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Kultur Sel 

Kultur sel:

adalah pembudidayaan/pemeliharaan sel,

tunggal maupun gabungan beberapa sel, 

dalam lingkungan buatan (medium buatan) 

yang steril.  

Kultur sel terdiri atas populasi sel dengan laju 

pertumbuhan yang cepat karena seluruh 

permukaan sel dapat kontak langsung 

dengan medium nutrisi. 

Kultur sel mempunyai metabolisme lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kultur kalus

Eksplan Kultur Sel 

Eksplan kultur sel:

- Kalus  

- Potongan daun 

Salah satu keunggulan kalus sebagai sumber 

suspensi sel dibanding jaringan tanaman 

secara langsung adalah lebih mudah dalam 

proses isolasi dan lebih cepat tumbuh karena 

sel cepat membelah.
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Kalus adalah sel yang membelah secara terus 

menerus secara tidak terorganisir sehingga 

memberikan penampilan sebagai  massa sel yang 

bentuknya tidak teratur. 

Masa sel dalam kalus akan terpisah-pisah apabila 

diletakkan dalam media cair sambil digojog 

sehingga sel-sel tanaman dapat terpisah.

Sel-sel tanaman yang telah terpisah diberi media 

tanam, maka menjadi kultur sel atau kultur 

suspensi sel.

Cara memisahkan sel-sel tanaman dari 

kalus

Cara memisahkan sel dari potongan daun 

Penanaman dalam media cair & digojog

Potongan daun Chenopodium rubrum yg mengambang pada 

media MS, sel mesofilnya membelah dengan cepat, setelah 

digojog selama 4 hari potongan daun terpisah sempurna dan 

membebaskan sel dalam jumlah yang besar.  

Secara Mekanis

Mengupas jaringan epidermis (dapat pula dng cara 

diblender), kemudian jaringan yang tanpa epidermis disikat. 

Dimasukkan larutan osmotikum (manitol, sorbitol, Mg Cl2, 

Ca Cl2), dng pH 3

Secara Enzimatis

Menggunakan enzim pektinase atau poligalacturonase, yg dpt 

melarutkan senyawa pektat shg lamella tengah melunak dan 

akhirnya sel sel terpisah
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Kultur sel dapat digunakan untuk

• Produksi metabolit sekunder, obat-obatan, 

senyawa flavor/pewangi, pewarna.

• Mempelajari metabolisme sel

• Menguji pengaruh berbagai senyawa terhadap sel

• Mendapatkan biomasa sel untuk kultur protoplas

KEGUNAAN KULTUR SEL 
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Kultur sel untuk memproduksi metabolit telah

dilakukan oleh perusahaan farmasi Amerika

Pfizer Inc pada tahun 1956. 

Kultur sel untuk memproduksi obat-obatan,

telah dimulai pada akhir tahun 1960 (Pétiard

& Bariaud-Fontanel, 1987 dalam Sasson,

1991).

Metabolit sekunder tersebut biasanya diekstrak 

dari akar tanaman, polong, buah, dll) 

KEGUNAAN KULTUR SEL 

Tanaman:

• Terganggu oleh hama, penyakit serta 

faktor lingkungan lainnya.

Kultur sel:

• Hambatan tersebut di atas tidak ada

• Dapat dilakukan secara terus menerus

KELEBIHAN KULTUR SEL 
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• Agregat sel pecah, menjadi sel yg terpisah

• Distribusi sel dan oksigen  dlm media merata

• Mempengaruhi ukuran agregat,  viabilitas 

dan pertumbuhan sel

Sel tunggal membelah, mmbntuk kelompok, 

kemudian mmbntuk sel tunggal lagi.

Pertumbuhan sel mengikuti pola sigmoid

Suspensi sel disaring  

Media dapat ditambah ensim untuk

memecah agregat sel dalam kalus 

Gojog 80-100 rpm

seminggu

Masukkan dlm Erlenmeyer 

berisi media cair

Kalus potong lembut

Masukkan dlm 

Erlenmeyer berisi 

media cair baru

Sel kalus: sel parenkim, ikatan antar sel 

renggang.

Karena media lama kehabisan hara dan 

terjadi akumulasi metabolik toksik

LANGKAH DALAM PEMBENTUKAN KULTUR SEL
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KULTUR KALUS KULTUR SEL

PENGGUNAAN KULTUR SEL UNTUK PEMBENTUKAN 

BIBIT (pada teh) :

1.  Induksi Kalus 

2.  Pembuatan Suspensi Sel 

3.  Agregat Sel untuk Induksi Embrio 

4.  Pendewasaan Embrio 

5.  Perkecambahan Embrio dan Seleksi Bibit

1. Induksi Kalus

Tahap awal dari kultur sel adalah induksi kalus sebagai 

sumber suspensi sel. 

Bahan tanaman (eksplan) dikulturkan  pada  medium 

padat buatan dengan perlakuan sesuai untuk induksi

kalus selama 6-8 hari.
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2. Pembuatan Suspensi Sel 

• Kalus yang terbentuk dipotong kecil-kecil (lembut) kemudian  

dimasukkan ke dalam tabung erlenmeyer yang berisi media cair

dengan atau tanpa penambahan enzim untuk memisahkan agregat

sel menjadi sel tunggal.

• Tabung kemudian digojok dengan orbital shaker berkecepatan

sekitar 80 rpm (putaran per menit) selama seminggu. 

• Selanjutnya, media disaring dengan kain Marycloth yang 

mempunyai ukuran lubang atau mesh 100-200 mđm,sehingga sel-

sel yang terpisah atau berbentuk tunggal akan lolos dari saringan

dan diperoleh suspensi sel murni. 

• Suspensi sel ditumbuhkan pada medium baru, digojog secara    

orbital selama 6-8 hr sampai terbentuk agregat sel kompak .

3. Kultur Agregat Sel untuk Induksi Embrio

•Agregat sel dikulturkan dalam botol jam yang

berisi medium padat untuk induksi embrio somatik. 

•Botol dikulturkan dalam ruang terang cahaya baur

selama 6-8 hr. Mulai umur 4-5 hr, akan 

terlihat bulatan bulatan kuning keputihan yang   

sebenarnya adalah proses inisiasi pertumbuhan embrio. 

•Setelah berumur lebih dari 6 hr, bentuk dan

ukuran embrio makin jelas dan membesar sehingga bisa

dipindah atau disubkultur ke medium untuk 

pendewasaan embrio somatik.
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4. Pendewasaan Embrio

Pada tahap ini, digunakan botol jam sebagai tempat 

media padat dan kultur pro-embrio atau embrio muda.

Botol kemudian ditempatkan dalam ruang terang 

cahaya baur.

Pro-embrio atau embrio stadium muda (fase globular) 

dipindah atau disubkultur pada media padat untuk

pendewasaan embrio sampai bentuk kotiledon dan 

siap dikecambahkan.

5. Perkecambahan Embrio dan Seleksi Bibit

Pada tahap ini, kecambah ditanam pada media padat dengan perlakuan 

untuk pembesaran kecambah (planlet muda). 

Kemudian ditempatkan pada ruang terang cahaya langsung dari lampu 

TL 40 W dengan lama penyinaran 12-14 jam/hari. 

Pada umur 4-6 hr, bibit sudah membesar dengan daun dan akar yang 

makin banyak. 

Pada umur 8 hr atau lebih, perakaran makin baik sehingga

bibit siap diseleksi untuk diaklimatisasi di rumah kaca pada

media tumbuh berupa tanah, pasir dan bahan organik. 

Tempat kultur berupa plastik polibag warna hitam. Setelah bibit 

membesar dengan tunas, daun, dan perakaran yang makin kuat, bibit 

dipindahkan ke persemaian sampai siap ditanam di

lapang atau kebun.


