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I. PENDAHULUAN 

Kegiatan inovasi pengembangan wahana diklat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

PPPPTK Pertanian di tahun 2018 dalam rangka menyiapkan sarana praktek dan peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaannya sebagai tempat mengimplementasikan 

pengetahuan teoritis dalam kegiatan nyata di lapangan. Kegiatan inovasi pengembangan wahana diklat 

yang akan dikembangkan diharapkan mampu memperdalam, mempertajam dan menggali inovasi-inovasi 

baru yang dapat digunakan sebagai bekal dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan oleh 

Widyaiswara/Fasilitator serta staf PPPPTK Pertanian sebagai sarana sumber belajar. 

Departemen Kultur Jaringan dan Teknologi Benih sesuai ruang lingkup materi layanan diklatnya 

bagi Guru SMK Kompetensi Keahlian Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman terdiri dari 5 klaster yaitu : 

Perbanyakan Tanaman secara Konvensional, Perbanyakan Tanaman secara Kultur Jaringan, Budidaya 

Benih Tanaman, Penangan Pasca Panen, dan Pengujian Mutu Benih. Salah satu kegiatan inovasi 

pengembangan wahana diklat di Departemen Kultur Jaringan dan Teknologi Benih yang direncanakan 

adalah tentang Penyediaan Bibit Tanaman Pisang Kepok Tanjung dengan Teknik Kultur Jaringan.  

Kegiatan tersebut diharapkan akan mendukung wahana diklat di Departemen Kultur Jaringan dan 

Teknologi Benih pada kluster  Perbanyakan Tanaman secara Kultur Jaringan. 

Kegiatan inovasi ini juga dilaksanakan mengingat dan menimbang bahwa hampir semua jenis 

pisang (termasuk pisang kepok) rentan terhadap penyakit darah atau muntaber yang disebabkan oleh 

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis, dan penyakit ini sulit untuk dikendalikan, maka perlu upaya untuk 

mengendalikannya.  Salah satu upaya pengendalian penyakit darah yang selama ini dilakukan petani 

adalah dengan pemotongan bunga jantan (jantung pisang) (Suhartanto et al. 2012).  Menurut Hermanto et 

al. (2013) teknik pemotongan jantung setelah sisir akhir yang dikehendaki terbentuk dapat menekan 

kejadian penyakit darah sampai 86%.  Alternatif pengendalian lainnya adalah dengan menggunakan bibit 

pisang kepok tanjung.   

 

Pisang Kepok Tanjung (tanpa jantung/bunga jantan) telah direkomendasikan dan 

dilepas sebagai varietas unggul dengan SK Menteri Pertanian No. 

378/Kpts/Sr.120/1/2009 pada Tanggal 23 Januari 2009.  Pisang Kepok Tanjung 

yang berasal dari Pulau Seram, Maluku ini memiliki keunggulan yaitu (1) rasa 

yang manis (TSS: 29-30 % Brix), (2) tidak mempunyai jantung (tidak 

menghasilkan bunga jantan). Oleh karena itu, varietas pisang ini lebih tahan 

terhadap serangan penyakit darah di lapangan, (3) pisang ini memiliki nama 

lokal Pisang Sepatu Amora ini memiliki tinggi 4-5 m, produksi 15-25 kg, umur 

produksi 12 bulan, jumlah sisir per tandan 9-17 dengan jumlah buah per sisir 13-

18 buah, (4) pisang ini termasuk pisang olahan dengan daging buah matang 

berwarna kuning oranye dan memiliki daya simpan pada suhu kamar 15-21 hari. 

Oleh karena perbanyakan bibit pisang secara konvensional dengan cara mengambil anakan pada 

bonggol tanaman induk tidak mampu memenuhi kebutuhan bibit pisang yang berkualiltas dalam skala 

banyak.  Oleh karena itu, perlu dilakukan pengadaaan bibit pisang melalui teknik kultur jaringan.  Teknik 

Kultur jaringan dapat memproduksi bibit pisang dalam waktu relatif cepat dan dalam skala banyak. Selain 

bibit yang dihasilkan memiliki karakteristik sama dengan dengan induknya. 

 

II. TEKNIK KULTUR JARINGAN PISANG KEPOK TANJUNG 

Perbanyakan benih pisang Kepok Tanjung melalui kultur jaringan terdiri dari tahapan sebagai 

berikut: (1) pesiapan alat dan bahan, (2) pemudaan tanaman induk, (3) sterilisasi eksplan dan inisiasi 

eksplan, (4) subkultur, (5) multiplikasi tunas, (6) aklimatisasi dan (7) transplanting.   
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A.        Persiapan Alat dan Bahan 

A.1      Larutan Stok Media MS 

Media dasar yang digunakan adalah media MS. Media MS terdiri dari unsur makro, unsur mikro 

dan vitamin.  Untuk memudahkan dan menghindari penimbangan yang berulang-ulang dalam 

pembuatan media maka dibuat larutan stok. Larutan stock MS untuk perbanyakan tanaman pisang 

kepok tanjung, dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. 

 

      Tabel 1. Larutan stok dibuat @ 250 ml dengan konsentrasi 100 x (pemekatan 100x).  
Larutan stok Jenis Bahan kimia Konsentrasi (mg/l) Berat yang ditimbang (g) 

Nitratos NH4NO3 1650 41.25 

 KNO3 1900 47.50 

Sulfatos MgSO4.7H2O 370 9.25 

 ZnSO4.7H2O 8.6 0.215 

 MnSO4.4H2O 22.3 0.5575 

 CuSO4.5H2O 0.025 0.0006 

Fe-EDTA FeSO4.7H2O 27.8 0.695 

 Na2EDTA 37.3 0.9325 

Vitamin Thiamine-HCl 0.1 0.0025 

 Nicotinic acid 0.5 0.0125 

 Pyridoxine HCl 0.5 0.0125 

 Glysine 2 0.05 

 Myo inositol 100 2.5 

 

      Tabel 2.  Larutan stok dibuat @ 250 ml dengan konsentrasi 200 x (pemekatan 200x) 
Jenis larutan stok Jenis bahan kimia 1x konsentrasi (mg/l) Berat yang harus ditimbang (gr) 

Halidos CaCl2.6H2O 440 22 

 KI 0.83 0.0415 

 CoCl2.6H2O 0.025 0.0012 

PB Mo H3BO3 6.2 0.31 

 Na2MoO4.2H2O 0.25 0.0125 

 KH2PO4 170 8.5 

 

A.2     Larutan Zat Pengatur Tumbuh 

Zat pengatur tumbuh yang digunakan dalam perbanyakan pisang Kepok Tanjung melalui 

teknik kultur jaringan adalah: 0.1 ppm TDZ, 100 mg PVP/liter media, dan 2.5 ppm BAP.  

ZPT yang digunakan pada media inisiasi, terdiri dari: 0.1 ppm TDZ, 100 mg PVP/liter media, 

dan 2.5 ppm BAP, sedangkan pada media multiplikasi terdiri dari: 2.5 ppm BAP, dan 100 mg 

PVP/liter media. 

A.3      Media Inisiasi Eksplan 

      Bahan yang dibutuhkan untuk membuat media inisiasi sebanyak 1 liter adalah: Larutan stock  

MS, terdiri dari: nitratos, sulfatos, halidos, PBMo, Fe-EDTA, vitamin dan myoinositol, 

masing-masing 10 mL kecuali halidos dan PBMo 5 mL, gula pasir sebanyak 30 g, agar-agar 

swallow 8 gram, 100 mg PVP, 2.5 ppm BAP, 0.1 ppm TDZ, dan akuades steril 1000 mL 

A.4      Media Multiplikasi Tunas 
     Bahan yang dibutuhkan untuk membuat media multiplikasi sebanyak 1 liter adalah: larutan 

stock MS, terdiri dari: nitratos, sulfatos, halidos, PBMo, Fe-EDTA, vitamin dan myoinositol, 

masing-masing 10 mL kecuali nitratos 12 mL, halidos dan PBMo 5 mL, gula pasir sebanyak 

30 g, agar-agar swallow 8 gram, 100 mg PVP, 2.5 ppm BAP, dan kuades steril 1000 mL 

A.5.     Larutan Sterilisasi Eksplan Sebelum inisiasi 

Bahan sterilisasi yang digunakan adalah: fungisida dan bakterisida dengan dosis 2gr/liter, 

alkohol 70%, klorox 40%, klorox 20%, klorox 8%, dan asam askorbat dengan dosis 0.4 

gr/liter. 
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B. Pemudaan Tanaman Induk 

Prinsip pemudaan tanaman induk adalah memperoleh bahan tanam/eksplan yang baik 

berupa jaringan tanaman muda yang sedang aktif tumbuh dan memiliki daya regenerasi yang 

tinggi.  Tanaman induk yang dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan tanam/eksplan harus 

memenuhi persyaratan, yaitu : 

1. memiliki sifat unggul misal dalam produktifitas dan ketahanan terhadap serangan organisme 

pengganggu tanaman. Tanaman induk untuk kegiatan inovasi perbanyakan tanaman pisang kepok 

tanjung dengan teknik kultur jaringan ini adalah berupa bonggol pisang kepok tanjung unggul 

sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 378/Kpts/Sr.120/1/2009 pada Tanggal 23 Januari 2009 

yang diperoleh dari Kebun Percobaan Buah Tropika Subang 

2. Prosedur pemudaan tanaman induk adalah sebagai berikut: 

a. Bonggol pisang yang terpilih diambil beserta akar-akarnya dan dipotong minimal 20 cm 

dari pangkal batang 

b. Lakukan pembuangan pelepah pisang, setelah seluruh pelepahnya dibuang, bagian 

atasnya dipotong 

c. Bagian atas bonggol selanjutnya dimatikan titik tumbuhnya dengan menggunakan pisau 

bersih, tujuannya untuk merangsang pertumbuhan tunas samping 

d. Tanam bonggol tersebut di dalam wadah berisi campuran media tanah dan pupuk 

kandang dengan perbandingan 1:1 

e. Tanaman induk pisang sebaiknya tidak disimpan ditempat terbuka, tapi pada tempat yang 

teduh dan ada atap di atasnya seperti grrenhouse, 

f. Lakukan penyiraman, pemupukan dan penyemprotan dengan pestisida 

Setelah 2 bulan bonggol indukan pisang akan menghasilkan anakan baru sebanyak 3-4 anakan, 

tunas dengan tinggi minimal 20 cm atau berumur 3-4 bulan, sudah bisa digunakan sebagai 

sumber eksplan. 

 

C. Sterilisasi dan Inisiasi Eksplan Pisang 

Sebelum melakukan sterilisasi eksplan kita harus menyiapkan bonggol.  Langkah  

penyiapan bonggol adalah sebagai berikut: 

1. siapkan sumber eksplan berupa bonggol hasil pemudaaan tanaman induk 

2. Bonggol dibersihkan, dikelupas lapisannya dan diperkecil ukurannya di bawah air 

mengalir, tujuannya untuk mencegah browning 

3. Bonggol yang sudah bersih dan diperkecil ukurannya dimasukkan ke dalam wadah berisi 

akuades steril tujuannya untuk mencegah browning 

             Sterilisasi eksplan pisang di luar laminar 

           Alur kegiatan sterilisasi eksplan di luar laminar, dapat dilihat pada Gambar  1.  Sedangkan 

alur kegiatan sterilisasi eksplan di dalam laminar, dapat dilihat pada Gambar  2. 

 

                                       
Gambar 1  Alur kegiatan sterilisasi eksplan di luar laminar air flow 
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  Gambar 2  Alur kegiatan sterilisasi eksplan di dalam laminar air flow 

 

D.  Inisiasi eksplan di dalam laminar 

 Tahapan yang dilakukan dalam proses inisiasi eksplan adalah: 

- Eksplan yang telah dibelah 4 bagian kemudian ditanam pada media inisiasi  

- 1 botol diisi 1-2 eksplan, tutup rapat botol kultur menggunakan plastik bening kemudian 

dibungkus dengan plastik wrap dan dilabel 

- simpan botol kultur dalam ruangan bersuhu 25-27 0C dengan cahaya lampu TL 40 watt (intensitas 

cahaya 1.000-4.000 lux), dengan 16 jam penyinaran terang.  

E. Setelah pelepah daun bagian atas bonggol mengembang (± 2 minggu), lakukan subkultur pertama 

(S-1), media inisiasi kembali 

F. Subkultur tahap ke-1 sampai subkultur ke-3 

Subkultur adalah proses pemindahan eksplan hasil inisiasi (berumur 2 minggu setelah inisiasi di 

media inisiasi) ke media inisiasi baru.  Setelah berumur 4 minggu, eksplan yang pertumbuhannya 

baik, di subkultur lagi yang ke-2, demikian seterusnnya subkultur dilakukan sebanyak 3x setiap 4 

minggu sekali.   

G.  Multiplikasi tunas ke-1 sampai ke-5 

 Multiplikasi adalah proses pemindahan eksplan hasil subkultur ke-3 yang sebelumnya 

ditumbuhkan pada media inisiasi, selanjutnya ditumbuhkan ke media multiplikasi tunas.  Satu 

bulan (4 minggu) setelah ditumbuhkan di media multiplikasi tunas     ke-1, selanjutnya eksplan 

dipindahkan ke media multiplikasi tunas ke-2, demikian seterusnya multiplikasi dilakukan 

sebanyak 3-5x setiap 4 minggu sekali.   

H. Aklimatisasi  

Aklimatisasi adalah proses pemindahan planlet dari kondisi in vitro ke in vivo, dengan tujuan agar 

planlet dapat beradaptasi secara bertahap pada lingkungan lapang. 

Tahapan Aklimatisasi adalah sebagai berikut: 

1. Keluarkan planlet yang sudah memiliki akar, batang dan daun lengkap secara hati-hati 

2. Cuci sisa-sisa agar yang masih melekat pada planlet dengan air mengalir, secara hati-hati 

3. Gunting bagian akarnya  ± 25% dari bagian ujung akar tujuannya untung merangsang 

pembentukan akar baru 

4. Rendam planlet dalam larutan fungisida dengan dosis 2gr/liter selama 5-10 menit 

5. Tanam bibit pada media aklimatisasi berupa campuran arang sekam dan tanah yang sudah 

disterilkan sebelumnya dengan autoklaf dengan perbandingan 2:1 

6. Wadah yang digunakan  bermacam-macam, bisa menggunakan bekas air mineral atau bak 

aklimatisasi dari plastic. 

7. Tutup bak aklimatisasi dengan plastic wrapping selama 1 bulan dan tidak dibuka-dibuka 

selanjutnya diberi keterangan tanggal aklimatisasi dan orang yang melakukan aklimatisasi 

pada label. 

8. Simpan bak aklimatisasi di tempat dengan intensitas cahaya sekitar 60% 
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9. Setelah 1 bulan, palstik wrapping dibuka, dan biarkan selama 1 bulan dalam keadaan 

terbuka 

10. Setelah umur 1 bulan, bibit siap dilakukan transplanting 

 

I. Transplanting.  Transplanting adalah proses pemindahan bibit pisang hasil aklimatisasi ke dalam 

polybag.  Tahapan Transplanting adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan media tanam berupa campuran arang sekam dan tanah humus dengan 

perbandingan   1:1 

2. Pindahkan bibit hasil aklimatisasi yang sudah berumur 1 bulan ke dalam polybag 

3. Simpan bibit yang sudah ditanam dalam polybag di tempat dengan intensitas cahaya 60-

80% 

4. Setelah 1 bulan ganti medianya dengan campuran tanah dan pupuk kandang dengan 

perbandingan 1:1 

5. Setelah tinggi bibit mencapai 20-30 cm, bibit siap untuk dipindahkan ke tempat dengan 

cahaya matahari langsung untuk proses hardening off.  Proses hardening off dilakukan 

selama 2-3 minggi 

6. Bibit siap ditanam di lahan pisang 
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