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ABSTRAK

Mawar (Rosa chinensis Jacq.) merupakan salah satu tanaman hortikultura
yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan memiliki nilai keindahan serta daya tarik.
Mawar adalah bunga yang banyak digemari dan sudah tua keberadaannya. Selain
mawar untuk bunga potong, ada sejenis mawar mini yang dapat ditanam di pot kecil
dan dapat digunakan sebagai penghias meja (Putri, 1997). Mawar mini merupakan
salah satu jenis tanaman hias pot yang kini cukup populer.
Permintaannya mawar mini terus meningkat seiring dengan preferensi
konsumen yang selalu berubah. Warna bunga mawar mini yang ada di Indonesia
umumnya hanya merah, pink, kuning, putih, dan oranye. Untuk mengantisipasi
preferensi konsumen serta meningkatkan keragaman warna bunga telah banyak
dilakukan perakitan varietas baru melalui pemuliaan.
Pemulian tanaman mawar dilakukan secara in vitro dengan teknologi kultur
jaringan. Kultur jaringan tanaman terdiri dari sejumlah teknik untuk menumbuhkan
organ, jaringan, dan sel tanaman. Komposisi media yang digunakan dalam kutur
jaringandapat berbeda jenis bahan kimia atau konsentrasinya. Perbedaan komposisi
media dapat mengakibatkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan eksplan yang
tumbuh secara in vitro. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh beberapa
kombinasi media Murashige dan Skoog (MS), paclobutrazol, dan zat pengatur
tumbuh NAA dalam induksi pembungaan planlet mawar. Namun penelitian ini masih
pada tahap inisiasi atau pembentukan eksplan steril. Usaha pembuatan eksplan steril
cukup sulit dilakukan. Hal ini disebabkan persen kontaminasi yang cukup tinggi,
yaitu lebih dari 80%.
Key Word : mawar mini, flowering, tissue culture

iii

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan
berkat, rahmat dan karunia sehingga laporan akhir penelitian ini dapat diselesaikan
dengan baik. Penelitian Pengaruh
Konsentrasi Paclobutrazol dalam Induksi
Pembungaan (Flowering) Mawar Mini Hibrida Var. Rosmarun dan Yulikara secara
In Vitro ini dilaksanakan atas dorongan untuk mencari media yang tepat untuk
pembungaan mawar.
Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing. yang telah
memberikan bimbingan dan pengarahan selama program ini berlangsung. Ucapan
terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberi dorongan
dan semua teman-teman yang telah banyak membantu penulis.

Bogor, Mei 2010
Penulis

iv

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

I. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Mawar (Rosa chinensis Jacq.) merupakan salah satu tanaman hortikultura
yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan memiliki nilai keindahan serta daya tarik.
Mawar adalah bunga yang banyak digemari dan sudah tua keberadaannya. Fosil
mawar ditemukan pada pembentukan batuan berumur 40 juta tahun di Colorado
(Kartapradja, 1995). Menurut Santika (1996), tanaman mawar dapat dibudidayakan
secara komersial dan terencana sesuai permintaan konsumen.
Selain mawar untuk bunga potong, ada sejenis mawar mini yang dapat
ditanam di pot kecil dan dapat digunakan sebagai penghias meja (Putri, 1997).
Mawar mini merupakan salah satu jenis tanaman hias pot yang kini cukup populer.
Permintaannya terus meningkat seiring dengan preferensi konsumen yang selalu
berubah. Warna bunga mawar mini yang ada di Indonesia umumnya hanya merah,
pink, kuning, putih, dan oranye. Untuk mengantisipasi preferensi konsumen serta
meningkatkan keragaman warna bunga telah banyak dilakukan perakitan varietas
baru melalui pemuliaan.
Pemulian tanaman mawar dilakukan secara in vitro dengan teknologi kultur
jaringan. Kultur jaringan tanaman terdiri dari sejumlah teknik untuk menumbuhkan
organ, jaringan, dan sel tanaman. Sel yang berasal dari spesies tanaman apapun dapat
dikulturkan secara aseptic pada atau dalam medium hara. Salah satu kesulitan dalam
kultur jaringan tanaman adalah kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan optimum sangat
berbeda pada tiap spesies, sehingga tidak ada media yang dapat direkomendasikan
untuk semua tanaman. Sampai saat ini, masih sedikit penelitian mengenai mawar
dilakukan di Indonesia. Lembaga yang aktif melakukan penelitian mengenai tanaman
hias di Indonesia adalah Balai Penelitian Tanaman hias (Balithi).
Menurut Wetter dan Consbel (1991), 50 tahun terakhir ini penelitian–
penelitian yang intensif pada kultur jaringanr telah banyak mengembangkan media,
dan beberapa diantaranya telah digunakan secara luas dalam kultur jaringan saat ini.
Bahan kimia dalam media biasanya ditentukan, artinya hanya hara tertentu yang
dimasukkan ke dalam media, atau media dapat juga mengandung bahan tambahan
kompleks seperti air kelapa atau jus jeruk yang mengandung zat pengatur tumbuh.
Komposisi media yang digunakan dalam kutur jaringandapat berbeda jenis
bahan kimia atau konsentrasinya. Perbedaan komposisi media dapat mengakibatkan
perbedaan pertumbuhan dan perkembangan eksplan yang tumbuh secara in vitro.
Media Murashige dan Skoog (MS) sering digunakan karena cukup memenuhi unsure
hara makro, mikro dan vitamin untuk pertumbuhan tanaman. Yuan dan Hong (2002),
melaporkan bahwa kombinasi TDZ 0.5 mg/l dan NAA 0.1 ng/l atau zeatin 0.5 mg/l
dan NAA 0.1 mg/l yang ditambahkan pada media dasar MS sangat efisien dalam
menginduksi pembungaan pada mawar kultivar Orange Parade.
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