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INDUKSI TANAMAN JAGUNG HAPLOID 
MELALUI KULTUR ANTHER 

THE INDUCTION OF HAPLOID MAIZE PLANT 
THROUGH ANTHER CULTURE 

Oleh : 

Surjono Ham Sutjahjo 1) 

ABSTRACT 

The possibility of using anther culture techiques to get haploid 
was studied. Four genotypes consisting of Arjuna, RC II, RC IV (1) 

plant maize 
and RC IV (2) 

were examined their responses in three different media i.e. Mi-l, Mi-2 and YP 
media. The best response was provided by Arjuna genotype in Mi -1 medium which 
was succeeded to get plantlet, eventhough its percentage was still very low. 

The result of chromosomal count from plantlet resulted from this culture 
showed the number of chromosome was 20. It means that the plantlet obtained 
through this culture was diploid, but, another possibility was double haploid. 

RINGKASAN 

Kemungkinan untuk mendapatkan tanaman jagung haploid telah dipelajari di 
laboratorium Biologi Sel, Lembaga Pemuliaan TanamanPertanian (Foundation For 
Agricultural Plant Breeding SVP) Wageningen, Negeri Belanda antara bulan Juli 
sampai dengan bulan Desember 1987. 

Anther dari empat genotipa jagung terdiri atas 3 nomor hasH seleksi daur 
ulang IPB yaitu RC II ; RC IV (1) dan RC IV (2), serta satu varietas Arjuna sebagai 
pembanding telah dipelajari responnya pada tiga macam media kultur yaitu : Mi-l 
Mi-l, dan YP. Respon terbaik ditunjukkan oleh varietas Arjuna yang berhasil 
membentuk tanaman utuh (plantlet) pada media Mi-1. Akan tetapi persentasenya 
masih relatif sangat rendah. 

HasH penghitungan khromosom menunjukkan bahwa jumlah khromosom ta
naman asal anther tersebut = 20. Hal ini berarti bahwa tanaman tersebut adalah 
diploid atau mungkin juga dihaploid ("double haploid"). 

1) Staf pengajar Jurusan Budidaya Pertanian IPB Bogor. 
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PENDAHULUAN 


Oi antara tanaman palawija, jagung merupakan komodlti terpentlng di In
donesia dan merupakan makanan pokok kedua sesudah beras. Lebih dari 18 juta 
penduduk Indonesia makanan utamanya adalah jagung dan lebih dari 10 juta petani 
memproduksi tanaman ini ( Subandi et ~ 1988 ) 

Target pemerintah Indonesia sampai akhir Pelita IV yang lalu dalam hal ja
gung adalah peningkatan produksi dari 5.29 juta ton menjadi 5.41 juta ton per ta
hun. Oleh karena Itu usaha perluasan areal panen dan perbaikan tingkat produk
tivitas terus dlIakukan. Upaya terpadu yang telah ditempuh selama ini adalah 
melalui penanaman varietas berdaya hasH tlnggi, perbaikan pemupukan dan tek
nik budidaya serta perlindungan tanaman terhadap kerusakan hasH akibat hama 
dan penyakit. 

Penggunaan varietas hlbrida telah terbukti merupakan salah satu cara efek
tif dalam meningkatkan produktivitas tanaman jagung selama tahun 1984 - 1986. 
Produktivitas jagung varietas hibrida umumnya reIatif lebih tinggi daripada ta
naman jagung bersari bebas(Thamrin , 1988) Namun demikian usaha. penciptaan
nya melalui pendekatan pemuliaan konvensional masih dirasakan membutuhkan 
waktu relatif lama. Untuk memperoleh galur murninya saja diperlukan waktu an
tara 8 - 10 generasi atau antara 4 - 5 tahun. Melalui pendekatan kultur anther 
yang diikuti dengan penggandaan khromosom terhadap tanaman haploid yang di
hasilkan hanya diperlukan waktu satu generasi tanaman. 

Oi samping itu lahan dan tenaga yang dibutuhkan relatif lebih hemat. 

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari kultur anther ini adalah (1) pelaksa
naan seleksi pada tahap haploid jauh lebih mudah dan efisien, (2) turunan yang di
peroleh seragam dan tidak bersegregasi (Hu dan Hong, 1986 ) 

Sejauh ini kultur anther telah diterapkan pada banyak tanaman pertanian pen
ting seperti : padi, tebu, gandum, rye, triticale, jagung, tembakau, kapas, kedelai, 
karet, kubis, Cabai, anggur, tebu, bit dan stroberi. Akan tetapi varietas baru yang 
telah berhasil dilepaskan ke petani asal kultur anther masih terbatas pada tanam
an padl, gandum dan tebu (Hu dan Zeng, 1984). 

Kultur anther pada tanaman jagung masih dihadapkan pada beberapa kendala 
antara lain dlsebabkan oleh rendahnya persentase plantlet yang dihasilkan dan 
terbatasnya jumlah genotipa yang responsif terhadap kultur tersebut ( Nitch et aI, 
1981 ) . -

Percobaan ini bertujuan untuk mempelajari respon beberapa genotipa jagung 
hasH pemuliaan Makmur (1985) melalui metoda seleksi daur ulang (llrecurrent se
lectionll) terhadap kultur anther pada beberapa media. 

BAHAN DAN METODA 

Tempat dan Waktu Percobaan 

Percobaan ini dilakukan di laboratorium Bio1ogi Se1 Lembaga Pemuliaan Ta
naman Pertanian (Foundation for Agricultural Plant Breeding SVP) Wageningen, 
Negeri Belanda antara bulan Juli sampai dengan bulan Oesember 1987. 
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Bahan Percobaan 

n Bahan percobaan yang dipergunakan sebagai eksplan berupa anther tanaman
ta an jagung hasH pemuHaan Makmur (1985) yang terdiri atas : RC II, RC IV (1) dan
.ni RC IV (2). Sebagai pembanding digunakan varietas Arjuna. 

Media percobaan terdiri atas tiga macam yaitu : Mi-l, Mi-2, dan Yu-Pel 
i- (YP). Media Mi-I dan Mi-2 merupakan modifikasi dari media N6 dimana pada
1- Mi-I kandungan sukrosanya 6 persen, sedangkan pada Ml-2 kandungan sukrosanya 
,- 12 persen. Komposisi media selengkapnya tercantum pada Tabell.
th 

a Tabel I. 	Komposisi Media Yu-Pei (yp), Mi-I dan 
Mi-2 Yang Digunakan Dalam Kultur Anther Jagung 

Table 1. 	 Composition of Yu-Pei (YP), Ml-l and 
Mi-2 Media Used in Maize Anther Culture 

Konsentrasi Akhir ** 
Komponen ( Final Concentration)

( Component) 
YP 	 Mi-l Mi-2 

Unsur Makro : 
(10 ml dad 100 x stock) 
Major nutrients 
(10 ml of 100 x stock) 

KN03 
(NH4)2S04 
NH4N03 
CaC12·2H20 
KH2P04 
MgS04· 7H20 

Unsur Mikro : 
(4 ml dad 250 x stock) 
Minor Nutrients 
(4 ml of 250 x stock) 

MnSOlj.. 4H20 

ZnSOlj.. 7H20 

H3B03 
Kl 


Besi Kelat : 

(10 ml dari 100 x stock) 

Chelated iron 

(10 ml of 100 x stock) 


2.500.00 

165.00 
176.00 
510.00 
370.00 

4.40 
1.50 
1.60 
0.80 

(mgtn 

2.830.00 
463.00 

166.00 
400.00 
185.00 

4.40 
1.50 
1.60 
0.80 

2.830,00 
463.00 

166.00 
400.00 
185.00 

4.40 
1.50 
1.60 
0.80 
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Na2EDTA 

FeS04· 7H20 

37.30 
27.80 

37.30 
27.80 

37.30 
27.80 

Vitamin .. 
(4 ml dari 250 ml x stock) 

Vitamins 
(4 ml of 250 x stock) 
-----------------------
Glycine 
Thiamine - HCl 
Pyridoxine - HCl 
Nicotinic Acid 

7.70 
0.25 
0.25 
1.30 

2.00 
1.00 
0.50 
0.50 

2.00 
1.00 
0.50 
0.50 

Pantothenate 
2,4,5-triio dobenzoic acid 
(TIBA) 

0.25 

0.10 0.10 

(gIl) 

Sukrose (Sucrose) 
Casein hidrolisat 
L - Proline 
Arang aktiv (active charcoal) 
Agar 

120.00 
0.50 

5.00 
8.00 

60.00 
0.50 
0.10 
5.00 
8.00 

120.00 
0.50 
0.10 
5.00 
8.00 

** PH media =5.8 

Metoda Percobaan 

Percobaan dilakukan secara faktorial yang dirancang secara acak kelompok, 
terdiri atas 2 faktor yaitu genotipa dan media. Jumlah genotipa ada 4 dan media 
yang digunakan ada 3 macam. Dengan demikian jumlah perlakuan seluruhnya ada 
12 macam yang masing-masing diulang 10 kali. Sebagai satuan percobaan adalah 
petridis yang diisi sekitar 70 buah anther. 

Pelaksanaan 

Anther sebagai eksplan diambil dari tanaman jagung yang ditumbuhkan di ru
mah kaca Kebun Percobaan SVP, Wageningen, Negeri Belanda. Pengambilan di
lakukan pada saat anther tepat berada pada stadia "uninucleate", yaitu kira-kira 
pada saat tanaman jagung berdaun delapan. Untuk meyakinkan hal ini dilakukan 
pengamatan di bawah mikroskop dengan menggunakan larutan acctocarmin pada 
setiap kali pengambilan. Selanjutnya anther disterilkan berturut - turut dengan 
merendamnya dalam alkohol 70% selama 5 menit, HgC12 0.1 % selama 5 menit 
dan akhirnya dibilas dengan air steril sebanyak 3 kali. 

Anther yang sudah steril tersebut segera ditanam di dalam petridis bersekat 
empat yang telah diisi media pada ketiga bidang sekat yang satu dan diisi air ste
rit pada satu bidang sekat lainnya. Pemberian air dalampetridis tersebut diperlu
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kan guna menjaga agar kelembaban media tetap tinggiselama lnkubasi. Tahap be
rikutnya setiap petridis disegel dengan parafilm dan dilnkubasikan dalam gelap 
berturut-turut pada suhu 15°e selama 1 minggu dan pada suhu 20 0 e selama 
2 minggu. Sesudah itu petridis dipindahkan ke kondisi terang pada suhu 27°e 
sampai terbentuk kalus. Setiap kalus kompak dan embrioid yang terbentuk segera 
dipindah lagi dad petridis ke dalam tabung yang berisi media MS tanpa hormon 
dengan kandungan sukrose 6 persen. Semua tabung diletakkan pada kondisi terang 
di dalam ruang tumbuh pada suhu 28°e. 

Pengamatan 

Pengamatan terhadap perkembangan anther dilakukan 4 minggu kemudian 
dengan interval 1 minggu. Perhitungan jumlah khromosom pada plantlet asal an
ther dilakukan dengan menggunakan metoda Feulgen seperti diuraikan oleh Paka 
dan Widholm (1984). Perhitungan dilakukan pada sel ujung akar pada saat meta
fase. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HasH Percobaan 

Keadaan Umum 

Secara umum persentase kontaminasi oleh bakteri maupun cendawan selama 
percobaan berlangsung relatif sangat keell. Kultur yang terkontaminasi segera 
dipisahkan dan dibuang. 

Sampai kultur berumur 8 minggu keadaan eksplan pada semua perlakukan be
lum menunjukkan adanya tanda-tanda pertumbuhan yang menggembirakan. Be
berapa anther bahkan mulai berubah warna dad hijau menjadi coklat. Seminggu 
bedkutnya (9 MST*) jumlah eksplan yang berubah menjadicoklat semakin bertam
bah dan beberapa di antaranya mengalami kematian. Perubahan yang menggem-

Gambar 1. Anther dengan kalus embryoid terbentuk setelah 10 MST. 
Figure 1. Anther with embryoid callus formed after 10 weeks in culture. 

* MST = minggu sesudah tanam 
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birakan terjadi pada saat eksplan berumur 10 minggu. Beberapa anther yang telah 
mengalami pencoklatan dan diduga tidak akan tumbuh lagi, tiba - tiba memper
lihatkan adanya pembengkakan pada bagian sisi samping tengah berwarna kepu
tih-putihan. Pada umur 11 minggu eksplan yang mengalami pembengkakan ter
sebut dipisahkan dan diamati di bawah mikroskop. HasH pengamatan menunjuk
kan adanya pertumbuhan kalus atau struktur semacam kalus pada bagian tersebut. 

Terdapat 2 macam kalus yang terbentuk, yaitu kalus yang kompak dan ber
warna agak kekuningan (embrioid) dan kalus yang tidak kompak agar remah ber
warna keputihan (Gambar 1 dan 2). Hanya kalus yang embrioid yang dipindahkan 
ke media regenerasi. 

Gambar 2. Anther dengan kalus bukan embryoid terbentuk setelah 10 MST. 
Figure 2. Anther without embryoid callus formed after 10 weeks in culture. 

Pengaruh Genotipa dan Media 

Persentase pembentukan kalus yang terjadi pada semua genotipa jagung yang 
diuji rata-rata relatif sangat rendah (=0.6%). Berdasarkandata yang diperoleh se
lama percobaan berlangsung menunjukkan bahwa anther yang mampu tumbuh men
jadi kalus kompak embrioid hanya berasal dari genotipa Arjuna, sedangkan 3 ge
notipa lainnya yang merupakan hasH seleksi Makmur (1985) yaitu RC II, RC IV (0, 
dan RC IV (2) hanya membentuk kalus yang tidak kompak dan remah serta tidak 
berhasil tumbuh membentuk tanaman utuh. Demikian juga dad 3 media yang di
cobakan yaitu Mi-l, Mi-2 dan YP, hanya media Mi-l yang memberikan pengaruh 
relatif balk terhadap pertumbuhan kalus anther tersebut (Tabel 2). 
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Tabel 2. Respon anther dari 4 Genotipa Jagung Pada Media Mi-l. 


Table 2. Response of Maize Anther from 4 Genotypes on Mi-l Medium. 


Jumlah 

Genotipa * Anther Kalus Kalus Plantlet 
(Genotypes) (Anther (Anthers embrioid (Number 

planted) with callus) (embryoid of plantlet) 
callus) 

Arjuna 2 100 22 (1.00%) 3 (0.14%) 1 (0.05%) 

RC II 3950 14 (0.35%) 0 0 
RC IV (1) 2100 20 (0.95%) 0 0 
RC IV (2) 2 100 6 (0.29%) 0 0 

Total 10250 62 (0.60%) 3 

*Pada media Mi-2 dan YP responnya tidak ada 
(Their response did not occur in Mi-2 and YP media) 

Dari Tabel 2 tersebut terlihat bahwa persentase pembentukan kalus yang ter
jadi berturut-turut pada Arjuna, RC II, RC IV (1) dan RC IV (2) adalah: 1 persen, 
0.35 persen dan 0.95 persen serta 0.29 persen. Dalam hal ini hanya Arjuna yang 
mampu membentuk kalus kompak embrioid sebanyak 3 buah (= 0.14 persen). 

Gambar 3. Plantlet dari anther Arjuna terbentuk 1 minggu setelah 
dikulturkan dalam media regenerasi. 

Figura 3. Plantlet origited from Anther of Arjuna genotype formed 1 week 
after cultured on regeneration medium. 
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Regenerasi Tanaman 

Dari tiga kalus Arjuna yang embrioid tersebut setelah dipindahkan ke media 
regenerasi hanya satu kalus yang berhasil membentuk plantlet, sedangkan dua ka
Ius lainnya tidak berkembang walaupun dibiarkan beberapa minggu dalam media 
regenerasi tersebut. 

Pada kalus yang mampu membentuk plantlet tersebut pembentukan tunas 
terjadi kira-kira 7 hari setelah di pindahkan ke media regenerasi, sedangkan pem
bentukan akar terjadi 3 hari berikutnya (Gambar 3). Akan tetapi setelah berumur 
3 minggu dalam kultur tanaman tersebut tidak mampu tumbuh terus dan akhirnya 
mati sebelum di pindah (aklimatisasi ke media tanah). 

Jumlah Khromosome 

HasH penghitungan khromosom pada ujung akar tanaman hasH regenerasi 
ternyata berjumlah 20 atau sarna dengan jumlah khromosom tanaman jagung nor
mal (Gambar 4). 

L 

Gambar 4. Jumlah khromosom plantlet asal anther 20. 

Figure 4. Chromosome Number of plantlet derived anther =20. 

Pembahasan 

Walaupun persentase keberhasllan kultur anther yang dicapai dalam percoba
an ini relatif masih sangat rendah, akan tetapi hal ini cukup menjadi petunjuk bah
wa jagung Arjuna merupakan genotipa yang responsif terhadap kultur anther. Oleh 

I', 	 karena itu penelitian lebih lanjut masih perlu terus dilakukan guna mendapatkan 
hasH yang lebih baik dengan cara menambah jumlah genotipa jagung yang diuji 
serta mengadakan modifikasi terhadap media dan faktor lingkungan tumbuh lain
nya. Gue et a1 (1978) dan Kuet a1 (1978) menyatakan bahwa terdapat beberapa fa~ 
tor yang menentukan keberhasilan kultur anther antara lain: konstitusi genetik 
dad tanaman donor, komposisi media serta stadia (flstage") fisiologi dad anther 
yang digunakan. Beberapa peneliti lain menambahkan bahwa penggunaan arang 
aktif dalam media dapat juga menlngkatkan keberhasilan kultur anther, karena 
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arang tersebut dapat berfungsi sebagai penyerap zat-zat racun yang mungkin di
keluarkan oleh dinding anther ( Mahaswari et al 1980 ) 

Dad hasH yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa hanya Arjuna yang ter
golong paling baik responnya terhadap kultur anther dibandingkan dengan tiga ge
notipa lainnya. Sebagian kalus yang terbentuk pada Arjuna berhasH meregenerasi 
menjadi plantlet, waJaupun harus diakui persentasenya masih reJatif sangat ren
dah. Adapun kalus yang terbentuk pada tiga genotipa lainnya tidak berhasil tum
buh menjadi pJantlet. HasH percobaan ini selaras dengan yang diperoleh keJompok 
peneliti dari Cina yang menyatakan bahwa tanaman jagung termasuk tanaman yang 
agak sulit dan kurang responsif terhadap kultur Anther (Anor, 1977 ; Anon, 1979 
Ku et ~ 1978, Hu dan Hao, 1981) 

Adapun media yang mampu memberikan pengaruh terbaik adalah media Mi-l 
yang kandungan sukrosenya 6 persen. Sedangkan media Mi-2 dan YP kandungan 
sukrosenya sebesar 12 persen tidak memberikan pengaruh yang baik. Agak ber
Jawanan dengan hasH yang diperoJeh Ku~al(1978) yang mengungkapkan bahwa 
kandungan sukrose tinggi antara 12-15 persen dapat menginduksi anther tumbuh 
lebih baik. 

Faktor lain yang diduga turut berpengaruh terhadap rendahnya hasil yang di
peroleh dari percobaan ini adalah kondisi tanaman di rumah kaca yang digunakan 
sebagai sumber eksplan. Keempat macam genotipa yang diuji tersebut pertum
buhannya kurang optimum disebabkan oleh adanya stres lingkungan berupa suhu 
rendah, panjang hari yang tidak konstan serta intensitas cahaya yang rendah, wa
laupun sudah diberi perlakuan "hari pendek" selama 6 minggu pada awaJ tanam 
dan penambahan cahaya selama pertumbuhannya, tanaman jagung tumbuh lambat 
dan mencapai ketinggian 3.5 meter. Dodds dan Robbetts ( 1982 ) mengingatkan 
bahwa keadaan tanaman di lapangan sebagai sumber eksplan ikut berpengaruh ter
hadap pertumbuhan eksplan dalam kultur. 

HasH analisis khromosom terhadap ujung akar menunjukkan bahwa jumlah 
kromosom tanaman regenerasi sebanyak 20 buah. Hal ini dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut : 

(I) 	Kemungkinan plantlet tumbuh berasal dari sel-sel bukan pollen dalam anther, 
akan tetapi dad sel-sel dinding anther yang diploid, sehingga plantlet tersebut 
diploid juga. 

(2) 	 Kemungkinan yang lain adalah plantlet tumbuh berasal dari sel pollen dalam 
anther, selanjutnya plantlet mengalami mutasi spontan selama pertumbuhan
nya dalam kultur. jika hal ini benar terjadi maka tanaman regenerasi tersebut 
adalah dihaploid ("double haploid"). Dugaan tersebut didasarkan pada penam
pilan fenotipik tanaman yang tumbuh lambat dan agak lemah serta akarnya 
memanjang. 

KESIMPULAN 

1. 	 Media tumbuh Mi-l dengan kandungan sukrose 6 persen dapat menginduksi 
anther jagung genotipa Arjuna membentuk kalus kompak embrioid dan mem
bentuk tanaman utuh (plantlet), walaupun persentasenya relatif sangat rendah. 
Adapun media Mi-2 dan YP dengan kandungan sukrose 12 persen tidak ber
pengaruh terhadap pertumbuhan, anther pada It genotipa yang diuji. 
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2. Plantlet yang diperoleh melalui kultur anther mempunyai jumlah khromosom 
20. Kemungkinan konstitusi genotip yang dapat terjadi pada tanaman tersebu.t 
adalah diploid jika tanaman tumbuh berasal dari sel dinding anther, atau di
haploid jika tanaman tumbuh berasal dari sel pollen dan selanjutnya meng
alami mutasi spontan selama pertumbuhannya dalam kultur. 
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