
 

 

 
 

 
EFEKTIVITAS ASAM 2,4-DIKLOROFENOKSIASETAT (2,4-

D) DAN KINETIN PADA MEDIUM MS DALAM INDUKSI 

KALUS SAMBILOTO DENGAN EKSPLAN POTONGAN 

DAUN 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 
 

Diajukan dalam Rangka Menyelesaikan Studi Strata I 

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Sains 

 

 
Disusun Oleh  :  

Nama                 : Alia Fitrianti 

NIM                   : 4450401024 

Program Studi  : Biologi  

Jurusan             : Biologi 

 
 
 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG 

2006 

 



 

 ii

PENGESAHAN 

 
Skripsi dengan judul: Efektivitas Asam 2,4-Diklorofenoksiasetat (2,4-D) dan 

Kinetin pada Medium MS dalam Induksi Kalus Sambiloto dengan Eksplan 

Potongan Daun. 

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang pada, 

Hari      :  Senin 

Tanggal         : 13 Maret 2006 

         Panitia Ujian 

 

Ketua        Sekretaris 

 

 

Dr. Kasmadi IS., M.Si         Ir. Tuti Widianti, M.Biomed 
NIP. 130781011           NIP. 130781009 
 
Pembimbing I                     Anggota Penguji 

 

Noor Aini Habibah, S.Si., M.Si       1. Dra. Lina Herlina, M. Si 
NIP. 132205928             NIP. 132003069 
 
 

Pembimbing II       2. Noor Aini Habibah, S.Si., M.Si  
                NIP. 132205928 
 
 
 
Drs. Sumadi, M.S          3. Drs. Sumadi, M.S 
NIP. 130686735              NIP. 130686735 



 

 iii

ABSTRAK 

 

 Zat pengatur tumbuh yang banyak digunakan dalam kultur jaringan 
tumbuhan adalah auksin dan sitokinin. Asam 2,4-D adalah salah satu auksin yang       
berperan dalam pertumbuhan kalus dari eksplan dan menghambat regenerasi 
pucuk tanaman. Sedangkan kinetin adalah salah satu sitokinin yang berperan 
untuk pembelahan sel dalam kultur jaringan tanaman. Perbandingan auksin dan 
sitokinin yang seimbang pada eksplan dapat menghasilkan pertumbuhan kalus. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian asam 2,4-D dan 
kinetin pada medium MS terhadap induksi kalus sambiloto dengan eksplan 
potongan daun serta untuk mengetahui konsentrasi asam 2,4-D dan kinetin pada 
medium MS yang dibutuhkan untuk induksi kalus sambiloto dengan eksplan 
potongan daun tersebut. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas Negeri 
Semarang pada bulan Juni sampai Agustus 2005. Penelitian ini menggunakan 
rancangan acak lengkap dengan 2 faktorial yang terdiri dari 6 perlakuan asam 2,4-
D dengan konsentrasi 0, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 5 mg/l dan 6 perlakuan kinetin dengan 
konsentrasi 0, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 5 mg/l dan 3 kali perulangan sehingga 
diperlukan 36 x 3 = 108 sampel. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian perlakuan asam 2,4-D dan 
kinetin dengan berbagai tingkatan konsentrasi pada daun sambiloto dapat 
menginduksi pembentukan kalus. Kelompok perlakuan K1D0 dengan konsentrasi 
kinetin 0,1 mg/l dan asam 2,4-D 0 mg/l mempunyai berat kalus sebesar 3,61 
gram. Perlakuan ini merupakan kombinasi perlakuan yang menghasilkan kalus 
paling besar, dimana pada perlakuan ini hanya dengan konsentrasi kinetin 0,1 
mg/l sudah dapat menginduksi pertumbuhan kalus sambiloto tanpa ada 
penambahan asam 2,4-D. Hal ini mungkin terjadi karena pertumbuhan kalus pada 
perlakuan tersebut kandungan auksinnya sudah cukup untuk membentuk kalus 
dan hanya dibutuhkan kinetin saja untuk membentuk kalus. 
 Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa pada interaksi 
pemberian asam 2,4-D dan kinetin pada medium MS berpengaruh terhadap 
induksi kalus sambiloto dengan eksplan potongan daun, serta konsentrasi kinetin 
pada medium MS yang dibutuhkan untuk induksi kalus sambiloto dengan eksplan 
potongan daun tersebut adalah 0,1 mg/l. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanaman sambiloto merupakan salah satu tanaman obat yang 

digunakan sebagai obat anti kanker, asma, tumor dan sebagainya. Di beberapa 

daerah, sambiloto (Andrographis paniculata, Nees.) dikenal dengan berbagai 

nama. Masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur menyebutnya dengan bidara, 

sambiroto, sadilata, sambilata, takilo, paitan dan sambiloto. Di Jawa Barat 

disebut dengan ki oray, takila, atau ki peurat. Di Bali lebih dikenal dengan 

samiroto. Masyarakat Sumatra dan sebagian besar masyarakat Melayu 

menyebutnya dengan pepaitan atau ampadu. Diduga sambiloto berasal dari 

kawasan Asia Tropik. Di Pulau Jawa, sambiloto ditemukan pertama kali 

sekitar pertengahan dasawarsa kedua abad ke-19. Selain di Indonesia, tanaman 

yang tumbuh liar ini juga banyak ditemukan di Malaysia, Filipina, Sri Langka, 

dan India. Habitat asli sambiloto adalah tempat-tempat terbuka yang teduh dan 

agak lembab (Prapanza dan Marianto, 2003). 

Semua bagian tanaman sambiloto, seperti daun, batang, bunga dan 

akar, terasa sangat pahit jika dimakan atau direbus untuk diminum. Rasa pahit 

itu disebabkan oleh adanya senyawa andrographolid yang banyak terdapat di 

dalam tanaman sambiloto, terutama bagian daun dan batangnya. Di daun, 

kadar senyawa andrographolid sebesar 2,5 – 4,8% dari berat keringnya 

(Prapanza dan Marianto, 2003). Senyawa ini merupakan bahan aktif daun 
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sambiloto yang banyak mengandung unsur-unsur mineral, seperti kalium, 

natrium, kalsium dan asam kersik. Untuk penyakit darah tinggi, kalium yang 

bersifat diuretik memang diperlukan untuk membantu tubuh mengeluarkan air 

dan natrium agar bisa menurunkan tekanan darah. Selain itu, andrograpolid 

adalah senyawa aktif utama dalam sambiloto yang memiliki multiefek 

farmakologis. Zat aktif ini mampu menghambat pertumbuhan sel kanker hati, 

payudara dan prostat. Andrographolid juga dapat meningkatkan aliran 

empedu, garam empedu dan asam empedu. Zat pahit ini juga bisa 

meningkatkan produksi antibodi (immunostimulant), mampu merangsang daya 

tahan seluler (fagositosis), antiradang, antiinfeksi, antiracun, menurunkan 

kadar glukosa dalam darah, menghancurkan inti sel kanker, bahkan ekstrak 

sambiloto sudah digunakan sebagai salah satu zat penghambat HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) (Prapanza dan Marianto, 2003). 

Kultur jaringan telah sejak lama digunakan sebagai salah satu metode 

untuk produksi senyawa bioaktif dari tumbuhan. Kelebihan penggunaan kultur 

jaringan  dalam produksi senyawa bioaktif dibanding dengan tumbuhan utuh 

antara lain adalah tidak adanya keterbatasan iklim, tidak memerlukan lahan 

yang luas, dan senyawa bioaktif dapat dihasilkan secara kontinyu dalam 

keadaan yang terkontrol (Collin & Edward, 1998). Sintesis senyawa bioaktif 

oleh kultur kalus antara lain dilaporkan oleh Tabata & Hiraoka (1976); 

Sengupta et al (1989) dan Nurhayati (1993). 

Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan (morfogenesis) kultur 

dan sintesis metabolit sekunder adalah komponen organik dan anorganik 
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medium, zat pengatur tumbuh, cahaya dan temperatur (Heble, 1996 dalam 

Islam 1996). Medium yang sering digunakan untuk sebagian besar spesies 

tanaman dikotil maupun monokotil adalah medium Murashige dan Skoog 

(MS) (Dixon, 1985). Suryowinoto (1996) menyebutkan bahwa medium MS 

memiliki unsur-unsur dan persenyawaan yang lebih lengkap dibandingkan 

dengan medium yang lain. Medium MS mempunyai keistimewaan yaitu 

memiliki kandungan mikronutrien yang tinggi. Staba (1988) menambahkan 

bahwa umumnya mineral-mineral ini dapat mendukung pertumbuhan sel-sel 

tanaman dalam kultur in vitro.  

Pada tahun 1957, Skoog dan Miller mengemukakan bahwa regenerasi 

tunas dan akar in vitro dikontrol secara hormonal oleh sitokinin dan auksin. 

Organogenesis adalah proses terbentuknya organ seperti tunas dan akar, baik 

secara langsung dari permukaan eksplan atau secara tidak langsung melalui 

pembentukan kalus terlebih dahulu. Dengan menggunakan eksplan empulur 

tembakau, Skoog dan Miller mendemonstrasikan bahwa nisbah sitokinin dan 

auksin yang tinggi mendorong pembentukan tunas, sedangkan nisbah sitokinin 

dan auksin yang rendah mendorong pembentukan akar. Jika diberi dalam 

jumlah yang seimbang, sitokinin dan auksin akan mendorong pembentukan 

kalus (Yusnita, 2003).  

Zat pengatur tumbuh yang banyak digunakan dalam kultur jaringan 

adalah auksin dan sitokinin. Perbandingan auksin dan sitokinin yang seimbang 

pada eksplan dapat menghasilkan pertumbuhan kalus (Davies, 1990). Salah 

satu zat pangatur tumbuh yang digolongkan auksin adalah asam 2,4-D. 
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Wetherell (1982) menyebutkan bahwa peran auksin adalah merangsang 

pembelahan dan perbesaran sel yang terdapat pada pucuk tanaman dan 

menyebabkan pertumbuhan pucuk-pucuk baru. Penambahan auksin dalam 

jumlah yang lebih besar, atau penambahan auksin yang lebih stabil, seperti 

asam 2,4-D cenderung menyebabkan terjadinya pertumbuhan kalus dari 

eksplan dan menghambat regenerasi pucuk tanaman. 

Zat pengatur tumbuh yang digolongkan sebagai sitokinin salah satunya 

adalah kinetin. Kinetin merupakan sitokinin sintetik yang mempunyai 

aktivitas yang lebih tinggi dari pada sitokinin alami (Santoso dan Nursandi, 

2003). Pembelahan sel dalam kultur jaringan tanaman yang disebabkan oleh 

kinetin telah banyak dilakukan penelitian oleh para ahli. Penelitian terhadap 

kinetin dan auksin pada kultur tembakau telah membuktikan adanya peranan 

dari kedua zat tumbuh ini terhadap pertumbuhan. Kinetin yang berimbang 

dengan auksin dapat menyebabkan pertumbuhan kalus (Abidin, 1985). Jumlah 

auksin dan sitokinin yang perlu ditambahkan kedalam kultur tergantung 

kandungan auksin dan sitokinin endogen pada eksplan. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan komposisi zat pengatur tumbuh yang tepat untuk mendapatkan 

kalus perlu dilakukan penelitian. 

 
B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan yang perlu 

diteliti yaitu: 

1. Apakah Interaksi pemberian asam 2,4-D dan kinetin pada medium MS 

berpengaruh terhadap induksi kalus sambiloto dengan eksplan potongan 

daun? 
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2. Berapakah konsentrasi asam 2,4-D dan kinetin terbaik pada medium MS 

yang dibutuhkan untuk induksi kalus sambiloto dengan eksplan potongan 

daun? 

 
C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan pengertian dalam penelitian ini, maka 

perlu diberi penegasan istilah yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Zat pengatur tumbuh 

Zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik bukan hara yang 

dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat dan dapat merubah 

proses fisiologi tanaman (Abidin, 1985). Zat pengatur tumbuh yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah asam 2,4-D yang  merupakan salah 

satu zat pengatur tumbuh golongan auksin sintetik dan kinetin merupakan 

zat pengatur tumbuh golongan sitokinin sintetik yang menyebabkan 

peningkatan pembelahan sel. 

2. Kalus 

Kalus adalah suatu jaringan yang bersifat meristematis akibat 

timbulnya luka dan merupakan salah satu wujud dari dediferensiasi 

(Suryowinoto, 1996). 

3. Eksplan 

Eksplan adalah bagian tanaman (dapat berupa sel, jaringan, atau 

organ) yang digunakan sebagai bahan inokulum awal yang ditanam dalam 

media kultur in vitro (Gunawan, 1995). 
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4. Medium MS tahun 1962 

Medium MS (1962) merupakan media yang sering digunakan untuk 

kultur jaringan karena memiliki unsur-unsur dan persenyawaan yang lebih 

lengkap dibandingkan dengan medium yang lain. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh Interaksi pemberian asam 2,4-D dan kinetin pada 

medium MS terhadap induksi kalus sambiloto dengan eksplan potongan 

daun. 

2. Mengetahui konsentrasi asam 2,4-D dan kinetin terbaik pada medium MS 

yang dibutuhkan untuk induksi kalus sambiloto dengan eksplan potongan 

daun. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi tentang efektivitas pemberian asam 2,4-D dan 

kinetin pada medium MS yang dapat menginduksi kalus sambiloto dengan 

eksplan potongan daun. Hal ini menjadi dasar dalam produksi metabolik 

sekunder dari sambiloto dengan kultur jaringan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan biologi tanaman sambiloto 

a) Klasifikasi Sambiloto 

Klasifikasi sambiloto menurut Prapanza dan Marianto (2003) adalah:  

Phylum   : Plantae 

Divisio   : Angiospermae 

Class   : Dicotyledoneae 

Subclass   : Gamopetalae 

Ordo   : Personales 

Famili   : Acanthaceae 

Genus   : Andrographis 

Spesies   : Andrographis paniculata, Nees. 

b) Deskripsi Sambiloto 

Tanaman sambiloto merupakan salah satu jenis tanaman obat 

tradisional anti kanker. Tanaman ini berasal dari kawasan Asia Tropik 

seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Sri Lanka, dan India. Habitat 

asli sambiloto adalah tempat-tempat terbuka yang teduh dan agak 

lembab, seperti kebun, tepi sungai, pekarangan, semak, atau rumpun 

bambu (Prapanza dan Marianto, 2003). 
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Habitus sambiloto tergolong terna (herba), tumbuh tegak, tinggi 

sekitar 50 cm, tanaman semusim dan rasa sangat pahit. Batang 

berkayu, pangkal bulat, bentuk segi empat saat muda, dan bulat 

setelah tua, percabangan monopodial, berwarna hijau. Daun tunggal, 

berhadapan, bentuk lanset, tepi rata (integer), ujung dan pangkal tajam 

atau runcing, daun bagian atas dari batang berbentuk seperti braktea, 

permukaan halus, berwarna hijau, tidak ada stipula (daun penumpu), 

berukuran 3 – 12 cm x 1 – 3 cm. Bunga kecil, biseksual, zigomorf, 

sepal (daun kelopak) 5 buah, petal (tajuk) 5 buah, mempunyai bibir 

yang berbelah dua, berwarna putih dengan strip ungu, stamen (benang 

sari) 2 buah dengan antena yang konatus (digabungkan), filamen 

(tangkai sari) digabungkan dengan tabung korola (corolla tube), 

ovarium superior (menumpang) dengan 2 karpela (daun buah) dan 2 

ruang, plasenta aksiler, bakal biji 2 atau lebih (dalam tiap ruang), 

infloresensi (perbungaan) rasemosa yang bercabang membentuk 

panikula (malai). Buah kapsula berbentuk jorong (memanjang) dengan 

2 ruang. Biji berbentuk gepeng. 

c) Syarat Tumbuh 

Setiap tanaman memerlukan lingkungan tumbuh tertentu, 

demikian juga tanaman sambiloto. Lingkungan tumbuh yang 

mempengaruhi yaitu kondisi iklim dan tanah. 

1) Kondisi iklim 

Sambiloto mampu tumbuh di ketinggian 1 – 1.600 m di atas 

permukaan laut atau dari daratan rendah sampai daerah 



 

 

9

pegunungan. Faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan 

sambiloto yaitu curah hujan dan suhu. Sambiloto dapat tumbuh 

dengan baik pada curah hujan 2.000 – 3.000 mm/tahun dan suhu 

udara 25 – 320 C. Kelembaban yang dibutuhkan termasuk sedang, 

antara 70 – 90% dengan penyinaran agak tinggi (Winarto, 2003). 

2) Jenis tanah 

Sambiloto dapat tumbuh pada semua jenis tanah yang 

subur, mengandung banyak humus, tata udara dan pengairan yang 

baik. Sambiloto tumbuh optimal pada tingkat kemasaman tanah 6-

7 (netral). Pada tingkat kemasaman tersebut, unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman cukup tersedia dan mudah diserap oleh 

tanaman (Winarto, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanaman Andrographis paniculata, Nees. 
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2. Kultur Jaringan (Kultur in vitro)  

Menurut Hendaryono dan Wijayani (1994), kultur adalah budidaya 

dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi 

yang sama. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan 

tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya.  

Pelaksanaan teknik kultur jaringan ini berdasarkan teori sel yang 

dikemukakan oleh Scleiden dan Schwan, yaitu bahwa sel mempunyai 

kemampuan autonom, bahkan mempunyai kemampuan totipotensi. 

Totipotensi adalah kemampuan setiap sel, dari mana saja sel tersebut 

diambil, apabila diletakkan pada lingkungan yang sesuai akan tumbuh 

menjadi tanaman yang sempurna (Hendaryono dan Wijayani, 1994). 

Kultur jaringan mempunyai tiga tujuan yaitu perbanyakan 

tanaman, produksi metabolik sekunder dan perbaikan kualitas tanaman. 

Produksi metabolik sekunder dapat dilakukan dengan kultur kalus dan 

kultur sel. Kultur kalus adalah teknik budidaya tanaman dalam suatu 

lingkungan untuk memperoleh kalus dari eksplan yang diisolasi dan 

ditumbuhkan dalam lingkungan terkendali (Gunawan, 1987). 

Menurut Street (1972), keberhasilan dari kultur jaringan ditentukan 

oleh berbagai faktor seperti pemilihan eksplan, keadaan yang steril, 

kecukupan nutrien dan pengaruh faktor lingkungan.    

a) Eksplan 

Eksplan adalah bagian tanaman (dapat berupa sel, jaringan atau 

organ) yang digunakan sebagai bahan inokulum awal yang ditanam 
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dalam media kultur in vitro. Bagian tanaman yang digunakan sebagai 

eksplan sebaiknya merupakan bagian yang mempunyai sel aktif 

membelah, berasal dari tanaman induk yang sehat dan berkualitas 

tinggi. Meskipun pada prinsipnya semua sel dapat ditumbuhkan, tetapi 

sebaiknya eksplan dipilih dari bagian tanaman yang masih muda, yaitu 

daun muda, ujung akar, ujung batang, keping biji atau tunas 

(Ambarwati, 1987). Menurut George dan Sherrington (1984), ukuran 

eksplan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan eksplan in vitro. 

Apabila eksplan terlalu kecil menyebabkan ketahanan eksplan yang 

kurang baik dalam kultur dan apabila eksplan terlalu besar, akan 

mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. 

b) Medium MS 

Komposisi media kultur sangat berpengaruh terhadap proses 

pertumbuhan dan perkembangan eksplan yang ditanam secara in vitro. 

Medium yang digunakan sebagai sumber makanan adalah senyawa 

organik dan anorganik yang diperlukan untuk pertumbuhan eksplan. 

Media kultur yang memenuhi syarat adalah media yang mengandung 

nutrien makro dan nutrien mikro dalam kadar dan perbandingan 

tertentu, sumber tenaga, air, asam amino, vitamin, zat pengatur tunbuh. 

Kadang-kadang diperlukan penambahan zat lain seperti yeast, ekstra 

malt atau cairan tanaman sebagai sumber zat perangsang pertumbuhan. 

Selain itu perlu ditambah agar terjadi kontak antara jaringan tanaman 

media dengan udara (Wetherell, 1982). 
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         AUKSIN             SITOKININ 

tinggi        rendah 

  Pembentukan akar stek  

  Embriogenesis  

  Pembentukan akar adventif  

  Pada kalus  

 Pembentukan tunas  

  Pembentukan tunas adventif  

  Perbanyakan tunas  

rendah                    tinggi 

Gambar 2. Pengaruh Perimbangan Auksin dan Sitokinin terhadap Arah 
Pertumbuhan Jaringan Tanaman pada Kultur Jaringan. 

 
(George dan Sherrington, 1984). 

Sampai saat ini dikenal beberapa jenis medium dengan komposisi 

kimia yang berbeda dan dapat digunakan untuk kultur in vitro dari 

tanaman tertentu. Medium yang sering digunakan untuk sebagian besar 

spesies tanaman yang termasuk dikotil maupun monokotil adalah medium 

Murashige dan Skoog (MS) (Dixon, 1985). Suryowinoto (1996) 

menyebutkan bahwa medium MS memiliki unsur-unsur dan persenyawaan 

yang lebih lengkap dibandingkan dengan medium yang lain. Menurut 

Street (1972), kadar mineral dalam medium MS relatif lebih tinggi 

dibandingkan medium lain. Staba (1988) menambahkan bahwa umumnya 

mineral-mineral ini dapat mendukung pertumbuhan sel-sel tanaman dalam 

kultur in vitro. Sebab pada medium MS, nitrogen tersedia dalam bentuk 

cairan nitrat dan ammonia sehingga kebutuhan nitrogen akan selalu 

terpenuhi. Menurut George dan Sherrington (1984), sumber nitrogen lain 
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adalah asam amino yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh jaringan 

tanaman daripada nitrogen yang terdapat dalam bentuk nitrogen anorganik. 

Asam amino berperan sebagai bahan pembangun protein. 

Adapun kompisisi medium kultur jaringan tanaman adalah sebagai 

berikut: 

1) Air 

Air merupakan komponen yang penting di dalam pengkulturan 

eksplan karena 95% dari medium mengandung air. Untuk tujuan 

penelitian, digunakan air destilasi, dan untuk penelitian dengan materi 

eksplan dari protoplas, meristem dan sel sebaiknya digunakan 

aquabides (Welsh 1991). Dimana air destilasi (air suling) tersebut telah 

steril dari kontaminasi mikroorganisme atau substansi yang dapat 

merusak proses perkembangan eksplan (Katuuk, 1989). 

2) Larutan Garam Anorganik 

Tiap tanaman memerlukan setidaknya 6 elemen makronutrien, 

yaitu unsur yang diperlukan dalam jumlah besar meliputi N, K, Mg, 

Ca, S, P dan 7 elemen mikronutrien, yaitu unsur yang diperlukan 

dalam jumlah kecil meliputi Fe, Mn, B, Mo, Cl (Wetherell, 1976). 

Unsur-unsur makro biasanya diberikan dalam bentuk NH4NO3, KNO3, 

CaCl2.2H2O, MgSO4.7H2O dan KH2PO4, sedangkan unsur mikro 

biasanya diberikan dalam bentuk MnSO4.4H2O, ZnSO4.4H2O, H3BO3, 

KI, Na2MoO4.2H2O5, CuSO4.5H2O dan CoCl2.6H2O (Hendaryono dan 

Wijayani, 1994). 
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3) Zat-zat organik 

Senyawa kimia organik yang biasa dipakai sebagai sumber 

energi dalam kultur in vitro adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun 

atas unsur-unsur C, H, O sebagai elemen penyusun utama. Bahan-

bahan organik yang termasuk karbohidrat meliputi gula, pati dan 

selulosa. Karbohidrat mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai 

sumber energi untuk jaringan dan untuk keseimbangan tekanan 

osmotik dalam medium. Karbohidrat yang sering digunakan adalah 

sukrosa meskipun kadang-kadang diganti dengan glukosa (Wetherell, 

1982). Menurut Yusnita (2003), glukosa dan fruktosa dapat digunakan 

tetapi harganya lebih mahal hasilnya tidak selalu lebih baik daripada 

sukrosa. Konsentrasi sukrosa yang digunakan berkisar 1 – 5% (10 - 15 

g/l), tetapi untuk kebanyakan pengkulturan konsentrasi optimum 

sukrosa adalah 2 - 3%. Sedangkan menurut Wetherell (1982), kadar 

sukrosa untuk keperluan pengkulturan berkisar antara 2 - 4%. Menurut 

Suryowinoto (1996), kadar sukrosa yang digunakan sebagai sumber 

energi untuk menginduksi pertumbuhan eksplan dalam medium adalah 

2 - 7%. Katuuk (1989), menyatakan bahwa sukrosa bersifat labil 

terhadap suhu tinggi sehingga apabila disterilkan dalam autoklaf 

bersama-sama zat lain akan mengakibatkan penguraian sukrosa 

menjadi kombinasi antara sukrosa, D-glukosa, dan D-fruktosa. 

Keuntungan dari penguraian ini adalah terbentuknya aldosa (D-

glukosa) dan ketosa (D-fruktosa) yang melimpah ruah, sehingga gula 
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pereduksi yang berfungsi mereduksi indikator-indikator seperti ion 

kupri (Cu2+) menjadi bentuk kupro (Cu+) yang bermanfaat pada 

perkembangan dan perbaikan (Stryer, 1996). 

Vitamin adalah bahan yang perlu ditambahkan dalam medium 

kultur in vitro, sebab sel bagian tanaman yang dikulturkan secara in 

vitro belum mampu membuat vitamin sendiri untuk kehidupannya 

(Katuuk, 1989). Vitamin yang sering ditambahkan ke dalam medium 

adalah tiamin (vitamin B1), asam nikotinat (niasin), piridoksin (vitamin 

B6), riboflavin (vitamin B2), biotin, vitamin C (asam askorbat), vitamin 

E dan myo-inositol sebagai zat suplemen karena bermanfaat 

mendorong pertumbuhan dan morfogenesis (George dan Sherrington, 

1984). Menurut Wetherell (1982), vitamin berfungsi sebagai 

katalisator, stimulator pertumbuhan dan meminimalkan stress eksplan 

dalam kultur. Hendaryono dan Wijayani (1994), menambahkan bahwa 

tiamin adalah vitamin essensial untuk hampir semua kultur jaringan 

tumbuhan. Fungsi tiamin adalah untuk mempercepat pembelahan sel 

pada meristem akar dan juga berperan sebagai koenzim dalam reaksi 

yang menghasilkan energi dari karbohidrat. Vitamin C berlaku sebagai 

antioksidan atau mencegah terjadinya pencoklatan (browning) yang 

disebabkan adanya oksidasi senyawa fenol (Wetherell, 1982). Myo-

inositol merupakan heksitol (gula alkohol berkarbon enam) yang 

sering digunakan sebagai salah satu komponen media yang penting, 

karena terbukti merangsang pertumbuhan jaringan yang dikulturkan. 
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Myo-inositol dapat digunakan pada konsentrasi 100 - 5.000 mg/l, 

tetapi paling efektif pada konsentrasi 100 mg/l (Yusnita, 2003). 

Asam amino merupakan sumber nitrogen organik yang 

diperlukan untuk pertumbuhan eksplan. Asam amino yang sering 

digunakan adalah L-glutamin, asam aspartat, L-arginin, dan glisin 

(Yusnita, 2003). Setiap jenis asam amino memberikan pengaruh yang 

berbeda untuk setiap jenis kultur. Beberapa asam amino memang 

membuktikan mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan eksplan (George dan Sherrington, 1984). Misalnya, L-

sistein dapat mengurangi browning pada kultur jaringan tebu, seperti 

yang ditemukan oleh Liu (1981) dalam Gunawan (1987). Sedangkan 

asam amino glisin merupakan komposisi tetap pada beberapa 

formulasi medium dengan konsentrasi 2 mg/l (White, 1939 dalam 

Gunawan, 1987). Asam amino tirosin digunakan untuk menstimulasi 

morfogenesis kultur sel, tetapi harus digunakan pada medium agar 

sedangkan adenin sulfat dapat menstimulasi pertumbuhan sel (Tores, 

1989). 

4) Zat Pengatur Tumbuh 

Zat pengatur tumbuh pada tanaman adalah senyawa organik 

bukan hara, dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat dan 

dapat merubah proses fisiologi tanaman (Abidin, 1985). Zat pengatur 

tumbuh sangat diperlukan sebagai komponen medium bagi 

pertumbuhan dan diferensiasi sel eksplan. Tanpa penambahan zat 
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pengatur tumbuh dalam medium, pertumbuhan sangat terhambat, 

bahkan mungkin tidak tumbuh sama sekali. Setiap eksplan yang 

berasal dari organ dan spesies yang berbeda akan membutuhkan zat 

pengatur tumbuh yang berbeda pula (Narayanaswamy, 1994). Selain 

itu dijelaskan pula oleh Gunawan (1987) bahwa zat pengatur tumbuh 

mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur sel, 

jaringan atau organ secara in vitro. Arah perkembangan kultur 

ditentukan oleh interaksi dan perimbangan antara zat pengatur tumbuh 

yang diproduksi oleh sel tanaman secara endogen. Walaupun pada 

eksplan terdapat zat pengatur tumbuh endogen tetapi sering kali pada 

medium ditambahkan zat pengatur tumbuh eksogen untuk 

pertumbuhan dan perkembangan eksplan yang ditanam secara in vitro. 

a. 2,4 – D 

 

 

        

 
Auksin sangat dikenal sebagai hormon yang mampu berperan 

menginduksi terjadinya kalus, mendorong proses morfogenesis kalus 

membentuk akar atau tunas, mendorong proses embryogenesis, dan 

dapat mempengaruhi kestabilan genetik sel tanaman (Santoso dan 

Nursandi, 2003). Menurut Wattimena (1998), auksin alamiah yang 

sering terdapat pada tumbuhan adalah IAA (Asam 3-indol Asetat). 

IAA disintesis dari triptopan pada bagian tanaman tertentu yaitu 
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primordial daun, daun muda dan biji yang sedang berkembang. 

Sedangkan auksin sintetik yang sering digunakan adalah asam 2,4–D, 

NAA (Asam α – Naftalen Asetat), dan IBA (Asam 3 – Indol Butirat). 

Pemakaian zat pengatur tumbuh asam 2,4–D biasanya 

digunakan dalam jumlah kecil dan dalam waktu yang singkat, antara 2 

– 4 minggu karena merupakan auksin kuat, artinya auksin ini tidak 

dapat diuraikan di dalam tubuh tanaman (Hendaryono dan Wijayani, 

1994). Sebab pada suatu dosis tertentu asam 2,4-D sanggup membuat 

mutasi-mutasi (Suryowinoto, 1996). Menurut Wattimena (1988) asam 

2,4–D mempunyai sifat fitotoksisitas yang tinggi sehingga dapat 

bersifat herbisida. Hasil penelitian tentang pertumbuhan kalus pada 

Daucus carota menunjukkan bahwa untuk pembentukan kalus 

diperlukan auksin asam 2,4-D 1 mg/l (Ammirata, 1983). Litz (1986), 

menggunakan asam 2,4–D antara 1 – 2 mg/l sebagai zat pengatur 

tumbuh pada Mangifera indica.  

b. Kinetin 

Bentuk dasar dari sitokinin adalah “adenin” (6-amino purin). 

Adenin merupakan bentuk dasar yang menentukan terhadap aktivitas 

sitokinin. Di dalam senyawa sitokinin, panjang rantai dan hadirnya 

suatu double bond dalam rantai tersebut, akan meningkatkan aktivitas 

zat pengatur tumbuh ini (Abidin, 1985). Salah satu sitokinin sintetik 

yang mempunyai aktivitas tinggi dalam memacu pembelahan sel 

adalah kinetin. Adapun rumus bangun kinetin adalah sebagai berikut: 
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George dan Sherrington (1984), menyebutkan bahwa sitokinin 

adalah kelompok zat pengatur tumbuh yang sangat penting dalam 

pengaturan pertumbuhan dan morfogenesis pada kultur in vitro. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Wattimena (1988) bahwa sitokinin 

menyebabkan peningkatan pembelahan sel yaitu dalam proses 

sitokinesis terutama saat sintesis RNA dan sintesis protein. Menurut 

Gunawan (1995), golongan sitokinin yang sering ditambahkan adalah 

kinetin, zeatin dan benzilaminopurin (BAP). Kinetin dan BAP bersifat 

tahan terhadap degradasi dan harganya lebih murah. Penelitian dengan 

pengaruh kinetin 1 mg/l mampu mendorong pembentukan kalus pada 

tanaman Cattleya sp dengan eksplan berupa daun muda (Santoso dan 

Nursandi, 2003). Pada Nephrolepis exaltata digunakan kinetin 2 mg/l. 

Liu (1981) melakukan penelitian pada Sacharum officinarum dengan 

kinetin 1 mg/l. 

5) Bahan Pemadat 

Hendaryono dan Wijayani (1994), media tanam dalam kultur 

jaringan adalah tempat untuk tumbuh eksplan. Media tanam tersebut 
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dapat berupa larutan (cair) atau padat. Media cair berarti campuran 

komponen kimia dengan air suling, sedangkan media padat adalah 

media cair tersebut ditambah zat pemadat agar. Penggunaan agar 

biasanya adalah 8 - 10 g/l. Sedangkan menurut Yusnita (2003), 

konsentrasi agar dalam media yang lazim digunakan berkisar 6 - 10g/l. 

Staba (1988), menambahkan bahwa agar dengan kadar 0,6 - 0,8% 

cukup untuk berbagai macam tujuan pengkulturan sel, jaringan, atau 

organ karena konsentrasi agar yang tinggi dapat menghambat 

pertumbuhan eksplan tanaman yang dikulturkan secara in vitro.   

 
 

3. Lingkungan Kultur 

Faktor-faktor fisik lingkungan kultur harus dipenuhi, karena dapat 

mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan eksplan. Faktor-

faktor fisik yang dimaksud adalah:  

a. Cahaya 

Cahaya dibutuhkan untuk mengatur proses morfogenesis 

tertentu. Pengaruh cahaya yang dibutuhkan dalam kultur tergantung 

dari kualitas cahaya dan intensitas penyinaran (Pierik, 1987). Kualitas 

cahaya mempengaruhi arah diferensiasi jaringan. Katuuk (1989), 

mengemukakan bahwa intensitas cahaya diukur dengan foot candle 

(fc) atau Watt atau Lux. Menurut Yusnita (2003), secara umum 

intensitas cahaya yang optimum untuk tanaman pada tahap inisiasi 

kultur adalah 0 - 1000 Lux. Dalam pelaksanaannya, intensitas cahaya 
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tersebut bisa dipenuhi dengan cara sebagai berikut: rak kultur terbuat 

dari besi berlubang, berukuran lebar 40 cm, panjang 100 cm, dan 

tinggi disesuaikan dengan kebutuhan. Jarak antar tingkatan sekitar 35 - 

40 cm. Untuk ukuran rak seperti ini, dibutuhkan 1 lampu TL 40 watt 

pada tahap inisiasi serta 2 lampu TL masing-masing 40 watt pada 

tahap multiplikasi. 

b. pH 

pH adalah nilai yang menyatakan derajat keasaman atau 

kebasaan dari larutan. Keasaman (pH) suatu larutan menyatakan kadar 

dari ion H+ dalam larutan (Hendaryono dan Wijayani, 1994). Menurut 

Katuuk (1989), pH medium merupakan faktor lingkungan eksplan 

yang sangat menentukan. Pengaturan pH yang paling baik untuk 

pertumbuhan sel yaitu antara 5 - 6. Sedangkan menurut Rahardja 

(1995), pH yang paling baik untuk pertumbuhan sel eksplan secara in 

vitro adalah antara 4,8 - 5,6. George dan Sherrington (1984), 

mengatakan bahwa manfaat pH dalam medium adalah untuk menjaga 

kestabilan membran sel, mengatur garam-garam mineral agar tetap 

dalam bentuk terlarut dan untuk membantu penyerapan hara. Wetherell 

(1982) menyatakan bahwa keasaman (pH) menentukan kelarutan 

ketersediaan dari ion-ion mineral dan juga menentukan sifat gel dari 

agar. Yusnita (2003), menyebutkan bahwa dalam larutan media dengan 

pH rendah (kurang dari 4,5), gel yang terbentuk oleh agar sangat encer, 

sedangkan larutan dengan pH tinggi (lebih dari atau sama dengan 5,5) 
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akan berbentuk padat. pH diatur sebelum diautoklaf. pH diatur menjadi 

5,8 dengan menggunakan pH meter dan biasanya dalam medium 

ditambahkan NaOH atau HCl sebagai buffer. Jika pH mula-mula lebih 

tinggi dari 5,8 larutan ditetesi dengan HCl, sedangkan jika lebih rendah 

ditetesi dengan NaOH. 

c. Temperatur 

Beberapa penelitian in vitro menyebutkan bahwa suhu konstan 

yang baik adalah antara 20 - 280C. Suhu optimum dapat dicapai bila 

digunakan lampu flouresensi secara efisien dan ruangan yang 

menggunakan “air conditioner” (Wetherell, 1982). 

d. Kelembaban Relatif 

Menurut George dan Sherrington (1984), kelembaban relatif di 

ruang kultur sekitar 70%. Wetherell (1982), mengemukakan bahwa 

kelembaban ruangan yang rendah akan menyebabkan penguapan air 

dari media kultur akan terlalu besar. Sebaliknya, kelembaban ruang 

kultur yang tinggi akan menaikkan derajat kontaminasi. 

 
B. Hipotesis 

Asam 2,4-D dan kinetin dengan berbagai konsentrasi pada medium 

MS dapat menginduksi pembentukan kalus sambiloto dengan eksplan 

potongan daun.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

1. Lokasi  

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Jurusan Biologi 

FMIPA UNNES. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2005. 

 
B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah tanaman sambiloto dengan yang 

diambil daun ketiga sampai kelima dari pucuk yang diperoleh dari Wonosari 

Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah potongan daun, penentuan 

sampel tiap kelompok dilakukan secara acak. Penelitian ini terdiri dari 6 

perlakuan asam 2,4-D dan 6 perlakuan kinetin dengan 3 kali perulangan 

sehingga diperlukan 36 x 3 =108 sampel. Masing-masing perlakuan terdiri 

dari 3 botol media dan tiap botol media diisi 1 eksplan. 

 
C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas yaitu konsentrasi asam 2,4-D dan kinetin. 

2. Variabel tergantung 
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Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah pertumbuhan kalus yang 

terbentuk persatuan waktu. 

3. Variabel kendali 

       Variabel kendali adalah suhu, cahaya, medium MS, pH dan kelembaban. 

 
D. Rancangan Penelitian 

Percobaan disusun dengan pola Rancangan Acak Lengkap dengan 2 

faktor (pola faktorial 6 x 6). 

Faktor I : pemberian asam 2,4-D pada medium MS dengan berbagai 

konsentrasi yaitu : 

D0 = 0      mg/l  

D1 = 0,1   mg/l  

D2 = 0,25 mg/l  

D3 = 0,5   mg/l  

D4 = 1,0   mg/l  

D5 = 5      mg/l  

Faktor II : pemberian kinetin pada medium MS dengan berbagai konsentrasi 

yaitu : 

K0 = 0      mg/l  

K1 = 0,1   mg/l  

K2 = 0,25 mg/l  

K3 = 0,5   mg/l  

K4 = 1,0   mg/l  

K5 = 5      mg/l  
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Dasar menentukan konsentrasi asam 2,4–D dan kinetin diatas adalah 

bahwa untuk terjadinya pembentukan kalus digunakan auksin dan sitokinin 

dengan konsentrasi seimbang (George & Sherrington, 1984). Menurut Collin 

& Edward (1998) konsentrasi auksin dan sitokinin sampai 5 mg/l dapat 

menghasilkan pertumbuhan kalus secara optimal. Dan penentuan konsentrasi 

tiap perlakuan mengikuti metode optimalisasi medium dari Collin & Edward 

(1998), sehingga pada penelitian ini terdapat 36 kombinasi perlakuan.  

Tabel 1.  Kombinasi perlakuan antara asam 2,4-diklorofenoksiasetat dengan 
kinetin. 

 
            2,4-D 
kinetin 

D0 
(0mg/l) 

D1 
(0,1mg/l) 

D2 
(0,25mg/l) 

D3 
(0,5mg/l) 

D4 
(1,0mg/l) 

D5 
(5mg/l) 

K0 (0    mg/l) K0D0 K0D1 K0D2 K0D3 K0D4 K0D5 

K1(0,1  mg/l) K1D0 K1D1 K1D2 K1D3 K1D4 K1D5 

K2(0,25mg/l) K2D0 K2D1 K2D2 K2D3 K2D4 K2D5 

K3(0,5  mg/l) K3D0 K3D1 K3D2 K3D3 K3D4 K3D5 

K4(1,0  mg/l) K4D0 K4D1 K4D2 K4D3 K4D4 K4D5 

K5(5     mg/l) K5D0 K5D1 K5D2 K5D3 K5D4 K5D5 

 
Masing-masing perlakuan diulang 3 kali, sehingga seluruhnya ada 108 

kombinasi. 

Tabel 2.  Denah kombinasi perlakuan. 

K0D01 K1D21 K2D43 K3D42 K0D11 K3D23 K1D43 K2D02 K0D22 
K2D32 K1D52 K3D11 K1D03 K4D31 K3D02 K4D03 K3D31 K2D52 
K0D23 K3D43 K4D22 K3D53 K1D32 K5D02 K0D51 K4D51 K1D12 
K1D02 K4D11 K0D41 K4D42 K3D22 K5D21 K1D53 K5D32 K3D51 

K2D51 K2D12 K5D03 K2D23 K5D41 K0D02 K4D23 K1D22 K2D13 
K3D32 K5D23 K0D52 K5D43 K1D11 K3D12 K5D51 K2D31 K4D43 
K0D13 K3D52 K2D01 K1D42 K5D33 K4D12 K1D33 K5D11 K0D32 
K0D33 K2D22 K1D41 K2D11 K4D53 K4D33 K0D43 K2D41 K3D01 

K4D32 K3D41 K4D02 K2D53 K0D21 K5D31 K5D52 K4D21 K0D12 

K3D03 K0D42 K5D01 K1D51 K5D42 K1D23 K1D01 K5D13 K3D33 
K4D52 K2D33 K5D12 K5D53 K3D13 K4D13 K5D22 K2D03 K4D01 

K1D13 K3D21 K0D03 K1D31 K2D21 K0D53 K2D42 K4D41 K0D31 
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E. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat-alat gelas: gelas piala, gelas ukur, erlenmeyer, cawan petri, 

batang pengaduk, botol kultur; alat-alat diseksi: scalpel, pinset, gunting; 

“Laminair Air Flow Cabinet”; timbangan analitik; pipet; alat sterilisasi: 

autoklaf, lampu spiritus, dan penyemprot alkohol (hand sprayer); pH 

meter; lemari pendingin; rak kultur; alat pemotret; thermometer; lampu 

flouresence; lux meter; kertas label; kertas payung; hot plate; kertas tissue; 

korek; aluminium foil. 

2. Bahan 

Bahan kimia: larutan stok makronutrien medium MS; larutan stok 

mikronutrien medium MS; larutan stok sumber besi; larutan stok zat 

pengatur tumbuh asam 2,4-D dan kinetin; aquades steril; agar; larutan stok 

organik yaitu sukrosa, vitamin, asam amino, bahan sterilisasi yaitu alkohol 

70%, spiritus, tepol, detergen sunlight, dan sunclin 10%. Bahan buffer pH: 

NaOH 0,1 N dan HCl 0,1 N. Bahan eksplan: daun sambiloto 

(Andrographis paniculata, Nees). 

 
F. Prosedur Kerja 

1. Sterilisasi Alat 

 Alat-alat dissecting set (scalpel, pinset, gunting), alat-alat dari gelas 

dan logam dicuci dengan detergen dan dibilas dengan air bersih beberapa 

kali kemudian dikeringanginkan. Kemudian alat-alat dissecting set 

(pinset, gunting, scalpel) disterilisasi dengan alkohol 96% dan dibakar 
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dengan nyala api spiritus setiap kali akan digunakan di LAF. Alat-alat 

gelas ditutup aluminium foil, sedangkan alat-alat logam dan cawan petri 

dibungkus dengan kertas payung, kemudian disterilkan dalam autoklaf 

dengan suhu 1210C selama 20 menit. 

2. Pembuatan Media Kultur Murashige-Skoog 

 Pembuatan media MS (Murashige-Skoog) dilakukan dengan 

pembuatan larutan stok terlebih dahulu. Untuk membuat 1 liter media 

kultur, diambil satu demi satu larutan stok hara makro sebanyak 100 ml, 

larutan stok Ca sebanyak 10 ml, larutan stok hara mikro A sebanyak 10 

ml, larutan stok hara mikro B sebanyak 1 ml, larutan besi (Fe) sebanyak 

10 ml, larutan stok vitamin sebanyak 1 ml, larutan stok myo-inositol 

sebanyak 20 ml. Kemudian dimasukkan sukrosa 30 g (tidak dibuat stok). 

Selanjutnya ditambahkan larutan stok asam 2,4-D dan kinetin sesuai 

perlakuan. Lalu ditambahkan aquades hingga volume mencapai 1 liter.  

 Keasaman media diatur pada pH 5,8 dengan menggunakan pH 

meter, jika pH kurang dari 5,8 maka ditambahkan larutan NaOH 0,1 N 

dan jika pH lebih dari 5,8 maka media ditambahkan larutan HCl 0,1 N. 

Pada medium tersebut ditambahkan agar 7 g (tidak dibuat stok). 

Selanjutnya medium dipanaskan sampai mendidih dan diaduk, kemudian 

diangkat. Kemudian medium diisikan ke dalam botol kultur sebanyak 20 

ml. Setiap botol ditutup dengan aluminium foil. 

3. Sterilisasi Media 

 Media dalam setiap botol kultur disterilisasi dengan cara di 

autoklaf pada suhu 1210C dan tekanan 1,5 atm selama 15 menit. 
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4. Sterilisasi Ruang Tanam 

 Laminair Air Flow disemprot dengan alkohol 70% terlebih dahulu. 

Kemudian alat-alat yang dimasukkan ke dalam LAF juga harus 

disemprot dengan alkohol 70% terlebih dahulu. Selanjutnya ruang tanam 

disterilisasi dengan sinar UV selama 1 jam sebelum LAF digunakan, 

ketika LAF digunakan maka sinar UV harus dimatikan.  Saat LAF 

digunakan, maka blower dihidupkan 

5. Persiapan dan Sterilisasi Eksplan 

          Pada sterilisasi permukaan eksplan daun sambiloto ini ada 2 tahap  

sterilisasi yaitu sterilisasi tahap I yang dilakukan di ruang persiapan dan 

sterilisasi tahap II yang dilakukan di LAF. Sterilisasi tahap I meliputi : 

daun ketiga sampai kelima dari pucuk diambil, kemudian dicuci dengan 

tepol/detergen selama 10 menit dengan 3 kali ulangan sambil digojog. 

Pada tiap pencucian dibilas dengan aquades. 

 Sedangkan sterilisasi tahap II dilakukan setelah sterilisasi tahap I, 

meliputi : daun-daun tersebut direndam dengan alkohol 70% selama 1 

menit. Kemudian dibilas dengan aquades steril selama 5 menit. 

Selanjutnya daun-daun tersebut direndam dengan Clorox (sunclin) 10% 

selama 10 menit. Kemudian dilakukan pencucian dengan aquades steril 

selama 5 menit sambil digojog. 

6. Penanaman dan Pemeliharaan Eksplan 

 Sebelum ditanam, eksplan yang telah steril diletakkan dalam 

petridish steril yang telah dilapisi kertas tissue/kertas serap steril untuk 

menyerap aquades. Kemudian eksplan dipotong-potong di atas petridish 

dengan ukuran 1 cm2. Lalu eksplan ditanam dalam media. Eksplan yang 
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telah ditanam dalam botol kultur diatur pada rak-rak kultur bertingkat. 

Pada tingkat rak diberi penyinaran dengan lampu flourescen 40 Watt 

dengan intensitas 1.000 Lux. Selanjutnya eksplan diinkubasi dalam ruang 

kultur pada suhu 280C dan kelembaban ruang 70% (Gunawan, 1995). 

7. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan setiap hari selama 1,5 bulan. 

 
G. Metode Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan melihat adanya pertumbuhan kalus 

sambiloto pada berbagai tingkatan konsentrasi asam 2,4-D dan kinetin. Data 

yang diambil berupa berat kalus (gram). Penimbangan eksplan dengan 

timbangan analitik dilakukan pada awal dan akhir penanaman eksplan selama 

1,5 bulan. 

Tabel 3. Pengamatan berat kalus (gram) sambiloto pada berbagai tingkatan 
konsentrasi asam 2,4-D dan kinetin.  

 
Ulangan (gram) 

Perlakuan 1 2 3 
Total 

(gram) 
Rerata 
(gram) 

K0D0 
K0D1 
K0D2 
K0D3 
K0D4 
 
K5D5 

     

 

H. Metode Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh dianalisa dengan menggunakan uji 

ANAVA 2 jalan untuk melihat apakah berbeda nyata atau tidak. Kemudian 

untuk membedakan antara perlakuan digunakan LSD dengan tingkat 

kepercayaan 95% (Gomez dan Gomez, 1995). 
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Tabel 4. Penggunaan uji anava 2 jalan. 

F Tabel Sumber 

Variasi 
db JK KT Fh 

5 % 1 % 

Perlakuan 

galat 

 

 

 

 

      

Total       

 
Keterangan : db = derajat bebas  JK = jumlah kuadrat 
       KT = kuadrat tengah Fh = faktorial hitung 
 
Rumusnya : 

1. Menghitung JK Total: 

JKtotal = ∑Xtotal
2 - 

( )
N
X tot

2∑  

2. Menghitung Jumlah Kuadrat Kolom dengan rumus: 

JK(kolom) = ∑ 
( )

k

kol

n
X 2∑  -  

( )
N
X tot

2∑  

3. Menghitung Jumlah Kuadrat Baris dengan rumus: 

JK (baris) = ∑ 
( )

br

baris

n
X 2∑  -  

( )
N
X tot

2∑  

4. Menghitung Jumlah Kuadrat Interaksi dengan rumus: 

JK inter = JK bag – (JKkolom + JKbaris) 

JK (bagian) = ∑ 
( )

1

2
1

bag

bag

n
X∑ - 

( )
2

2
2

bag

bag

n
X∑ + …… + 

( )
nbag

nbag

n
X

.

2
.∑ - 

( )
N
X tot

2∑  
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5. Menghitung jumlah kuadrat dalam: 

JKdalam = JK tot – (JKkolom + JKbaris + JKinteraksi) 

6. Menghitung dk untuk: 

dk kolom = k – 1 

dk baris = b-1 

dk interaksi = dkk x dkb 

dk dalam = (N – k . b) 

dk total = (N – 1) 

7. Menghitung Mean Kuadrat (MK) = masing-masing JK dibagi dengan dk-

nya. 

8. Menghitung harga Fh kolom, Fh baris, Fh interaksi dengan cara membagi setiap 

MK dengan MKdalam.. 

9. Untuk mengetahui bahwa harga F tersebut signifikan atau tidak, maka 

perlu dibandingkan dengan F tabel.     

Bila hasilnya signifikan, diteruskan dengan uji lanjut yaitu uji Duncan 

untuk mengetahui perlakuan-perlakuan mana yang berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 Setelah dilakukan penelitian selama 1,5 bulan pada induksi kalus 

sambiloto dengan berbagai tingkat konsentrasi asam 2,4-D dan kinetin 

dihasilkan berat kalus yang dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5.  Berat Kalus (gram) Sambiloto pada Berbagai Tingkatan Konsentrasi 
Asam 2,4-D dan Kinetin.  

 

No Perlakuan Rerata (gram) 

1 K0D0 0 

2 K0D1 0,17 

3 K0D2 0,28 

4 K0D3 0,33 

5 K0D4 0,31 

6 K0D5 0,69 

7 K1D0 3,61 

8 K1D1 0,18 

9 K1D2 0,20 

10 K1D3 0,21 

11 K1D4 0,23 

12 K1D5 0,29 

13 K2D0 0,94 

14 K2D1 0,25 

15 K2D2 0,18 

16 K2D3 0,19 

17 K2D4 0,51 

18 K2D5 0,44 
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19 K3D0 0,25 

20 K3D1 0,32 

21 K3D2 0,20 

22 K3D3 0,31 

23 K3D4 0,11 

24 K3D5 0,64 

25 K4D0 0,19 

26 K4D1 0,30 

27 K4D2 0,17 

28 K4D3 0,19 

29 K4D4 0,24 

30 K4D5 0,39 

31 K5D0 0,21 

32 K5D1 0,33 

33 K5D2 0,29 

34 K5D3 0,20 

35 K5D4 0,30 

36 K5D5 0,32 

 
Keterangan : 

D0 = 0      mg/l    K0 = 0      mg/l  
D1 = 0,1   mg/l    K1 = 0,1   mg/l 
D2 = 0,25 mg/l    K2 = 0,25 mg/l 
D3 = 0,5   mg/l    K3 = 0,5   mg/l  
D4 = 1,0   mg/l    K4 = 1,0   mg/l 
D5 = 5      mg/l    K5 = 5      mg/l 

    
Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa setiap perlakuan menunjukkan 

adanya perbedaan rata-rata berat kalus. Untuk mengetahui apakah perbedaan 

nilai rata-rata berat kalus sambiloto antar perlakuan tersebut berbeda 

signifikan atau tidak, dapat diketahui melalui analisis varian 2 jalan yang 

dapat dilihat pada Lampiran 5 . Dari hasil analisis tersebut diperoleh hasil 

seperti pada Tabel 6.   
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Tabel 6. Ringkasan Hasil Analisis Variansi 2 Jalan Induksi Kalus Sambiloto dengan Variasi Asam 2,4-D dan Kinetin. 
 

                                        
SK dk JK KT F 

F tabel 

(α = 5%) 
Kriteria 

                                        

                                        

                                        

                                        
Kinetin 

Asam 2,4-D 

Interaksi 

Galat 

5 

5 

25 

72 

3.4839 

5.2887 

24.8495 

23.4714 

0.6968 

1.0577 

0.9940 

0.3260 

2.137 

3.245* 

3.049* 

 

2.34 

2.34 

1.66 

 

Tidak 

berbeda 

Berbeda 

signifikan

Berbeda 

signifikan

                                         

Total 107 57.0936 0.5336                                            

 
Keterangan : ∗ = Berbeda signifikan 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa perlakuan berupa pemberian kinetin dengan berbagai 

konsentrasi tidak menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan harga F hitung lebih kecil dari harga F tabel 

dengan taraf kepercayaan 95% dan 99%. Sedangkan perlakuan berupa pemberian asam 2,4-D menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan harga F hitung lebih besar dari harga F tabel (dalam taraf kepercayaan 95% dan 

99%). Dari hasil analisis tersebut juga diketahui adanya interaksi antar perlakuan dengan pemberian kinetin dan asam 2,4-D, 

yang ditunjukkan harga F hitung lebih besar dari harga F tabel.
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Untuk mengetahui perlakuan-perlakuan yang berbeda, maka dilakukan 

uji lanjut Duncan (Lampiran 6) dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7 dan 

Tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Duncan pada Pemberian Asam 2,4-D terhadap 
Induksi Kalus Sambiloto. 

 
Perlakuan Rataan Hasil (gram) Nilai UJGD 

D0 

D5 

D4 

D1 

D3 

D2 

0.86 a 

0.46 b 

0.33 b 

0.26 b 

0.24 b 

0.22 b 

 
0.38 

0.40 

0.41 

0.42 

0.43 

 
Keterangan: Setiap 2 rataan yang mempunyai huruf yang sama dinyatakan 

tidak berbeda nyata pada taraf 5 %. 
 

Dari Tabel 7 tersebut dapat dilihat bahwa pemberian asam 2,4-D pada 

perlakuan D0 dinyatakan berbeda nyata, sedangkan pada perlakuan D1, D2, 

D3, D4 dan D5 dinyatakan tidak berbeda nyata. 

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji Duncan pada Interaksi antara Asam 2,4-D dan 
Kinetin terhadap Induksi Kalus Sambiloto. 

 
Perlakuan Rataan Hasil (gram) UJGD 

K1D0 

K2D0 

K0D5 

K3D5 

K2D4 

K2D5 

K4D5 

K3D4 

3.54 a 

0.94 b 

0.69 b 

0.64 b 

0.51 b 

0.44 b 

0.39 b 

0.38 b 

 
1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 
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K0D3 

K5D1 

K3D1 

K5D5 

K0D4 

K3D3 

K4D1 

K5D4 

K1D5 

K5D2 

K0D2 

K2D1 

K3D0 

K1D4 

K4D4 

K1D3 

K3D2 

K5D0 

K1D2 

K5D3 

K2D3 

K4D0 

K4D3 

K1D1 

K2D2 

K0D1 

K4D2 

K0D0 

0.33 b 

0.33 b 

0.32 b 

0.32 b 

0.31 b 

0.31 b 

0.30 b 

0.30 b 

0.29 b 

0.29 b 

0.28 b 

0.25 b 

0.25 b 

0.23 b 

0.23 b 

0.21 b 

0.21 b 

0.21 b 

0.20 b 

0.20 b 

0.19 b 

0.19 b 

0.19 b 

0.18 b 

0.18 b 

0.17 b 

0.17 b 

0.00 b 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

 
1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

1.48 

 
Keterangan: Setiap 2 rataan yang mempunyai huruf yang sama dinyatakan 

tidak berbeda nyata pada taraf 5 %. 
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Dari Tabel 8 tersebut dapat dilihat bahwa kelompok perlakuan K1D0 

dan K2D0 dinyatakan berbeda nyata, sedangkan kelompok perlakuan K0D0, 

K0D1, K0D2, K0D3, K0D4, K0D5, K1D1, K1D2, K1D3, K1D4, K1D5, 

K2D1, K2D2, K2D3 K2D4, K2D5, K3D0, K3D1, K3D2, K3D3, K3D4, 

K3D5, K4D0, K4D1, K4D2, K4D3, K4D4, K4D5 K5D0, K5D1, K5D2, 

K5D3, K5D4 dan K5D5 dinyatakan tidak berbeda nyata. 

Hasil induksi kalus sambiloto setelah diberi perlakuan asam 2,4-D dan 

kinetin dapat dilihat pada gambar di bawah berikut ini: 

K0D0 K0D1

K0D3

K0D5 K0D4

 

Gambar 3. Kalus Sambiloto dengan Perlakuan Asam 2,4-D dan Kinetin pada  
Konsentrasi antara 0 mg/l Asam 2,4-D dengan 0, 0.1, 0.25, 0.5, 1 
dan 5 mg/l Kinetin. 
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K1D0 K1D1

K1D2

K1D4

 

Gambar 4. Kalus Sambiloto dengan Perlakuan Asam 2,4-D dan Kinetin pada  
Konsentrasi antara 0.1 mg/l Asam 2,4-D dengan 0, 0.1, 0.25, 0.5, 1 
dan 5 mg/l Kinetin. 
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Gambar 5. Kalus Sambiloto dengan Perlakuan Asam 2,4-D dan Kinetin pada  
Konsentrasi antara 0.25 mg/l Asam 2,4-D dengan 0, 0.1, 0.25, 0.5, 
1 dan 5 mg/l Kinetin. 
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K3D1

K3D4 K3D5

 

Gambar 6. Kalus Sambiloto dengan Perlakuan Asam 2,4-D dan Kinetin pada  
Konsentrasi antara 0.5 mg/l Asam 2,4-D dengan 0, 0.1, 0.25, 0.5, 1 
dan 5 mg/l Kinetin. 
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K4D0 K4D1

K4D2 K4D3

K4D4 K4D5

 

Gambar 7. Kalus Sambiloto dengan Perlakuan Asam 2,4-D dan Kinetin pada  
Konsentrasi antara 1 mg/l Asam 2,4-D dengan 0, 0.1, 0.25, 0.5, 1 
dan 5 mg/l Kinetin. 
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K5D1

K5D2 K5D3

K5D4

K5D5

 

Gambar 8. Kalus Sambiloto dengan Perlakuan Asam 2,4-D dan Kinetin 
pada  Konsentrasi antara 5 mg/l Asam 2,4-D dengan 0, 0.1, 
0.25, 0.5, 1 dan 5 mg/l Kinetin. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa setelah diberi perlakuan 

asam 2,4-D dan kinetin dengan berbagai tingkat konsentrasi, ternyata daun 

sambiloto terinduksi membentuk kalus. Ini dapat dilihat pada Tabel 5, dimana 

semua perlakuan terbentuk pertumbuhan kalus. Hasil uji statistik dengan 

analisis anava 2 jalan (Tabel 6), menunjukkan bahwa pada perlakuan 

pemberian kinetin dengan berbagai tingkatan konsentrasi tidak berbeda nyata. 

Hal ini memperlihatkan bahwa pemberian kinetin saja sebagai zat pengatur 
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tumbuh tidak berpengaruh signifikan untuk menginduksi kalus sambiloto. 

Wetherell (1982) menyatakan bahwa untuk dapat terjadi pembelahan sel dan 

pertumbuhan kalus yang baik secara in vitro, tidak ada formula zat pengatur 

tumbuh satupun yang terbaik dalam setiap penggunaannya. Jadi untuk dapat 

menginduksi pembentukan kalus sambiloto yang baik kinetin harus digunakan 

dengan zat pengatur tumbuh yang lain seperti auksin dan GA. Walaupun 

demikian dari Tabel 9 dan Grafik 9 di bawah ini dapat dilihat bahwa 

perlakuan K1 yaitu perlakuan dengan penambahan kinetin 0,1 mg/l 

menunjukkan hasil rerata yang paling tinggi diantara perlakuan lainnya dalam 

pembentukan kalus. Ini terjadi karena pada penambahan kinetin 0,1 mg/l 

eksplan tersebut menginduksi pertumbuhan kalus terbaik diantara perlakuan 

lainnya, sebab jika kadar kinetin terlalu tinggi maka akan menghambat 

pembelahan sel dan pertumbuhan kalus (Santoso & Nursandi, 2003).   

Tabel 9. Hasil Rerata Berat Kalus dengan Perlakuan Pemberian Kinetin. 

Perlakuan Berat Kalus Rata-rata 
(gram) 

K0 

K1 

K2 

K3 

K4 

K5 

0.30 

0.78 

0.42 

0.35 

0.24 

0.28 
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  Gambar 9. Grafik Rerata Berat Kalus dengan Perlakuan Pemberian Kinetin. 

Sedangkan pemberian asam 2,4-D dengan berbagai tingkat konsentrasi 

ternyata berbeda signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian asam 2,4-

D pada berbagai konsentrasi  0.1, 0.25, 0.5, 1.0, dan 5 mg/l sangat 

berpengaruh untuk menginduksi pembentukan kalus sambiloto. Hal ini dapat 

dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 10 di bawah ini. Dari Tabel 10 dan grafik 

10, perlakuan D0 menunjukkan hasil rerata yang paling tinggi diantara 

perlakuan yang lainnya. Ini terjadi karena di dalam eksplan tersebut 

terkandung zat pengatur tumbuh endogen seperti sitokinin, GA yang berperan 

untuk pembentukan kalus (Santoso & Nursandi, 2003). Sedangkan perlakuan 

D5 yaitu perlakuan dengan penambahan asam 2,4-D 5 mg/l menghasilkan 

pertumbuhan kalus yang baik setelah perlakuan D0. Hal ini terjadi karena 

pada penambahan asam 2,4-D sebesar 5 mg/l dihasilkan pertumbuhan kalus 

paling tinggi setelah perlakuan D0 daripada penambahan asam 2,4-D pada 
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perlakuan D1, D2, D3 dan D4, serta dikatakan bahwa pada setiap eksplan 

yang berasal dari organ dan spesies yang berbeda akan membutuhkan zat 

pengatur tumbuh yang berbeda pula (Narayanaswamy, 1994). 

Tabel 10. Hasil Rerata Berat Kalus dengan Perlakuan Pemberian asam 2,4-D. 

Perlakuan Berat Kalus Rata-rata 
(gram) 

D0 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

0.86 

0.26 

0.22 

0.24 

0.33 

0.46 
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 Gambar 10. Grafik Rerata Berat Kalus dengan Perlakuan Pemberian Asam 2,4-D. 
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Interaksi antara asam 2,4-D dan kinetin juga berbeda signifikan (lihat 

Tabel 6). Hal ini menunjukkan bahwa interaksi perlakuan asam 2,4-D dan 

kinetin sebagai zat pengatur tumbuh sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan kalus sambiloto (Tabel 11 dan Gambar 11). 

Tabel 11. Hasil Rerata Berat Kalus dengan Interaksi Perlakuan Kinetin dan 
asam 2,4-D. 

 
Perlakuan Berat Kalus Rata-rata 

(gram) 
K0D0 

K0D1 

K0D2 

K0D3 

K0D4 

K0D5 

K1D0 

K1D1 

K1D2 

K1D3 

K1D4 

K1D5 

K2D0 

K2D1 

K2D2 

K2D3 

K2D4 

K2D5 

K3D0 

K3D1 

K3D2 

K3D3 

0 

0.17 

0.28 

0.33 

0.31 

0.69 

3.61 

0.18 

0.20 

0.21 

0.23 

0.29 

0.94 

0.25 

0.18 

0.19 

0.51 

0.44 

0.25 

0.32 

0.21 

0.31 
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K3D4 

K3D5 

K4D0 

K4D1 

K4D2 

K4D3 

K4D4 

K4D5 

K5D0 

K5D1 

K5D2 

K5D3 

K5D4 

K5D5 

0.38 

0.64 

0.19 

0.30 

0.17 

0.19 

0.23 

0.39 

0.21 

0.33 

0.29 

0.20 

0.30 

0.32 
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Gambar 11. Grafik Rerata Berat Kalus dengan Interaksi Perlakuan Kinetin dan      

Asam 2,4-D. 
 

Menurut Collin & Edward (1998) konsentrasi auksin dan sitokinin 

sampai 5 mg/l dapat menghasilkan pertumbuhan kalus secara optimal. 

Meskipun pada konsentrasi tersebut diacak yaitu pada perlakuan berbagai 

konsentrasi pada asam 2,4-D dan kinetin tetap dapat dihasilkan pertumbuhan 

kalus, sebab zat pengatur tumbuh sangat diperlukan sebagai komponen 
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medium bagi pertumbuhan dan diferensiasi sel eksplan. Setiap eksplan yang 

berasal dari organ dan spesies yang berbeda akan membutuhkan zat pengatur 

tumbuh yang berbeda pula (Narayanaswamy, 1994). Ini dapat menjelaskan 

bahwa perlakuan dengan pemberian asam 2,4-D dan kinetin dengan 

konsentrasi  0.1, 0.25, 0.5, 1.0, dan 5 mg/l dapat menginduksi pembentukan 

kalus sambiloto. 

Pada tabel 5 perlakuan K1D0 yaitu perlakuan dengan konsentrasi 

kinetin 0,1 mg/l dan asam 2,4-D 0 mg/l mengalami pertumbuhan kalus paling 

tinggi. Sedangkan kontrol (K0D0) yaitu perlakuan dengan konsentrasi asam 

2,4-D dan kinetin 0 mg/l tidak terjadi pertumbuhan kalus. Dari Tabel 11 dan 

Grafik 11 dapat dilihat bahwa perlakuan K1D0, K2D0, K3D0 K4D0 dan 

K5D0 dihasilkan pertumbuhan kalus yang baik. Hasil dari pertumbuhan kalus 

tersebut juga dapat dilihat pada Gambar 4, 5, 6, 7 dan 8. Sedangkan perlakuan 

K0D0 tidak dapat menghasilkan pertumbuhan kalus. Ini terjadi karena untuk 

menghasilkan pertumbuhan kalus diperlukan zat pengatur tumbuh walaupun 

sedikit, sebab zat pengatur tumbuh eksogen mempengaruhi pertumbuhan dan 

morfogenesis dalam kultur sel, jaringan atau organ secara in vitro (Gunawan, 

1987).  

Perlakuan K1D0 dengan konsentrasi kinetin 0.1 mg/l dan asam 2,4-D 

0 mg/l mempunyai berat kalus sebesar 3,61 gram. Perlakuan ini merupakan 

kombinasi perlakuan yang menghasilkan kalus paling besar, dimana pada 

perlakuan ini hanya dengan konsentrasi kinetin 0.1 mg/l sudah dapat 

menginduksi pertumbuhan kalus sambiloto tanpa ada penambahan asam 2,4-
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D. Hal ini mungkin terjadi karena eksplan tersebut mempunyai kandungan 

auksin endogen yang sudah cukup untuk membentuk kalus dan hanya 

dibutuhkan zat pengatur tumbuh eksogen berupa kinetin saja untuk 

membentuk kalus. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Santoso dan 

Nursandi (2003) dan Liu (1981) yang menyatakan bahwa untuk pembentukan 

kalus pada tanaman Cattleya sp dengan eksplan berupa daun muda serta pada 

Nephrolepis exaltata dan pada Sacharum officinarum hanya diperlukan 

penambahan zat eksogen berupa kinetin saja. Sedangkan pada kontrol (K0D0) 

tidak terjadi pertumbuhan kalus. Ini terjadi karena pada medium tersebut tidak 

diberi zat pengatur tumbuh apapun, seperti asam 2,4-D dan kinetin. 

Setelah dilakukan perhitungan dan uji lanjut Duncan, dapat diketahui 

bahwa pemberian perlakuan dengan asam 2,4-D dan kinetin dapat 

menginduksi kalus sambiloto meskipun kalus yang dihasilkan berbeda-beda 

beratnya. Arah perkembangan kultur ditentukan oleh interaksi dan 

perimbangan antara zat pengatur tumbuh yang diproduksi oleh sel tanaman 

secara endogen, sebab di dalam eksplan itu sendiri sebenarnya sudah ada zat 

pengatur tumbuh endogen, tapi dalam pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman secara in vitro zat pengatur tumbuh eksogen masih ditambahkan. 

Penambahan asam 2,4-D dilakukan karena asam 2,4-D berperan untuk 

mendorong proses morfogenesis kalus, induksi kalus dan dapat mepengaruhi 

kestabilan genetik sel tanaman (Santoso dan Nursandi, 2003). Sedangkan 

kinetin juga digunakan karena kinetin penting dalam pengaturan pertumbuhan 

dan morfogenesis pada kultur in vitro (George dan Sherrington, 1984). Ini 
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didukung dengan pernyataan Wattimena (1988) bahwa sitokinin 

menyebabkan pembelahan sel yaitu dalam proses sitokinesis terutama saat 

sintesis RNA dan sintesis protein.  

Sedangkan pada Tabel 8 dapat dilihat hasil interaksi antara asam 2,4-D 

dengan kinetin melalui uji Duncan yang menunjukkan bahwa perlakuan 

K1D0 dinyatakan berbeda nyata dengan ke-35 perlakuan lainnya. Ini 

menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan tersebut dihasilkan 

pertumbuhan kalus yang paling tinggi sebesar 3,61 gram. Sedangkan ke-35 

perlakuan tersebut juga diuji Duncan dengan ke-34 perlakuan lainnya lagi dan 

hasilnya tidak berbeda nyata sampai perlakuan K0D0. Dari Tabel 8 tersebut 

juga dapat dikatakan bahwa pada berbagai kelompok perlakuan itu dihasilkan 

pertumbuhan kalus, meskipun beratnya berbeda-beda. Hal ini terjadi karena 

dipengaruhi adanya perbedaan pemberian konsentrasi zat pengatur tumbuh 

pada berbagai kelompok perlakuan tersebut. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan konsentrasi 

asam 2,4-D dan kinetin sampai 5 mg/l dapat menghasilkan kalus secara 

optimal (Collin & Edward, 1998).  Tujuan pemberian perlakuan asam 2,4-D 

dan kinetin dengan berbagai konsentrasi adalah untuk mendapatkan kalus 

sambiloto terbaik. Diharapkan kalus dengan pertumbuhan baik dapat menjadi 

sumber senyawa andrographolid yang tinggi. Zat aktif ini mampu 

menghambat pertumbuhan sel kanker hati, payudara dan prostat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Interaksi pemberian asam 2,4-D dan kinetin pada medium MS 

berpengaruh terhadap induksi kalus sambiloto dengan eksplan potongan 

daun. 

2. Kalus yang terbaik pertumbuhannya diperoleh dari hasil penanaman 

eksplan potongan daun yang di tanam pada medium MS dengan 

penambahan kinetin 0,1 mg/l.  

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti 

menyarankan perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji kandungan 

kalus yang dihasilkan dari konsentrasi tersebut, sehingga didapatkan senyawa 

andrographolid yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker hati, 

payudara dan prostat. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 
 
 

MEDIUM DASAR MURASHIGE AND SKOOG 
(MS MEDIUM) 

(1962) 
 

 
* UNSUR MAKRONUTRIEN: 
 

- KNO3     1900    mg/l 
 - NH4NO3     1650    mg/l 
 - KH2PO4       170    mg/l 
 - CaCl2.2H2O       440    mg/l 
 - MgSO4       370    mg/l 
 
* UNSUR MIKRONUTRIEN: 
 
 - FeSO4.7H2O     27,8     mg/l 
 - Na2EDTA     37,3     mg/l 
 - MnSO4.7H2O    22,3     mg/l 
 - ZnSO4.7H2O       8,6     mg/l 

- H3BO3        6,2     mg/l 
 - KI        0,83   mg/l 
 - CuSO4.H2O       0,025 mg/l 
 - Na2MoO4.2H2O      0,25   mg/l 
 - CoCl2.6H2O       0,025 mg/l 
 
* SUKROSA          30.000        mg/l 
 
*VITAMIN: 
 

- THIAMIN – HCl      0,5     mg/l 
 - ASAM NIKOTINAT     0,5     mg/l 
 - PYRIDOXIN – HCl      0,5     mg/l 
 - MYO INOSITOL             100        mg/l 
 
 
* pH     `  5,8 
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Lampiran 2 
 
 

Tabel 1. Formulasi Stok Media MS (Murashige and Skoog) 
 

Nama stok Senyawa 
dalam 

larutan stok 

Konsentrasi 
dalam media 

MS (mg/l) 

Konsentrasi 
dalam larutan 

stok (mg/l) 

Volume larutan 
stok yang 

dibutuhkan per 
liter media (ml) 

Makro (10X) KNO3  
NH4NO3 
KH2PO4 
CaCl2.2H2O 
MgSO4 

1900 
1650 
170 
440 
370 

19000 
16500 

1700 
4400 
3700 

 
 

100 

Mikro A (100X) FeSO4.7H2O 
Na2EDTA 

27,8 
37,3 

2780 
3730 

10 

Mikro B 
(1000X) 

MnSO4.7H2O 
ZnSO4.7H2O 
H3BO3 
KI 
CuSO4.H2O 
Na2MoO4.2H2O 
CoCl2.6H2O
  

22,3 
8,6 
6,2 

0,83 
0,025 
0,25 

0,025 

22300 
8600 
6200 
830 
25 

250 
25 

 
 
 

1 

Vitamin (1000X) Tiamin-HCl 
Piridoxin-HCl 
Asam Nikotinat 
Glisin 

0,5 
0,5 
0,5 

2 

500 
500 
500 

2000 

 
1 

Myo-inositol 
(50X) 

Myo-inositol 
 

100 5000 20 

Sukrosa  Sukrosa 30.000 Tidak dibuat stok - 
2,4 – D (D0) 
2,4 – D (D1) 
2,4 – D (D2) 
2,4 – D (D3) 
2,4 – D (D4) 
2,4 – D (D5) 

0 
0,1 

0,25 
0,5 
1,0 

5 

0 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

0 
   0,1 

     0,25 
   0,5 
   1,0 

5 

Zat Pengatur 
Tumbuh 

Kinetin (K0) 
Kinetin (K1) 
Kinetin (K2) 
Kinetin (K3) 
Kinetin (K4) 
Kinetin (K5) 

0 
0,1 

0,25 
0,5 
1,0 

5 

0 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

0 
   0,1 

     0,25 
   0,5 
   1,0 

5 
Agar  Agar 8.000 Tidak dibuat stok - 
 

 EDTA singkatan dari Etilen Diamin Tetra Asetat. 
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Lampiran 3 
 
 

INSTRUMENTASI PENELITIAN 

 

I. JUDUL PENELITIAN 

 EFEKTIVITAS ASAM 2,4 - DIKLOROFENOKSIASETAT DAN 

KINETIN PADA MEDIUM MS DALAM INDUKSI KALUS SAMBILOTO 

DENGAN EKSPLAN POTONGAN DAUN. 

II. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh pemberian 2,4 – diklorofenoksiasetat dan kinetin 

terhadap induksi kalus sambiloto dengan eksplan potongan daun. 

2. Mengetahui konsentrasi 2,4 – diklorofenoksiasetat dan kinetin yang 

dibutuhkan untuk induksi kalus sambiloto dengan eksplan potongan daun. 

III.  MANFAAT PENELITIAN 

 Memberikan informasi tentang efektivitas pemberian 2,4 – 

diklorofenoksiasetat dan kinetin yang dapat menginduksi kalus sambiloto 

dengan eksplan potongan daun. Hal ini menjadi dasar dalam produksi 

metabolik sekunder dari sambiloto dengan kultur jaringan. 

IV. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan waktu Pelaksanaan 

1. Lokasi  

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Jurusan Biologi 

FMIPA UNNES 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2005. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah tanaman sambiloto dengan daun 

ketiga sampai kelima dari pucuk yang diperoleh dari Wonosari Yogyakarta. 

Sampel dalam penelitian ini adalah potongan daun, penentuan sampel tiap 

kelompok dilakukan secara acak. Sampel penelitian ini terdiri dari 36 
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perlakuan dan 3 kali perulangan sehingga diperlukan 36 x 3 =108 sampel. 

Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 botol media dan tiap botol media diisi 

1 eksplan. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas yaitu konsentrasi 2,4 D dan kinetin. 

2. Variabel tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah pertumbuhan kalus yang 

terbentuk persatuan waktu. 

3. Variabel kendali 

Variabel kendali adalah suhu, cahaya, medium MS, pH dan kelembaban. 

E. Rancangan Penelitian 

Percobaan disusun dengan pola Rancangan Acak Lengkap dengan 2 

faktor (pola faktorial 6 x 6). 

Faktor I : pemberian 2,4 D pada medium MS dengan berbagai konsentrasi 

yaitu : 

D0 = 0      mg/l  

D1 = 0,1   mg/l  

D2 = 0,25 mg/l  

D3 = 0,5   mg/l  

D4 = 1,0   mg/l  

D5 = 5      mg/l  

Faktor II : pemberian kinetin pada medium MS dengan berbagai konsentrasi 

yaitu : 

K0 = 0      mg/l  

K1 = 0,1   mg/l  

K2 = 0,25 mg/l  

K3 = 0,5   mg/l  

K4 = 1,0   mg/l  

K5 = 5      mg/l  
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Dasar menentukan konsentrasi 2,4 – D dan kinetin diatas adalah bahwa untuk 

terjadinya pembentukan kalus digunakan auksin dan sitokinin dengan 

konsentrasi seimbang (George & Sherrington, 1984). Menurut Collin & 

Edward (1998) konsentrasi auksin dan sitokinin dari 0 mg/l sampai 5 mg/l 

dapat menghasilkan pertumbuhan kalus secara optimal. 

Sehingga pada penelitian ini terdapat 36 kombinasi perlakuan. 

Tabel  kombinasi perlakuan tersebut adalah : 
              2,4D 

kinetin 

D0 

(0mg/l) 

D1 

(0,1mg/l) 

D2 

(0,25mg/l) 

D3 

(0,5mg/l) 

D4 

(1,0mg/l) 

D5 

(5mg/l) 

K0 (0    mg/l) K0D0 K0D1 K0D2 K0D3 K0D4 K0D5 

K1(0,1  mg/l) K1D0 K1D1 K1D2 K1D3 K1D4 K1D5 

K2(0,25mg/l) K2D0 K2D1 K2D2 K2D3 K2D4 K2D5 

K3(0,5  mg/l) K3D0 K3D1 K3D2 K3D3 K3D4 K3D5 

K4(1,0  mg/l) K4D0 K4D1 K4D2 K4D3 K4D4 K4D5 

K5(5     mg/l) K5D0 K5D1 K5D2 K5D3 K5D4 K5D5 

 

Masing-masing perlakuan diulang 3 kali, sehingga seluruhnya ada 108 

kombinasi yang di atur dalam denah sebagai berikut: 
K0D01 K1D21 K2D43 K3D42 K0D11 K3D23 K1D43 K2D02 K0D22 

K2D32 K1D52 K3D11 K1D03 K4D31 K3D02 K4D03 K3D31 K2D52 

K0D23 K3D43 K4D22 K3D53 K1D32 K5D02 K0D51 K4D51 K1D12 

K1D02 K4D11 K0D41 K4D42 K3D22 K5D21 K1D53 K5D32 K3D51 

K2D51 K2D12 K5D03 K2D23 K5D41 K0D02 K4D23 K1D22 K2D13 

K3D32 K5D23 K0D52 K5D43 K1D11 K3D12 K5D51 K2D31 K4D43 

K0D13 K3D52 K2D01 K1D42 K5D33 K4D12 K1D33 K5D11 K0D32 

K0D33 K2D22 K1D41 K2D11 K4D53 K4D33 K0D43 K2D41 K3D01 

K4D32 K3D41 K4D02 K2D53 K0D21 K5D31 K5D52 K4D21 K0D12 

K3D03 K0D42 K5D01 K1D51 K5D42 K1D23 K1D01 K5D13 K3D33 

K4D52 K2D33 K5D12 K5D53 K3D13 K4D13 K5D22 K2D03 K4D01 

K1D13 K3D21 K0D03 K1D31 K2D21 K0D53 K2D42 K4D41 K0D31 
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F. Alat dan Bahan  

1. Alat 

Alat-alat gelas : gelas piala, gelas ukur, erlenmeyer, cawan petri, batang 

pengaduk, botol kultur; alat-alat logam : scalpel, pinset, gunting; 

“Laminair Air Flow Cabinet”; alat timbang; pipet; alat sterilisasi : 

autoklaf, lampu spiritus, dan penyemprot alkohol (hand sprayer); pH 

meter; lemari pendingin; rak kultur; alat pemotret; thermometer; lampu 

flouresence; lux meter; kertas label; kertas paying; hot plate; kertas 

tissue; korek; aluminium foil. 

2. Bahan 

Bahan kimia : larutan stok makronutrien medium MS; larutan stok 

mikronutrien medium MS; larutan stok sumber besi; larutan stok zat 

pengatur tumbuh 2,4 D dan kinetin; aquades steril; agar; larutan stok 

organik yaitu sukrosa, vitamin, asam amino, bahan sterilisasi yaitu 

alkohol 70%, spiritus, tepol, detergen sunlight, dan sunclin 10%. Bahan 

buffer pH : NaOH 0,1 N dan HCl 0,1 N. Bahan eksplan : daun sambiloto 

(Andrographis paniculata, Nees). 

G. Prosedur Kerja 

1.  Sterilisasi Alat 

 Alat-alat dissecting set (scalpel, pinset, gunting), alat-alat dari gelas 

dan logam dicuci dengan detergen dan dibilas dengan air bersih beberapa 

kali kemudian dikeringanginkan. Kemudian alat-alat dissecting set 

(pinset, gunting, scalpel) disterilisasi dengan alkohol 96% dan dibakar 

dengan nyala api spiritus setiap kali akan digunakan di LAF. Alat-alat 

gelas ditutup aluminium foil, sedangkan alat-alat logam dan cawan petri 

dibungkus dengan kertas payung, kemudian disterilkan dalam autoklaf 

dengan suhu 1210C selama 20 menit. 
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2. Pembuatan Media Kultur Murashige-Skoog 

 Pembuatan media MS (Murashige-Skoog) dilakukan dengan 

pembuatan larutan stok terlebih dahulu. Untuk membuat 1 liter media 

kultur, diambil satu demi satu larutan stok hara makro sebanyak 100 ml, 

larutan stok Ca sebanyak 10 ml, larutan stok hara mikro A sebanyak 10 

ml, larutan stok hara mikro B sebanyak 1 ml, larutan besi (Fe) sebanyak 

10 ml, larutan stok vitamin sebanyak 1 ml, larutan stok myo-inositol 

sebanyak 20 ml. Kemudian dimasukkan sukrosa 30 g (tidak dibuat stok). 

Selanjutnya ditambahkan larutan stok 2,4 D dan kinetin sesuai perlakuan. 

Lalu ditambahkan aquades hingga volume mencapai 1 liter.  

 Keasaman media diatur pada pH 5,8 dengan menggunakan pH 

meter, jika pH kurang dari 5,8 maka ditambahkan larutan NaOH 0,1 N 

dan jika pH lebih dari 5,8 maka media ditambahkan larutan HCl 0,1 N. 

Pada medium tersebut ditambahkan agar 7 g (tidak dibuat stok). 

Selanjutnya medium dipanaskan sampai mendidih dan diaduk, kemudian 

diangkat. Kemudian medium diisikan ke dalam botol kultur sebanyak 20 

ml. Setiap botol ditutup dengan aluminium foil. 

3. Sterilisasi Media 

 Media dalam setiap botol kultur disterilisasi dengan cara di 

autoklaf pada suhu 1210C dan tekanan 1,5 atm selama 15 menit. 

4. Sterilisasi Ruang Tanam 

 Laminair Air Flow disemprot dengan alkohol 70% terlebih dahulu. 

Kemudian alat-alat yang dimasukkan ke dalam LAF juga harus 

disemprot dengan alkohol 70% terlebih dahulu. Selanjutnya ruang tanam 

disterilisasi dengan sinar UV selama 1 jam sebelum LAF digunakan. 

Kemudian ketika LAF digunakan maka sinar UV harus dimatikan.  Saat 

LAF digunakan, maka blower dihidupkan 

5. Persiapan dan Sterilisasi Eksplan 

          Pada sterilisasi permukaan eksplan daun sambiloto ini ada 2 tahap  

sterilisasi yaitu sterilisasi tahap I yang dilakukan di ruang persiapan dan 

sterilisasi tahap II yang dilakukan di LAF. Sterilisasi tahap I meliputi : 
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daun ketiga sampai kelima dari pucuk diambil, kemudian dicuci dengan 

tepol/detergen selama 10 menit dengan 3 kali ulangan sambil digojog. 

Pada tiap pencucian dibilas dengan aquades. 

 Sedangkan sterilisasi tahap II dilakukan setelah sterilisasi tahap I, 

meliputi : daun-daun tersebut direndam dengan alkohol 70% selama 1 

menit. Kemudian dibilas dengan aquades steril selama 5 menit. 

Selanjutnya daun-daun tersebut direndam dengan Clorox (sunclin) 10% 

selama 10 menit. Kemudian dilakukan pencucian dengan aquades steril 

selama 5 menit sambil digojog. 

6. Penanaman dan Pemeliharaan Eksplan 

 Sebelum ditanam, eksplan yang telah steril diletakkan dalam 

petridish steril yang telah dilapisi kertas tissue/kertas serap steril untuk 

menyerap aquades. Kemudian eksplan dipotong-potong di atas petridish 

dengan ukuran 1 cm2. Lalu eksplan ditanam dalam media. Eksplan yang 

telah ditanam dalam botol kultur diatur pada rak-rak kultur bertingkat. 

Pada tingkat rak diberi penyinaran dengan lampu flourescen 40 Watt 

dengan intensitas 1.000 Lux. Selanjutnya eksplan diinkubasi dalam ruang 

kultur pada suhu 20-280C dan kelembaban ruang 70% (Gunawan, 1995). 

7. Pengamatan 

 Pengamatan dilakukan setiap hari selama 1,5 bulan. 

G. Metode Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan melihat adanya pertumbuhan kalus 

sambiloto pada berbagai tingkatan konsentrasi 2,4-diklofenoksiasetat dan 

kinetin. Data yang diambil berupa berat kalus (gram). Penimbangan eksplan 

dilakukan pada awal dan akhir penanaman eksplan selama 1,5 bulan. 
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Tabel. Pengamatan berat kalus (gram) sambiloto pada berbagai tingkatan   
konsentrasi 2,4-diklofenoksiasetat dan kinetin.  

 
Ulangan (gram) Perlakuan 

1 2 3 
Total 

(gram) 
Rerata 
(gram) 

K0D0 
K0D1 
K0D2 
K0D3 
K0D4 

 
 

K5D5 

     

 

H. Metode Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh dianalisa dengan menggunakan uji ANAVA 

2 JALAN untuk melihat apakah berbeda nyata atau tidak. Kemudian untuk 

membedakan antara perlakuan digunakan LSD dengan tingkat kepercayaan 

95% (Gomez dan Gomer, 1984). Penggunaan uji anava dengan cara sebagai 

berikut : 

F Tabel Sumber 

Variasi 

db JK KT Fh 

5 % 1 % 

Perlakuan 

galat 

 

 

 

 

      

Total       

 

Bila hasilnya signifikan, diteruskan dengan uji lanjut yaitu uji Duncan 

untuk mengetahui perlakuan-perlakuan mana yang berbeda. 
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Lampiran 4 

Hasil Pengamatan Berat Kalus (Gram) Sambiloto Pada Berbagai Tingkatan 

Konsentrasi 2,4-D dan Kinetin. 

Ulangan (gram) No Perlakuan 
1 2 3 

Total (gram) Rerata (gram)

1 K0D0 0 0 0 0 0 
2 K0D1 0,12 0,22 0,17 0,51 0,17 
3 K0D2 0,39 0,18 0,28 0,85 0,28 
4 K0D3 0,33 0,30 0,36 0,99 0,33 
5 K0D4 0,48 0,15 0,30 0,93 0,31 
6 K0D5 0,69 0,65 0,73 2,07 0,69 
7 K1D0 0,33 6,90 3,40 10,83 3,61 
8 K1D1 0,15 0,22 0,17 0,54 0,18 
9 K1D2 0,24 0,18 0,18 0,60 0,20 
10 K1D3 0,29 0,13 0,20 0,63 0,21 
11 K1D4 0,23 0,20 0,26 0,69 0,23 
12 K1D5 0,29 0,35 0,23 0,87 0,29 
13 K2D0 1,40 0,48 0,93 2,82 0,94 
14 K2D1 0,31 0,19 0,25 0,75 0,25 
15 K2D2 0,18 0,12 0,24 0,54 0,18 
16 K2D3 0,18 0,20 0,19 0,57 0,19 
17 K2D4 0,23 0,79 0,52 1,53 0,51 
18 K2D5 0,68 0,21 0,42 1,32 0,44 
19 K3D0 0,15 0,36 0,24 0,75 0,25 
20 K3D1 0,32 0,18 0,46 0,96 0,32 
21 K3D2 0,23 0,18 0,21 0,60 0,20 
22 K3D3 0,25 0,38 0,30 0,93 0,31 
23 K3D4 0,11 0,90 0,12 0,33 0,11 
24 K3D5 0,19 1,10 0,62 1,92 0,64 
25 K4D0 0,19 0,10 0,28 0,57 0,19 
26 K4D1 0,27 0,34 0,29 0,90 0,30 
27 K4D2 0,17 0,18 0,16 0,51 0,17 
28 K4D3 0,19 0,22 0,16 0,57 0,19 
29 K4D4 0,24 0,18 0,26 0,72 0,24 
30 K4D5 0,39 0,37 0,41 1,17 0,39 
31 K5D0 0,19 0,23 0,21 0,63 0,21 
32 K5D1 0,32 0,38 0,29 0,99 0,33 
33 K5D2 0,44 0,15 0,28 0,87 0,29 
34 K5D3 0,15 0,25 0,21 0,60 0,20 
35 K5D4 0,47 0,13 0,30 0,90 0,30 
36 K5D5 0,38 0,26 0,31 0,96 0,32 

 


