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ABSTRAK 

Balitjestro mempunyai koleksi anggur sebanyak 54 aksesi yang telah 
dikarakterisasi morfologi dan biokimia tanamannya. Informasi sitologi penting 
diketahui untuk mendukung program perakitan varietas. Koleksi anggur 
balitjestro diperoleh dari berbagai sumber yang kadang tidak terdapat informasi 
yang tepat mengenai species dan jumlah kromosomnya. Oleh karena itu 
karakterisasi kromosom perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan waktu yang tepat untuk karakterisasi kromosom dan mengetahui 
jumlah kromosom varietas anggur Jestro Ag60, Prabu Bestari dan Jestro Ag45. 
Penelitian dilakukan selama bulan November-Desember 2017 dengan melakukan 
analisis kromosom metode squash varietas Jestro Ag60 secara bertahap 5 menit 
sekali mulai pukul 06.15–07.00. Analisis jumlah kromosom dilakukan pada 
varietas anggur Jestro Ag60, Prabu Bestari dan Jestro Ag45. Hasil pengamatan di 
mikroskop menunjukkan bahwa pada varietas Jestro Ag60, fase prometafase 
dominan diperoleh pada jam 06.15-06.20 dan pukul 07.00. Fase prometafase 
merupakan fase pembelahan mitosis yang paling mudah dihitung jumlah 
kromosomnya karena kromosom tampak menyebar. Fase metafase dominan 
terlihat pada pukul 06.35, tahap ini merupakan indikator umum studi 
pendahuluan untuk mengetahui waktu terjadinya pembelahan sel. Berdasarkan 
hasil tersebut analisis waktu pembelahan mitosis dan  jumlah kromosom pada 
varietas lain dilakukan pada pukul 06.15-07.00. Hasil pengamatan dan 
perhitungan langsung di mikroskop, Jestro Ag45, Jestro Ag60 dan Prabu Bestari 
kromosomnya 2n=38. Hal ini sesuai dengan informasi awal bahwa ketiga jenis 
anggur tersebut merupakan jenis Vitis vinivera yang telah diketahui jumlah 
kromosomnya 2n=38. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai dasar karakterisasi 
sitologi lebih lanjut sehingga data jumlah kromosom seluruh aksesi anggur 
koleksi balitjestro dapat diketahui. 

Kata kunci : anggur Indonesia, karakterisasi sitologi, Vitis vinivera 

PENDAHULUAN 

Anggur bukan merupakan tanaman Indonesia, yang mulai diintroduksi 
pada zaman pemerintah Hindia-Belanda pada abad 17 (Winarno et al., 1991). KP 
Banjarsari, Probolinggo (saat ini merupakan salah satu kebun percobaan 
Balitjestro) telah mengoleksi anggur sejak tahun 1956 dan saat ini terdapat 54 
aksesi anggur. Koleksi anggur Balitjestro diperoleh dari berbagai sumber yang 
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kadang tidak terdapat informasi yang tepat mengenai spesies dan jumlah 
kromosomnya. 

Sementara itu, aksesi yang ada tidak akan memberikan manfaat yang 
berarti tanpa dilakukan karakterisasi dan praevaluasi untuk menunjukkan potensi 
terbaiknya (IPGRI, 2003). Karakterisasi dan praevaluasi merefleksikan alel-alel 
spesifik dan data evaluasi yang menggambarkan karakter suatu aksesi 
(Upadhyaya et al., 2008). Balitjestro telah melakukan karakterisasi morfologi dan 
biokimia pada koleksi anggur di KP Banjarsari, namun demikian karakterisasi 
sitologi belum dilakukan. 

Peloqin (1981) dalam Parjanto (2003) mengemukakan bahwa temuan-
temuan baru di bidang sitogenetika dapat berguna unuk mendukung program 
pemuliaan tanaman, baik secara tidak langsung yaitu berupa peningkatan 
pengetahuan susunan genetik suatu jenis tanaman, maupun secara langsung 
yang berupa penerapan teknik sitogenetika untuk perbaikan sifat tanaman. 
Manfaat lain dalam studi sitogenetika antara lain dengan karyotyping, pada pada 
tanaman in vitro Vitis vinifera cv. Bacchus bermanfaat dalam studi filogenetik 
(Haas & Alleweldt, 2000). 

Karakterisasi kromosom biasanya dilakukan dengan studi pembelahan sel 
mitosis karena karakter morfologi kromosom pada pembelahan sel ini stabil dan 
dapat terlihat jelas kromosom (Min et al., 1984 cit Daryono dan Kumalawati, 
2011). Mitosis merupakan periode pembelahan sel yang berlangsung pada 
jaringan titik tumbuh (meristem), seperti pada ujung akar atau pucuk tanaman. 
Mitosis menghasilkan sel yang memiliki jumlah kromosom dan sifat materi 
genetik yang sama dengan induknya (Suryo, 2004).  

Mitosis pada tanaman terjadi selama 30 menit sampai beberapa jam 
(Crowder, 2006). Mitosis memiliki empat tahapan, yaitu profase, metafase, 
anafase, dan telofase. Saat prometafase yaitu awal dari fase metafase ini 
merupakan fase dimana kromosom mengandung 2 kromatid. Pada fase tersebut 
ukuran kromosom jauh lebih panjang dan struktur kromosom tampak lebih jelas 
dibandingkan dengan sel-sel tahap lainnya (Suryo, 2004). Selain itu, pada fase 
tersebut kromosom tampak tersebar dan tidak saling tumpang tindih (Kurata & 
Omura, 1978 cit Aristya et al., 2014).  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan selama bulan November-Desember 2017 dengan 
melakukan analisis kromosom metode squash varietas Jestro Ag60 secara 
bertahap 5 menit sekali mulai pukul 06.15–07.00. Bahan yang digunakan antara 
lain pucuk daun yang dipotong ± 3 mm. Pembuatan preparat pada penelitian ini 
dengan menggunakan metode Squash Jahier dan Tanguy tahun 1996 yang 
terdiri atas: 
1. Tahap fiksasi: potongan pucuk daun direndam dalam larutan asam asetat 

glasial 45% dengan waktu 15 menit pada suhu 4 ºC kemudian dicuci dengan 
menggunakan akuades sebanyak 3 kali pengulangan.  

2. Tahap maserasi, sampel dimasukkan dalam larutan HCl 1 N (1 mL asam 
klorida ditambah 11 m akuades) selama ± 10 menit dengan suhu 55 ºC dalam 
oven. Kemudian sampel tersebut dicuci dengan akuades sebanyak 3 kali.  

3. Tahap pewarnaan, sampel direndam dalam larutan aceto orcein 2% selama 
minimal 1 jam pada suhu kamar.  
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4. Pemencetan atau squash, squash dilakukan hingga sampel terlihat tipis dan 
sel menyebar rata. Kemudian bagian tepi gelas penutup tersebut diberi kuteks 
dan dilabel. 

Setelah itu preparat diamati. Preparat diamati di bawah mikroskop binokuler 
perbesaran 1000x, untuk melihat tahapan pembelahan sel yang dominan dan 
jumlah kromosomnya. Fase pembelahan sel dianggap dominan apabila dalam 
satu bidang pengamatan terdapat lebih dari 50% fase tersebut terlihat. Proses 
yang sama dilakukan untuk menghitung jumlah kromosom Jestro Ag45 dan 
Prabu Bestari. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang disajikan dalam 
bentuk tabel dan gambar.  

HASIL 

Optimasi Waktu Optimal untuk Preparasi Kromosom 
Berdasarkan hasil pengamatan jestro Ag60, tidak semua preparat diperoleh 

hasil yang jelas, beberapa preparat menunjukkan penumpukan sel sehingga sulit 
diamati jumlah kromosomnya. Namun demikian, fase dominan dalam setiap 
preparat yang diamati dapat terlihat seperti tampak dalam Tabel1. 

 
Tabel 1. Fase dominan kromosom anggur Jestro Ag60 berdasarkan waktu 

pengamatan, suhu dan kelembaban saat pengambilan sampel 

Waktu optimasi Suhu  Kelembaban  Fase dominan 

6.15 25 oC 68% Prometafase  
6.20 28 oC 52% Prometafase  
6.25 28 oC 52% Profase  
6.30 28 oC 52% Anafase  
6.35 24 oC 77% Metafase  
7.00 24 oC 77% Prometafase  

 
Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan preparasi kromosom untuk 

menghitung jumlah kromosom anggur varietas Jestro Ag45 dan Prabu Bestari. 
Berdasarkan pengamatan pada saat preparasi tersebut ternyata diperoleh fakta 
bahwa fase prometafase yang dominan terjadi tidak tepat waktu yang sama 
dengan Jestro Ag60, seperti tampak pada Tabel 2. Fase yang terlihat jelas 
meskipun hasil preparasi kurang sempurna yaitu fase metafase dan anaphase 
seperti tampak pada Gambar 1. 

 
Tabel 2. Fase dominan kromosom anggur Jestro Ag45 dan Prabu Bestari 

berdasarkan waktu pengamatan, suhu dan kelembaban 

No Varietas Optimasi Suhu Kelembaban Fase dominan 

1 
Jestro 
Ag45 

6.15 25 oC 70% Profase 
6.20 24 oC 75% Profase 
6.45 25 oC 70% Profase  dan Anafase 
7.00 26 oC 61% Metafase 
7.00 28 oC 53% Metafase 

2 
Prabu 
Bestari 

6.15 24 oC 69% Prometafase 
6.15 24 oC 77% Profase 
6.30 24 oC 77% Prometafase 
6.45 24 oC 69% Prometafase, Metafase, Anafase 
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Gambar 1. Tahapan mitosis anggur: A= profase, B=prometafase,                      
C=metafase dan D=anafase 

 
Perhitungan Jumlah Kromosom 

Hasil pengamatan kromosom disajikan dalam tabel 3. Hasil pengamatan 
tidak semua disajikan karena tidak semua preparat dapat dengan jelas dihitung 
kromosomnya.  

 
Tabel 3.  Hasil pengamatan jumlah kromosom anggur varietas Jestro Ag60, Ag45 

dan Prabu Bestari 

Nama varietas Nomor sampel Jumlah kromosom 

Jestro Ag60 
1 19 
2 19 
3 20 

Jestro Ag45 
1 19 
2 19 
3 17 

Prabu Bestari 
1 20 
2 19 
3 19 

 
Berdasarkan tabel dan gambar diatas, sebagian besar hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa Jestro Ag60, Jestro Ag45 dan Prabu Bestari mempunyai 
jumlah kromosom n= 19, meskipun ada beberapa anomali dengan jumlah 
kromosom 17 dan 20. 

 
 

 

A B 
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PEMBAHASAN 

Hasil optimasi waktu untuk melihat fase pembelahan sel yang dominan 
pada Jestro Ag60 menunjukkan bahwa fase prometafase dominan diperoleh pada 
tiga waktu yang berbeda yaitu pukul 6.15-6.20 dan 07.00. Selain waktu, pada 
saat pengambilan sampel dicatat suhu dan kelembaban lingkungan sekitar 
pengambilan, menunjukkan suhu dan kelembaban yang berbeda pada ketiga 
waktu tersebut.  

Untuk memperjelas, saat pengambilan sampel pucuk daun Jestro Ag60 dan 
Prabu Bestari diamati pula fase pembelahan sel yang dominan dan data terkait 
suhu dan kelembaban. Pada kenyataannya tidak diperoleh data yang sama 
seperti Jestro Ag60 karena pada Jestro Ag45, fase dominan metafase diperoleh 
pada pukul 7.00-7.25. Tahap ini merupakan indikator umum studi pendahuluan 
untuk mengetahui waktu terjadinya pembelahan sel (Setyawan & Sutikno, 2000). 
Fase prometafase dominan dalam sampel preparat tidak diperoleh saat itu. Fase 
prometafase yang terlihat pada beberapa sampel pengamatan pada beberapa 
waktu pengambilan tetapi tidak dominan dalam sekali pegambilan preparat. 
Namun demikian fase prometafase merupakan fase yang terjadi sebelum fase 
metaphase sehingga diduga prometafase dominan terjadi 6.45-7.00 (tidak 
dilakukan pengambilan sampel pada fase ini). 

Sementara itu pada Prabu Bestari, prometafase dominan diperoleh pada 
tiga jam berbeda. Ditemukan pada pengambilan pukul 6.15 di hari yang berbeda 
namun dengan kelembaban yang berbeda ditemukan fase dominan prometafase 
dan profase. Hasil pengamatan tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan 
Abidin et al., 2014 pada sel bawang yang menunjukkan waktu pembelahan sel 
tidak konstan sepanjang hari. Hasil penelitian Arisuryanti et al., (2007) 
menunjukan waktu prometafase pada tanaman jeruk nipis dan jeruk purut 
banyak ditemukan pada jam 08.00 WIB. Sedangkan Martasari, 2010 menyatakan 
bahwa pada jeruk siam Pontianak waktu terbaik pengambilan sampel untuk 
analisis kromosom adalah pukul 08.00 -10.00 WIB 

Perbedaan waktu pembelahan pada satu spesies dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya pada pagi hari. 
Perbedaan durasi mitosis pada setiap spesies bergantung pada kondisi 
lingkungan. Temperatur dan nutrisi, merupakan faktor utama dalam durasi 
mitosis (Yadav cit Abidin, 2014). Beberapa spesies tanaman memerlukan suhu 
tertentu dan lama penyinaran yang berbeda, sehingga untuk mendapatkan 
waktu potong yang tepat diperlukan pengamatan yang berulang-ulang pada 
waktu yang berbeda (Jurcak cit Abidin, 2014). Meskipun demikian, untuk ketiga 
varietas yang diamati, dapat diperkirakan kisaran pengambilan sampel pucuk 
daun yaitu pukul 06.15-07.00, pada kondisi lingkungan dengan suhu 24-28 oC  
dan kelembaban 52-77% untuk memperoleh preparat yang menunjukkan fase 
prometafase dominan. Penggunaan sampel akar tidak digunakan dalam analisis 
kromosom anggur dalam kasus penelitian ini karena anggur merupakan tanaman 
tahunan sehingga pengambilan ujung akar sulit pada tanaman dewasa. Selain 
itu, sebelumnya telah dicoba dengan menggunakan akar namun hasilnya lebih 
baik dengan penggunaan daun pucuk. 

Ketiga varietas tersebut menunjukan hasil jumlah kromosom haploid 
masing-masing varietas menunjukan angka yang tidak jauh berbeda hanya 
selisih beberapa, kurang lebih 19. Hasil penelitian karyotyping anggur (Pierozzi, 
2011) menunjukkan formula karyotype anggur Vitis vinivera adalah 8 metasentrik 
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+ 11 submetasentrik, sedangkan Vitis labrusca, Vitis champinii, Vitis cinerea dan 
Vitis gardiana adalah  7 metasentrik + 12 submetasentrik; sedangkan Vitis 
rotundifolia 8metasentrik + 12 submetasentrik.  

Sementara itu, pada saat pengamatan ditemukan jumlah kromosom n=20 
pada Jestro Ag60 dan Prabu Bestari. Jesro AG45 terlihat dan terhitung jumlah 
kromosom n= 17. Secara total pengamatan, pada kromosom yang paling jelas 
terlihat menunjukkan jumlah kromosom n=19. Perbedaan ini disebabkan oleh 
beberapa faktor atau anomali. Anomali kromosom disebabkan oleh kendala 
teknis dalam pengamatan kromosom di bawah mikroskop hanya dapat dilihat 
dari satu sisi saja. Sehingga ada kemungkinan kromosom yang menumpuk 
kemudian terhitung satu menyebabkan kurangnya jumlah kromosom, ataupun 
ada sesuatu yang terlihat seperti kromosom dan mengakibatkan jumlah 
kromosom bertambah. Meskipun penghitungan jumlah kromosom dapat 
dilakukan, karyotyping masih sulit dilakukan karena kromosom sangat kecil dan 
memungkinan terjadi bias.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Fase prometafase yang dominan pada sel anggur Jestro Ag60, Jestro Ag45, 
dan Prabu Bestari terlihat pada preparat dari pengambilan sampel pucuk 
daun kisaran pukul 06.15-07.00, pada kondisi lingkungan dengan suhu 24-28 
oC  dan kelembaban 52-77%. 

2. Jumlah kromosom anggur Jestro Ag60, Jestro Ag45, dan Prabu Bestari 
adalah 2n=38 

3. Hasil pengamatan waktu optimal mitosis dapat bermanfaat untuk uji sebagai 
dasar karakterisasi sitologi lebih lanjut sehingga data jumlah kromosom 
seluruh aksesi anggur koleksi balitjestro dapat diketahui.  

4. Perlu dilakukan pengujian dengan pewarna lain yang dapat memperjelas 
hasil pengamatan sehingga dapat dilakukan karakterisasi kromosom 
(karyotyping). 
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