  dll. 

Persiapan selanjutnya adalah sterilisasi ruangan yang akan dipakai untuk kegiatan praktek kultur 

jaringan, sterilisasi alat-alat, sterilisasi tempat penanaman (entkas, laminar air flow / laf) dan 

sterilisasi bahan tanaman. 
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2. Kegiatan Kultur Jaringan 

a. Penanaman / Induksi (tahap 1) (kultur aseptik) 

Eksplan atau kultur dapat terkontaminasi oleh berbagai mikrooganisme seperti jamur, bakteri, 

serangga atau virus. Organisme – organisme tersebut secara universal terdapat pada jaringan 

tanaman. Kondisi in vitro yang disukai eksplan, yaitu mengandung sukrosa dan hara dalam 

konsentrasi tinggi, kelembaban tinggi dan suhu yang hangat, juga disukai mikroorganisme yang 

seringkali tumbuh dan berkembang sangat cepat, mengalahkan pertumbuhan eksplan. 

Jika permukaan tanaman ditutupi oleh rambut atau sisik, perhatian mesti diberikan untuk 

memastikan penetrasi bahan kimia, karena kontak dengan organisme sangat penting untuk 

sterilisasi.  Ini biasanya dicapai dengan menambahkan detergen, digoyang –goyang, atau 

membenamkan eksplan dengan sedikit tekanan untuk mengilangkan gelembung udara yang mungkin 

mengandung mikroorganisme. 

b. Multiplikasi (tahap 2) (tahap perbanyakan tanaman)  

Jika kultur aseptik telah berhasil diperoleh, tujuan berikutnya adalah untuk menginduksi 

multiplikasi. Pada beberapa spesies, eksplan mungkin akan membentuk akar pada tahap awal 

pertumbuhan di media yang sederhana. Spesies lain menghasilkan banyak tunas tanpa perlakuan 

khusus. Dalam hal ini, kebutuhan akan media yang lebih kompleks tergantung pada tingkat 

multiplikasi yang diperoleh atau diperlukan. 

 

Kemungkinan pertumbuhan eksplan, tumbuh tunas, akar, tunas dan akar, atau kalus 



Disampaikan pada Pelatihan bagi Guru Biologi SMA Yogyakarta denganTema “Peningkatan Pengetahuan dan Skill Guru 
SMA Tentang Bioteknologi Tanaman Melalui Metode Kultur Jaringan Anggrek, 7-8 September 2013, di Laboratorium Kultur 
Jaringan Jurdik Biologi FMIPA UNY                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                             6 

 

Multiplikasi tunas dapat diperoleh dengan beberapa cara. 

1. Ujung tunas yang sudah ada akan memanjang menghasilkan ruas dan buku baru yang 

nantinya dapat dipotong lagi  

2. Tunas lateral yang ada pada eksplan akan menghasilkan tunas yang selanjutnya akan 

menghasilkan tunas baru. Seringkali tunas lateral ini sulit dilihat dengan mata telanjang, 

tapi sebagian besar titik tumbuh daun (leaf axil) mengandung banyak calon tunas  

3. Perkembangan tunas adventif. Pada banyak spesies, organ tanaman seperti akar, tunas, 

atau umbi dapat diinduksi untuk membentuk jaringan yang biasanya tidak dihasilkan pada 

organ ini. Organogenesis adventif seperti ini lebih berpotensi dibandingkan induksi tunas 

aksilar untuk perbanyakan klonal tanaman.  

4. Somatik embryogenesis. Potensi terbesar multiplikasi klon adalah melalui somatic 

embryogenesis, dimana 1 sel dapat menghasilkan 1 embrio dan menjadi tanaman lengkap. 

Somatic embryogenesis dapat terjadi pada kultur suspensi atau kadang terjadi pada 

kalus.  

c. Perakaran (tahap 3) 

Persiapan planlet untuk ditanam di tanah, perakaran planlet harus cukup mendukung. 

Jika banyak tunas sudah dihasilkan, tahap selanjutnya adalah inisiasi akar in vitro. Cara mudah 

dan praktis adalah dengan mengakarkan stek mikro di luar kultur, terutama untuk spesies – 

spesies yang mudah berakar. Ini tidak memerlukan media baru dan perlunya bekerja pada kondisi 

aseptik. Kelembaban tinggi diperlukan untuk menghindari kekeringan tunas baru yang masih lunak. 

Stek mikro dapat diberi perlakuan hormon (tepung auksin atau pencelupan pada larutan auksin) 

seperti pada stek biasa. 

Keuntungan lain pengakaran di luar kultur adalah tipe akar yang dihasilkan lebih 

beradaptasi pada lingkungan luar/tanah. Stek mikro yang diakarkan pada media kultur biasanya 

memiliki morfologi yang beradaptasi pada air dan bukan pada tanah, sehingga kadang tidak 

berfungsi normal saat dipindah ke lapang. 

Jika mengakarkan pada media kultur, auksin diperlukan untuk menginduksi pembentukan 

akar. Sitokinin biasanya menghambat pembentukan akar.  
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d. aklimatisasi (tahap 4) 

Penanaman di tanah pada kondisi taraf penyesuaian dengan lingkungan yang baru. 

Stek mikro, atau tanaman yang sudah berakar, selanjutnya ditransfer ke tanah, akan mengalami 

perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan stress pada tanaman. Ini seringkali merupakan 

tahap kritis dalam keseluruhan kegiatan kultur jaringan. 

Lingkungan kultur in vitro meliputi kelembaban yang tinggi, bebas pathogen, suplai hara 

yang optimal, intensitas cahaya rendah dan suplai sukrosa dan media cair atau gel. Tanaman yang 

dihasilkan dengan kultur in vitro beradaptasi pada kondisi tersebut. Ketika terkespos pada 

lingkungan luar, tanaman kecil ini harus dapat beradaptasi pada lingkungan yang baru. Jika 

transisinya terlalu keras, tanaman akan mati. 

 

Macam-macam Teknik Kultur Jaringan 

1. Kultur Meristem 

Istilah meristem seringkali digunakan untuk menyebutkan ujung tunas dari tunas apikal atau 

lateral. Meristem sebenarnya adalah apikal dome dengan primordia daun terkecil, biasanya 

berdiameter kurang dari 2 mm. 

 

2. Kultur satu ruas 
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3.  Kultur kalus 

Dalam perbanyakan mikro, produksi kalus biasanya dihindari karena dapat menimbulkan 

variasi. Kadang – kadang eksplan menghasilkan kalus, bukan tunas baru, khususnya jika diberikan 

hormon dengan konsentrasi tinggi pada media.  

Dalam hal lain, kalus sengaja diinduksi karena potensinya untuk produksi massal plantlet 

baru.  Potensi terbesar penggunaan kultur kalus adalah dimana sel –sel kalus dapat dipisahkan dan 

diinduksi untuk berdiferensiasi menjadi embrio somatik. Secara morphologi, embrio ini mirip 

dengan yang ada pada biji, tapi tidak seperti embrio biji, mereka secara genetik bersifat identik 

dengan tanaman tetua. 

4.  Kultur Suspensi sel 

Ini merupakan hasil dari kultur kalus, dimana kalus biasanya didefinisikan untuk kumpulan 

sel – sel yg belum berdiferensiasi,  jika ini dipisahkan dalam kultur cair maka disebut kultur 

suspensi.   Kultur suspensi sel dapat dimanfaatkan untuk memproduksi suatu zat langsung dari sel 

tanpa membentuk tanaman lengkap baru. 

5. Kultur protoplas 

Ini merupakan langkah lanjutan dari kultur suspensi sel dimana dinding sel dari sel – sel 

yang disuspensikan, dihilangkan dengan menggunakan enzim untuk mencerna selulosa sehingga 

didapatkan protoplasma, yaitu isi sel yang dikelilingi oleh membran semipermeabel. Dengan 

penghilangan dinding sel, materi asing dapat dimasukkan, termasuk materi genetik dasar DNA 

dan RNA, atau mefusikan sel–sel dari spesies–spesies yang sepenuhnya berbeda. 

6. Kultur anther dan pollen 

Produksi kalus dan embrio somatik dari kultur anther dan pollen telah berhasil dilakukan 

pada berbagai spesies. Yang menarik disini adalah produksi embrio haploid, yaitu embrio yang 

hanya memiliki 1 set dari pasangan kromosom normal. Ini dihasilkan dari jaringan gametofitik 

pada anther. Jumlah kromosom dapat digandakan kembali dengan pemberian bahan kimia seperti 

kolkisin, dan tanaman yang dihasilkan akan memiliki pasangan kromosom identik, homozigot.  
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Anter diambil dari bunga yang masih kuncup. Kelopak bunga dibuka di dalam entkas/laf 

 

 

7. Kultur endosperm 

Yang diharapkan dari tanaman ini adalah, menghasilkan tanaman triploid. Pada kultur ini, 

yang pertama kali dilakukan adalah menginduksi endosperm agar terbentuk kalus, selanjutnya 

diusahakan agar terjadi diferensiasi, yaitu memacu terjadinya tunas dan akar. 

 

8.  Kultur embrio 

Kultur dari embrio yang belum cukup tua yang diambil dari biji memiliki 2 macam aplikasi. 

Pertama, inkompatibilitas pada beberapa spesies atau kultivar yang timbul setelah pembentukan 

embrio akan menyebabkan aborsi embrio. Embrio seperti ini dapat diselamatkan dengan cara 

mengkulturkan embrio yang belum cukup tua dan menumbuhkannya pada media kultur yang sesuai.  
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