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INTISARI 

Tujuan penelitian ini adalah optimalisasi lama kokultivasi pada transformasi 
RNAi gen pfp pada tanaman tebu (Saccharum officinarum) dengan perantara A. 
tumefaciens. Pada penelitian ini digunakan A. tumefaciens strain GV 3101. Kalus dari 
tiga varietas tebu yaitu varietas Bululawang (BL), PS 862 dan HW digunakan sebagai 
eksplan transformasi. Induksi kalus dari leaf roll tebu dilakukan dalam kultur in vitro 
dengan media MS padat ditambah 3 mg/L 2,4-D dan 0,5 mg/L kinetin. Kalus umur 8 
minggu (varietas BL dan PS 862) dan 12 minggu (HW) digunakan sebagai eksplan 
untuk transformasi. Perlakuan lama kokultivasi 24 jam dan 72 jam dilakukan pada 
medium MS padat ditambah 100 µM asetosiringone. Konsentrasi 100 mg/L kanamisin 
didapatkan sebagai konsentrasi terbaik yang digunakan pada medium seleksi untuk 
membedakan antara transforman dan nontransforman. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa efisiensi transformasi dengan lama kokultivasi 72 jam memberikan efisiensi 
transformasi lebih tinggi dibandingkan dengan lama kokultivasi 24 jam. Efisiensi 
transformasi dengan lama kokultivasi 72 jam pada varietas tebu Bululawang, PS 862, 
dan HW adalah 13 % , 5,5 % dan 0 %. Sedangkan efisiensi transformasi dengan lama 
kokultivasi 24 jam pada tebu varietas Bululawang, PS 862 dan HW masing-masing 
adalah 0 % , 0,6 % dan 0 %. Penelitian ini menghasilkan 39 tanaman putatif transgenik 
pada tebu varietas Bululawang (BL) dan 10 tanaman putatif transgenik pada varietas  
PS 862. Uji konfirmasi adanya RNAi gen pfp (1.110 bp) di lakukan dengan metode 
PCR, diperoleh satu planlet transforman varietas Bululawang dan satu planlet 
transforman PS 862. 
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