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ABSTRAK 

Senyawa anti Giberelin seperti Ancymidol, Paclobutrazol, dan CCC, telah lama dikenal sebagai senyawa 

yang dapat menghambat biosintesis Giberelin. Bahan aktif ini telah berhasil secara ex-vivo meningkatkan 

proses pembungaan pada berbagai tanaman. Secara in vitro penggunaan senyawa ini pada berbagai 

tanaman menunjukkan bahwa senyawa ini berpontensi tinggi untuk meningkatkan vigoritas atau 

ketahanan tanaman yang sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan dalam proses aklimatisasi. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senyawa ini mempengaruhi perubahan struktur 

dalam jaringan tanaman maupun perkembangan organ. Pada sisi yang lain senyawa anti Giberelin menjadi 

senyawa penting dalam memicu fototropisme. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk 

menggunakan senyawa ini antara lain jenis anti Giberelin, konsentrasi, dan genotipe tanaman. Berkaitan 

dengan hal ini, planlet atau bibit yang dihasilkan secara in vitro yang memenuhi standar untuk memenuhi 

kebutuhan industri sangat diperlukan untuk menjamin kualitas produk berbasis ektraksi, seperti minyak 

atsiri. Makalah ini akan membahas prospek penggunaan senyawa anti Giberelin pada berbagai tanaman 

yang dikulturkan secara in vitro. 

Kata kunci : Kultur Jaringan, Anti Giberelin, Planlet 

 

PENDAHULUAN 

Planlet adalah tanaman hasil kultur jaringan yang kemudian melalui proses aklimatisasi, 

tanaman ini akan tumbuh dan berkembang sampai dapat dipanen hasilnya. Dalam praktek usaha 

tani, planlet atau bibit menjadi faktor kunci untuk memperoleh hasil panen yang optimal. Oleh 

karena itu  bibit yang berkualitas tinggi menjadi syarat yang harus dipenuhi. Pemanfaatan 

teknologi kultur jaringan untuk tujuan perbanyakan bibit telah diaplikasikan pada berbagai 

tanaman tahunan seperti jati, eukaliptus, akasia, dan lain-lain. Beberapa kelebihan dari 

penggunaan teknik kultur jaringan dibandingkan dengan cara konvensional adalah (1) faktor 

perbanyakan tinggi, (2) tidak tergantung pada musim karena lingkungan tumbuh in vitro 

terkendali, (3) bahan tanaman yang bebas dari penyakit meskipun dari induk yang mengandung 

patogen internal, (5) tidak digunakan sedikit sehingga tidak merusak pohon induk, (4) tanaman 

yang dihasilkan membutuhkan tempat yang sangat luas untuk menghasilkan tanaman dalam 

jumlah banyak. 

Berbagai komoditas pertanian yang menggunakan bibit berasal dari kultur jaringan  

dilihat pada Tabel 1.  

 
Sumber : Ika Mariska (2002) 

Berkembangnya agroindustri di dalam negeri telah mendorong  produksi bibit yang sesuai 

dengan kebutuhan industri, yaitu tepat komoditas, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu dan 

tepat panen. Komoditas yang saat ini memerlukan pemenuhan bibit yang berkualitas adalah 

tanaman Nilam. Indenesia merupakan Negara terbesar dalam mengekspor minyak nilam 

(Sastrohadimodjojo, 2005). Cina merupakan produsen terbesar kedua setelah Indonesia. Negara-

negara lain yang memproduksi minyak nilam adalah Brasil, Malaysia, India dan Taiwan (Tasma 
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dan Hamid, 1989). Hampir seluruh produksi minyak nilam Indonesia terutama ke Amerika 

Serikat, Eropa Barat dan Jepang (Eni Hayani, 2005).  

Tanaman ini telah lama digunakan secara umum pada obat-obatan tradisional di Asia, 

terutama Cina, India, dan Arab, yaitu berkhasiat sebagai  aprodisiak (obat kuat), anti stress, 

antiseptic, meringankan sakit kepala dan demam. Selain itu minyak nilam memiliki daya 

pestisida sehingga dapat digunakan sebagai pengusir serangga (Mardaningsih dkk., 1995). 

Sedangkan minyak nilam dimanfaatkan sebagai aroma terapi, minyak wangi, merawat kulit 

dengan memperlancar  regenerasi kulit, menghilangkan bekas ekssim dan jerawat serta repellent 

serangga (Chevallier, 2001).    

Tanaman nilam mengandung komponen utama yaitu patchouli alcohol (PA), PA adalah 

suatu senyawa kelompok seskuiterpen dengan rumus molekul C15H26O, yang menentukan mutu 

minyak nilam (Walker, 1968). Kadar PA yang tinggi dalam minyak nilam memberikan arti 

bahwa semakin baik kualitas tersebut (Corinne, 2004; Eni Hayani, 2005). Kualitas minyak nilam 

yang tinggi akan meningkatkan nilai ekonomis dari minyak nilam Indonesia.  

Tanaman nilam banyak diusahakan di Sumatera terutama di Aceh. Tanaman nilam juga 

telah banyak ditanam di Jawa terutama di Jawa Barat. Beberapa daerah di Jawa Barat yang juga 

telah mengembangkan tanaman nilam diantaranya adalah Kabupaten Sumedang, Majalengka, 

Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Namun budidaya nilam yang dilakukan di Indonesia pada 

umumnya masih dilakukan dengan sederhana dan kurang intensif serta bibit yang kurang baik 

mutunya dari segi keseragaman, daya tahan terhadap cekaman lingkungan selama dalam masa 

pertumbuhan, yang  menyebabkan produktivitas nilam menjadi rendah, yaitu sekitar 3 ton terna 

nilam kering/ha/tahun dari potensinya sekitar 6.5 ton terna nilam kering/ha/tahun (Sudaryani dan 

Sugiharti, 1991 cit Indrawanto dan Mauludi, 2004) dan kadar minyak nilam yang dihasilkan juga 

relatif rendah, yaitu sekitar 2% – 2.5% (Indrawanto dan Mauludi, 2004). 

Mengingat nilai ekonomi tanaman nilam yang tinggi dan peluang yang sangat 

menjanjikan maka perlu dilakukan berbagai usaha untuk pengembangan tanaman nilam lebih 

lanjut. Untuk mendukung usaha untuk pengembangan tanaman nilam sebagai sumber devisa bagi 

negara dan sumber pendapatan bagi PAD daerah, diperlukan paket teknologi yang memadai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas minyak nilam adalah photoperiodisitas (Rao et al., 

1997), lahan yang digunakan untuk budidaya nilam Sugimura et al., 1990), teknologi budidaya 

(Sarma dan Kanjilal (2000), serta bibit yang digunakan (Sharma, 1999).  

Selain ketersediaan bibit unggul dan perbanyakannya, masalah yang dihadapi dalam 

usaha tani nilam adalah rendahnya produktivitas dan mutu minyak (Mulyodihardjo, 1990 cit 

Nuryani dkk., 2004), serta berkembangnya penyakit. Berdasarkan permasalah tersebut, kegiatan 

pemuliaan tanaman nilam diarahkan pada peningkatan produktivitas dan mutu minyak yang telah 

dan sedang dilakukan adalah 1) memperoleh bibit unggul yang akan menghasilkan kadar 

minyaknya paling tinggi yang diperoleh dari kegiatan karakterisasi/evaluasi; 2) peningkatan 

kadar dan mutu minyak melalui variasi somaklonal; 3) peningkatan ketahanan terhadap penyakit 

(terutama nematoda) melalui fusi protoplas; 4) pengujian ketahanan nilam terhadap patogen 

(nematode, bakteri) (Nuryani dkk., 2004). 

Di Indonesia terdapat tiga spesies nilam, yaitu Pogostemon cablin Benth, P. hortensis 

Backer, dan P. heyneanus Benth. Dari ketiga spesies tersebut, yang banyak diusahakan adalah P. 

cablin yang dikenal dengan nama nilam Aceh. Dua spesies lainnya tidak diusahakan secara 

komersial karena rendemen dan mutu minyaknya rendah sehingga tidak memenuhi standar mutu 

perdagangan (Mariska dan Lestari, 2003).   

Nilam Aceh tidak berbunga, perbanyakannya dilakukan secara vegetatif (setek). 

Perbanyakan melalui setek dipengaruhi suhu, kelembaban, dan media pembibitan, sehingga 

keseragaman bibit menjadi tidak terjamin. Selain melalui setek perbayankan bibit nilam dapat 

menggunakan teknologi kultur jaringan. Berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dengan 

menggunakan teknologi kultur jaringan antara lain adalah dapat dimanfaatkan untuk memperoleh 

tanaman yang seragam dalam jumlah besar dan tidak dipengaruhi musim dalam produksinya. 

Selain itu, melalui metode kultur jaringan, sebagaimana dikemukakan oleh Mukherjee et al. 

(2001) bahwa kultur jaringan dapat menjadi metode yang sangat efisien untuk perbanyakan 

tanaman. Dong (1987) menambahkan bahwa terdapat tiga keuntungan yang dapat diperoleh 

melalui kultur jaringan : 

1. Kemajuan genetik tanaman; 

2. Produksi klon tanaman bebas penyakit dan penyimpanan plasma nutfah; 

3. Multiplikasi klon-klon dari varietas yang terseleksi. 
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Medium dasar yang sering digunakan untuk kultur jaringan adalah medium untuk 

tanaman keras Plant Woody Medium (WPM) (McCown and Amos, 1979), medium Gamborg 

(B5) (Gamborg et. al., 1968), Vacin and Went (Vacin and Went, 1949), Knudson (Knudson, 

1946) dan medium Murashige dan Skoog (MS) (Musahige dan Skoog, 1962). Medium MS dan 

modifikasinya merupakan medium dasar yang sering digunakan untuk berbagai tanaman.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Wetherell (1982) bahwa komposisi media MS terbukti cocok 

untuk sejumlah besar spesies tanaman dalam perbanyakan secara in vitro yang digunakan 

umumnya diperoleh melalui perbanyakan dengan menggunakan setek. Teknologi kultur jaringan 

merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman nilam secara 

vegetatif (identik induk) dengan cepat dan efisien. Selain itu, teknologi kultur jaringan dapat 

menghindari kendala musim dan tempat dalam penyediaan bibit dan dapat memproduksi bibit 

dalam waktu relatif cepat dan jumlah bibit yang dihasilkan lebih besar. 

Kualitas bibit yang dihasilkan melalui teknologi kultur jaringan sangat tergantung sejak 

pemilihan eksplan, media yang digunakan dan faktor fisik, yaitu kelembaban, suhu, intensitas 

cahaya,  serta lama penyinaran selama dalam ruang kultur. Hasil penelitian Amien dkk. (2007), 

menunjukkan bahwa genotipe dan kombinasi zat pengatur tumbuh  berpengaruh  terhadap berat 

basah kalus tanaman nilam yang dihasilkan. Zat pengatur tumbuh yang digunakan untuk 

mengkulturkan jaringan menentukan arah perkembangan dan pertumbuhan eksplan, apakah akan 

menumbuhkan akar dan tunas atau embriosomatik (Torres, 1989). Golongan zat pengatur tumbuh 

yang sering digunakan umumnya dari golongan auksin dan sitokinin.  

Penambahan auksin pada media kultur untuk memacu pembentukan kalus dan 

pertumbuhan sel, menginisiasi tunas terutama akar, serta menginduksi embriogenesis somatik. 

Golongan auksin yang saat ini dikenal adalah Indol 3-acetic acid (IAA), Indol 3-butyric acid 

(IBA), 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), Naphthalene acetic acid (NAA), dan Picloram. 

Penambahan sitokinin berfungsi untuk memacu pembelahan sel, menginduksi pembentukan tunas 

dan poliferasi tunas aksilar. Beberapa jenis sitokinin antara lain N
6
-benzyladenin (BA),              

6-benzylaminopurin (BAP), Kinetin (Kin), Thidiazuron (TDZ), dan Zeatin (Krikorian, 1995; 

Torres, 1989). Selain Auksin dan Sitokinin, zat pengatur tumbuh lain yang sering digunakan 

adalah Giberelin, Asam Absisat, dan Etilen. Perkembangan mengenai penggunaan zat pengatur 

tumbuh untuk menentukan arah perkembangan eksplan sangat cepat termasuk ditemukannya 

golongan poliamin,  hormon peptida, dan senyawa retardant.  

Senyawa lain yang dapat digunakan yang dapat menentukan arah perkembangan eksplan 

adalah senyawa retardan, yaitu senyawa yang menghambat biosintesis terbentuknya Giberelin, 

dengan menghambat terbentuknya prekursor ent kaurene melalui enzim Kaurene sintetase 

(Dennis, 1965).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Graebe (1987) menujukkan bahwa senyawa retardan 

Paclobutrazol meningkatkan intensifikasi warna hijau daun dan memperbesar diameter akar. 

Selain Paclobutrazol, beberapa senyawa retardan yang sampai saat ini dikenal adalah  

Ancymidol, AMO 1618, dan CCC. Penerapan senyawa retardan dalam teknologi kultur jaringan 

dapat memperpanjang batang dan mengurangi lebar daun, serta meningkatkan ketahanan dalam 

proses aklimatisasi (Ziv, 1995). Dalam Laporan sebelumnya Ziv (1994) juga melaporkan bahwa 

penggunaan senyawa retardan dapat menekan kehilangan air akibat evapotranspirasi, karena 

senyawa ini menyebabkan lebar daun menjadi berkurang tetapi ketebalannya meningkat. 

Ketahanan planlet selama proses aklimatisasi merupakan bagian penting untuk meningkatkan 

jumlah tanaman dari hasil teknologi kultur jaringan. Penelitian yang dilakukan oleh Konjevic 

et.al. (1989) menunjukkan bahwa Ancymidol, Tetcycclasis, dan Paclobutrazol menghambat 

fototropisme, sedangkan AMO 1618 dan CCC tidak efektif untuk menghambat fototropisme. 

Berkaitan dengan hal ini, ternyata bahwa penghambatan fotoropisme berhubungan dengan 

komponen enzim ini yaitu sitokrom P-450, yang kemungkinan berpengaruh pada persepsi sinar 

biru (Widell dan Larson, 1984). Hazarika (2003), menyatakan bahwa penggunaan senyawa 

retardan meningkatkan ketahanan (vigor) tanaman hasil kultur jaringan. Selain itu, penggunaan 

paclobutrazol di lahan pertanaman telah dilakukan oleh Aguirre and Blanco (2007),  

menunjukkan bahwa penggunaan paclobutrazol dengan cara menyemprotkannya pada masa 

pertumbuhan pada tanaman persik,  meningkatkan  proporsi pada jaringan Phloem dan Korteks.    

Hubungan penggunaan senyawa retardan dan pemanfaatan cahaya oleh tanaman nilam 

khususnya berkaitan dengan vigoritas dan biogenesis klorofil belum banyak dilaporkan. Hasil 

penelitian yang sedang berlangsung untuk mengetahui peran Paclobutrazol pada tunas pucuk 
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tanaman nilam pada  media dasar Murashige dan Skoog (1962), menunjukkan bahwa akar dari 

tunas pucuk tanaman nilam pada media MS yang mengandung 5 ppm Paclobutrazol, berdiameter 

lebar tetapi pendek-pendek (Gambar 1.) lima Minggu Setelah Tanam. Sedangkan akar dari tunas 

pucuk pada media MS yang mengandung 1 ppm Paclobutrazol  akar lebih panjang dan berdiamer 

kecil. Demikian juga dengan kontrol diameter akar kecil dan panjang-panjang. Hal ini 

menunjukkan bahwa kisaran konsentrasi Paclobutrazol dari 0 sampai 5 ppm dapatb berpengaruh 

secara morfologi dan anatomi. Morfologi dan anatomi akar yang optimal akan berperan besar 

pada sistim translokasi hara mauoun hasil fofsintesis pada tanaman itu sendiri juga hasil yang 

akan dimanfaatkan oleh manusia.  

 

 
Gambar 1. Perkembangan Akar Nilam 5 Minggu Setelah Kultur  pada Media MS dengan 

Paclobutrazol 0 ppm (A), 1 ppm (B), dan 5 ppm (C)   

Tujuan dari penelitian ini penerapan penggunaan senyawa retardan paclobutrazol, 

diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fotosintesis dan ketahanan planlet nilam serta dapat 

meningkatkan kandungan patchouli alkohol tanaman nilam. 

 Hasil penelitian pada tanaman kedelai hibrida koleksi Laboratorium Pemuliaan Tanaman 

Unpad menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan penelitian pucuk nilam yang ditanam pada 

media MS yang mengandung paclobutrrazol. Semakin tinggi konsentrasi Paclobuitrazol yang 

digunakan akan  menghasilkan perkaran yang tebal dan pendek pendek dari pucuk kedelai yang 

dikulturkan pada media MS yang mengandung 5 ppm Paclobutrazol dibandingkan dengan 

konsentrasi paclobutazol yang rendah, yaitu 3 ppm dan 1 ppm Paclobutrazol (Gambar 2.). 

 

 
Gambar 2. Perkembangan Akar dari pucuk Kedelai  Hibrida pada Media MS mengandung                  

1 ppm Paclobutrazol (A), 3 ppm (B), dan 5 ppm (C) 5 Minggu Stelah Kultur   
 

Tabel 2. Penggunaan Senyawa Anti Giberelin dan Pengaruhnya pada Jaringan Tanaman 

No. Senyawa Anti Giberelin Pengaruh Pustaka 

1. Ancymidol 

Paclobutrazol 

Memperpendek batang dan 

mengurangi lebar daun, serta 

meningkatkan ketahanan dalam 

proses aklimatisasi  

Ziv (1995)  

2. Ancymidol, Tetcycclasis, dan 

Paclobutrazol  

menghambat fototropisme Konjevic et.al. (1989) 

3. Ancymidol, Tetcycclasis, dan 

Paclobutrazol 

 meningkatkan ketahanan 

(vigor) tanaman hasil kultur 

jaringan 

Hazarika (2003) 
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Pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa penggunaan senyawa anti Giberelin berpengaruh luas 

pada jaringan eksplan yang dikulturkan, sperti mengurangi panjang batang, mengurangi lebar 

daun, meingkatkan ketahanan dalam proses aklimatisasi, dan menghambat fototropisme. Untuk 

memperoleh hasil optimal dari penggunaan senyawa anti Giberelin, maka diperlukan 

pertimbangan dalam memilih jenis senyawa anti Giberelin yang akan digunakan dan  

konsentrasinya.  

 

KESIMPULAN 

Senyawa anti giberelin dapat dimanfaatakan secara luas untuk meningkatkan vigoritas 

tanaman dengan mempengaruhi perkembangan fototropisme, morfologi tanaman, deaktifasi 

Giberelin, dan kapasitas translokasi hara dalam tanaman. Pemilihan dan konsentrasi senyawa anti 

giberelin menjadi bagian penting untuk memperoleh hasil spesifik yang diharapkan dari suatu 

tanaman.  
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