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RINGKASAN 

Kriopresevasi merupakan salah satu metode konservasi jangka panjang untuk tanaman yang 
mempunyai sifat benih rekalsitran yang sensitif terhadap pengeringan. Penelitian ini bertujuan 
untuk melihat pengaruh beberapa konsentrasi sukrosa sebagai pretreatment untuk 
kriopreservasi kelapa. Bahan tanaman yang digunakan adalah embrio kelapa Dalam Laguna 
berumur 12 bulan sebanyak 1200 embrio. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap 
dengan  8 perlakuan perbedaan konsentrasi sukrosa yaitu 0.5 M, 0.75 M, 1.0 M dan 1.5 M 
sebelum dan sesudah didesikasi dalam 100g silica gel serta kontrol yang diulang tiga kali. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sukrosa di atas konsentrasi 0.5 M dapat 
menurunkan viabilitas dan perkecambahan embrio kelapa dan menyebabkan tingginya 
kerusakan sel. Sukrosa sebagai pretreatment dapat digunakan sebagai krioprotektan untuk 
penyimpanan embrio di dalam nitrogen cair (kriopreservasi). Penggunaan sukrosa dengan 
konsentrasi 0.5 M selama satu hari dan kemudian dikombinasikan dengan desikasi pada wadah 
yang berisi silica gel 100g selama 24 jam dapat digunakan sebagai pretreatment dalam 
kriopreservasi karena memberikan persentase viabilitas 86.67% dan perkecambahan 53.69%. 
 
Kata kunci : Kriopreservasi, sukrosa, embrio, kelapa. 

ABSTRACT 

The promising method of germplasm conservation for recalcitrant seeds is storage in liquid 
nitrogen, which is also called cryopreservation. The study aimed to determine effect of different 
levels of sucrose concentration as a pretreatment on coconut cryopreservation. The material 
consists of one thousand two hundred 1200 mature embryos from seed nuts of Laguna Tall.  
Randomized complete design with 8 treatments consists of 4 treatments with different levels of 
sucrose 0.5 M, 1.75 M, 1.0 M and 1.5 M without desiccation and 4 treatments different levels of 
sucrose 0.5 M, 1.75 M, 1.0 M and 1.5 M with desiccation in airtight jars containing 100g silica gel 
for 24 hours and control with three replications. The result showed that concentration of sucrose 
higher than 0.5 M is deleterious and gave low percentage of viability and germination compared 
to the control. Sucrose could be used as cryoprotectant for conserved embryo in liquid nitrogen. 
Sucrose 0.5 M for 1 day in liquid medium combined with desiccation for 24 hours could be used 
as pretreatment on coconut cryopreservation because of high percentage of viability 86.67% and 
germination 53.69% 
 
Key words : Cryopreservation, sucrose, embryo, coconut. 
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PENDAHULUAN 

Kelapa merupakan spesies tanaman tropis yang buahnya termasuk kategori 
benih reklsitran sehingga tidak dapat disimpan lama di bawah temperatur rendah 
maupun cara konvensional. Benih rekalsitran adalah benih yang sangat sensitif 
terhadap desikasi dan tak dapat dikeringkan di bawah batas kritikal kadar air (Chin 
dan Roberts, 1980). Sehingga untuk koleksi plasma nutfah selain menggunakan 
metode konservasi ex situ melalui field genebank (kebun plasma nutfah) dan juga dapat 
dilakukan melalui kultur in vitro, antara lain melalui kriopreservasi.  

Kriopreservasi adalah metode penyimpanan jangka panjang dimana bahan 
tanaman disimpan pada temperatur sangat rendah dalam nitrogen cair (-1960C) yang 
menghentikan mobilisasi segala aktivitas sel (Ashmore, 1997, Engelmann 2000, 
Chaudury, 2000). Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan 
kriopreservasi adalah mencegah terbentuknya kristal es pada saat diaplikasikan dalam 
kondisi suhu rendah dapat membekukan sel atau jaringan bahan tanaman yang akan 
disimpan, karena menurut Crowe et al. (1988) 95% air yang ada di jaringan biologi 
adalah dalam keadaan bebas dan gampang dikonversi menjadi kristal es yang dapat 
menyebabkan kerusakan sel. Terbentuknya kristal es ini dapat dicegah dengan 
menggunakan krioprotektan yang berfungsi sebagai anti pembekuan dengan 
mencegah terbentuknya kristal es di dalam sel selama proses pembekuan (Uemura 
dan Sakai, 1980; Caudhury, 2003). Krioprotektan yang biasa digunakan adalah DMSO, 
glycerol yang bersifat memproteksi di dalam sel dan sukrosa, gula alkohol, 
polyethylene glycol dan lain-lain (Razdan and Cocking, 1997; Towill, 1991). 
Penggunaan media yang mengandung sukrosa, DMSO dan glycerol yang paling 
banyak digunakan dengan konsentrasi 1-2 M. Penggunaan sukrosa sebagai salah satu 
alternative krioprotektan telah berhasil pada kelapa sawit.   

Persentase keberhasilan tanaman yang dapat melalui perlakuan awal sebelum 
disimpan dalam nitrogen cair khususnya pada kelapa dilihat dari persentase bahan 
tanaman (embrio) yang berkecambah. Kriopreservasi pada tanaman kelapa telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti dengan tingkat keberhasil yang bervariasi. 
Keberhasilan penelitian diawali oleh Bajaj (1984) dimana hanya kalus yang terbentuk. 
Assy Bah dan Engelman (1992) telah mencoba menggunakan metode pregrowth-
dessiccation pada 4 kultivar kelapa dengan kombinasi pengeringan menggunakan 
laminar air flow selama 4 jam kemudian di kulturkan dalam media MS yang 
mengandung 600g/l glukosa dan 15% glycerol. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
pengaruh beberapa konsentrasi sukrosa sebagai pretreatment untuk kriopreservasi 
kelapa. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Plant Cell Tissue Culture, Institute Plant 
Breeding, the University of the Philippines Los Banõs UPLB sejak bulan Januari 2001 
sampai dengan bulan Maret 2002. Bahan tanaman yang digunakan adalah embrio 
kelapa Dalam Laguna berumur 12 bulan sebanyak 1200 embrio yang berasal dari 
PCA-ZRC Zamboanga. Embrio diambil dengan menggunakan cork borer untuk 
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mengeluarkan endosperm yang mengandung embrio dan diletakkan pada wadah 
yang bersih. Selinder endosperm yang mengandung embrio disterilisasi dengan di 
cuci bersih pada air yang mengalir dan direndam selama satu menit dalam alkohol 
95% dan dibersihkan dengan air steril tiga kali.  Selinder endosperm kemudian 
direndam dalam pemutih komersial (bleach) selama 20 menit dan airnya dikeluarkan 
dan dimasukkan dalam kantong plastik kemudian di bawa ke laboratorium. Di 
laboratorium endosperm di bilas menggunakan air steril tiga kali dan direndam dalam 
alkohol 70% selama 1-2 menit serta direndam selama 20 menit di dalam pemutih 
komersial (bleach, 5.25% sodium hypochlorite) kemudian siap dimasukkan dalam 
laminar air flow (LAF). Pisau, pertidish, pinset, labu ukur, alkohol 95% dan kapas 
steril dimasukkan dalam LAF dan disteril dengan sinar UV selama 30 menit. 
Endosperm berisi embrio dimasukkan dalam LAF setelah lampu UV dimatikan. 
Embrio dikeluarkan dengan menggunakan pinset dan pisau dan diletakkan di atas 
petridish yang telah dilapisi kertas filter. Setelah semua embrio dikeluarkan dari 
endosperm direndam dalam alkohol 70% dalam beker glas selama 1 menit dan dibilas 
dengan air steril. Kemudian direndam dalam  pemutih komersial selama 10 menit dan 
dibilas 3-5 kali dengan air steril. Embrio steril kemudian dipindahkan ke petridish 
untuk dipakai pada beberapa perlakuan.  

Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan 8 perlakuan 
perbedaan konsentrasi sukrosa yaitu: 4 perlakuan menggunakan 0.5 M, 0.75 M, 1.0 M 
dan 1.5 M sukrosa sebelum desikasi dengan silica gel dan 4 perlakuan menggunakan 
0.5 M, 0.75 M, 1.0 M dan 1.5 M sukrosa dilanjutkan dengan desikasi dalam 100g silica 
gel serta kontrol yang diulang tiga kali. Embrio kelapa direndam selama 24 jam pada 
semua konsentrasi sukrosa kemudian ditumbuhkan dalam media Y3 dari UPLB.  

Pengamatan terdiri dari : 1) persentasi embrio yang berkecambah, dilakukan 
pada umur 2 minggu dan 4 minggu setelah tanam. Embrio dikatakan berkecambah 
pada saat terjadi pembesaran dan pemanjangan embrio diikuti dengan munculnya 
plumule, 2) viabilitas embrio, menggunakan metode tetrazolium test menurut 
Stephonkus dan Lanphear (1967) caranya adalah sebagai berikut 10 embrio dari setiap 
perlakuan dibelah memanjang menjadi dua bagian kemudian direndam dalam larutan 
0.1% TTC selama 12 jam dalam kondisi gelap kemudian dibilas dengan air. 
Tetrazolium test mengindikasi aktivitas dehidrogenase enzim, yang mempunyai 
keterkaitan dengan aktivitas sel-sel atau bagian tanaman yang hidup. Sehingga 
apabila bagian embrio yang mengandung sel-sel untuk pembentukan plumule dan 
akar berwarna merah menandakan embrio tersebut viable dan sebaliknya (tidak 
berwarna) kemudian dihitung persentase embrio yang viable,  3) kadar air embrio 
(diekspresikan dari berat basah awal) diukur dengan menimbang 10 embrio sebelum 
dan setelah diberi perlakuan kemudian dikeringkan selama 48 jam dengan 
menggunakan oven dengan suhu 1020C, 4) Electrical conductivity diukur menggunakan 
prosedur dari Chandel et al., 1995) dengan beberapa modifikasi. Sepuluh embrio untuk 
setiap perlakuan direndam dalam 25 ml air deionized.  Data dalam bentuk persen 
ditransformasi menggunakan Square-Root Transformation dan dimasukkan dalam 
Microsoft Excel dan dianalisa menggunakan Statistical analysis Software (SAS) version 
6.12. Analisis Varians (ANOVA) dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (Gomez and 
Gomez 1984).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kadar air 

Penambahan 1.5 M sukrosa, kadar air embrio kelapa turun menjadi 52.05% atau 
terdapat perbedaan 26% dengan kontrol, akan tetapi tetap dibutuhkan kadar air yang 
rendah dan ini dapat dicapai dengan penggunaan silica gel 100g selama 24 jam. 
Setelah desikasi dengan  silica gel 100g selama 24 jam, kadar air embrio turun sampai 
10.05% pada perlakuan 0.5 M – 1.5 M sukrosa. Rendahnya kadar air diperlukan untuk 
mencegah timbulnya kristal es pada saat disimpan dalam nitrogen cair untuk 
penyimpanan jangka panjang tanpa kerusakan sel. 
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Gambar 1. Pengaruh sukrosa dikombinasikan dengan dan tanpa desikasi terhadap kadar air dan electrical 

conductivity. Bars menunjukkan BNJ pada α = 0.01. 
 

Electrical conductivity 

Pengukuran electrical conductivity secara signifikan meningkat dengan 
bertambahnya konsentrasi sukrosa (Gambar 1). Hal ini menunjukkan terjadinya 
kerusakan membran sel pada embrio kelapa. Pada perlakuan tanpa desikasi 
peningkatan terjadi dari 0.45 (uS/cm) menjadi 0.73 (uS/cm) dan dengan desikasi dari 
1.17 (uS/cm) menjadi 1.53 (uS/cm). Berdasarkan hasil  analisis menunjukkan bahwa 
sukrosa dapat digunakan sebagai pretreatment sampai konsentrasi 0.5 M. Konsentrasi 
di atas 0.5 M sudah menyebabkan banyaknya cairan sel yang keluar dari membran sel 
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Viabilitas 

Tanpa desikasi viabilitas embrio tidak berpengaruh sampai konsentrasi 0.5 M 
dan 0.75 M, akan tetapi dengan meningkatnya konsentrasi menjadi 1.0 dan 1.5 M 
viabilitas menurun 10-14% (Gambar 2). Pada konsentrasi 0.5 M dengan desikasi terjadi 
peningkatan viabilitas dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa konsentrasi sukrosa di atas 0.5 M dapat menurunkan viabilitas embrio. 
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Gambar 2. Pengaruh sukrosa dikombinasikan dengan dan tanpa desikasi terhadap  kadar air dan viabilitas embrio. 

Bars menunjukkan BNJ pada α = 0.01 
 
 
Perkecambahan embrio 

Perkecambahan ditandai dengan munculnya plumula dari cotyledonary sheat. 
Pada umumnya terjadi setelah adanya pemanjangan dan pembesaran embrio setelah  
2 – 8 minggu dikulturkan dalam media awal perkecambahan. Pada penelitian ini 
perkecambahan terjadi setelah 4 – 10 minggu sejak awal dikulturkan dalam media. 
Pada konsentrasi sukrosa yang tinggi, persentase perkecambahan turun drastis 
menjadi 17.95% pada perlakuan tanpa desikasi (Gambar 3). Perlakuan dengan desikasi 
pada konsentrasi di atas 0.5 M menunjukkan penurunan persentase perkecambahan. 
Kombinasi embrio yang didesikasi dengan perlakuan sukrosa 1.0 M dan 1.5 M 
perkecambahannya tidak lengkap walaupun terlihat adanya pembesaran dan 
pemanjangan embrio. Sampai 3 bulan pada media perkecambahan tetap tidak 
berkecambah. Pada penelitian ini juga terlihat adanya perkecambahan yang normal 
dan abnormal (Gambar 4). Embrio yang diberi perlakuan konsentrasi tinggi sukrosa 
menunjukkan tingginya persentase kecambah yang abnormal yang ditandai dengan 
hanya menghasilkan akar, albino dan kerdil .  
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Gambar 3. Pengaruh perbedaan konsentrasi sukrosa dikombinasikan dengan dan tanpa desikasi pada 

perkecambahan embrio kelapa. Bars menunjukkan BNJ pada α = 0.01. 
 
Sukrosa dikenal sebagai salah satu krioprotektan yang dapat digunakan dan tidak 
bersifat racun. Sukrosa berperan dengan menggantikan molekul air yang berperan 
dalam memelihara struktur makro molekul (Crowe et al., 1988). Penggunaan sukrosa 
dapat menurunkan kadar air dari embrio kelapa sampai 52.05% (Gambar 1). 
Berdasarkan penelitian Dumet et al. (1993) penggunaan 0.75 M sukrosa selama 7 hari 
dapat menurunkankadar air kelapa sawit dari 15% menjadi 5% tanpa kehilangan 
viabilitasnya. Hal yang sama ditunjukkan oleh pretreatment dengan 0.5 M sukrosa 
dikombinasikan dengan desikasi selama 24 jam memberikan persentase yang tinggi 
terhadap viabilitas (86.67%) dan perkecambahan embrio kelapa (53.69%) 
dibandingkan dengan kontrol (76.67% dan 32.29%). Pada saat yang sama juga terlihat 
bahwa embrio yang diberi perlakuan 0.5 M dikombinasikan dengan desikasi selama 24 
jam di dalam wadah yang berisi 100g silica gel dapat menurunkan kerusakan 
membran yang ditunjukkan dengan nilai electrical conductivity yang lebih rendah dan 
munculnya kecambah yang abnormal. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh  
Mashud (2005) pada penelitian kelapa kopyor dimana dengan menggunakan 0.5M 
sukrosa dikombinasikan dengan desikasi selama 16 jam menunjukkan persentase yang 
tinggi terhadap viabilitas (93.33%) dan perkecambahan embrio kelapa (20.00%). 
Rendahnya perkecambahan embrio pada kelapa kopyor kemungkinan disebabkan 
oleh jaringan penyusun embrio kelapa  kopyor yang agak berbeda dengan kelapa 
normal. Crowe et al. (1988) menyatakan bahwa sukrosa mempunyai kemampuan 
untuk memproteksi/melindungi membrane sel selama proses pengeringan, dimana 
membrane sel diketahui sebagai salah satu bagian sel yang mudah rusak. Caffrey et al. 
(1988) juga menemukan bahwa sukrosa dapat menjaga integritas membran sel. Dalam 
penelitian ini diobservasi bahwa apabila konsentrasi sukrosa dinaikkan menjadi 1.0 M 
dan 1.5 M dan dikombinasikan dengan desikasi selama 24 jam perkecambahan dari 
embrio kelapa menjadi tidak sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi 
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sukrosa di atas 0.5 M menyebabkan kerusakan sel embrio kelapa. Secara normal untuk 
media perkecambahan embrio kelapa mengandung 6% (0.18 M) sukrosa. Dumet dan 
Benson (2000) menyatakan bahwa pemberian sukrosa untuk pretreatment yaitu 0.75 M 
memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasil kriopreservasi pada kelapa 
sawit. Sebaliknya dalam penelitian perlakuan awal dengan menggunakan sukrosa di 
atas 0.75 M sebelum dimasukkan dalam LN menunjukkan pengaruh negatif terhadap 
embrio kelapa. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya perkecambahan embrio. Hasil 
yang sama ditemukan oleh Panis et al. (2000) yang bekerja untuk pisang dengan 
konsentrasi 100g/L sukrosa.    
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Gambar 4. Perkecambahan embrio normal (A dan B) dan abnormal (C dan D). 
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KESIMPULAN 

Sukrosa sebagai pretreatment dapat digunakan sebagai krioprotektan untuk 
penyimpanan embrio di dalam nitrogen cair (kriopreservasi). Penggunaan sukrosa 
dengan konsentrasi 0.5 M selama satu hari dan kemudian dikombinasikan dengan 
desikasi pada wadah yang berisi silica gel 100g selama 24 jam dapat digunakan 
sebagai perlakuan awal dalam kriopreservasi karena memberikan persentase viabilitas 
86.67% dan perkecambahan 53.69%. 
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