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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Penelitian diakhiri saat umur enam minggu dan hasilnya dapat dilihat pada gambar-

gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 4 tampak eksplan dengan perlakuan media tanpa zat pengatur tumbuh 

NAA dengan kombinasi berbagai konsentrasi Kinetin, terlihat tidak terbentuk kalus, 

kotiledon tetap hijau menebal, melengkung, selain pada perlakuan kontrol eksplan 

menjadi kering.  Pada gambar 5 dan 6 terlihat eksplan dengan perlakuan NAA 0,1 ppm 

dan 0,2 ppm dengan kombinasi berbagai konsentrasi kinetin, terbentuk kalus yang 

kompak dengan berbagai bentuk dan variasi warna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Gambar 4. A=N0K0; B=N0K1; C=N0K2 
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        Gambar 5. A=N1K0; B=N1K1; C=N1K2 

A B 

C D 

 
Gambar 6. A=N2K0; B=N2K1; C=N2K2 

A B 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis keragaman dan bila terjadi beda nyata 

diuji lanjut dengan Uji Jarak Berganda Duncan taraf 5%. Berikut adalah hasil analisis 

terhadap parameter yang diamati. 
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1. Parameter Kedinian Terbentuknya Kalus (Hst)  

Hasil dan analisis keragaman terhadap kedinian terbentuknya kalus dengan 

perlakuan kombinasi zat pengatur tumbuh  NAA dan kinetin disajikan pada tabel 

lampiran 1. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh 

NAA berpengaruh sangat nyata terhadap kedinian terbentuknya kalus eksplan 

potongan daun sambiloto dan tidak ada interaksi antar kedua zat pengatur tumbuh 

yang dicobakan. Rerata kedinian terbentuknya kalus disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Analisis DMRT 5% Rerata Kedianian Kalus (Hst) 

 N0 N1 N2 Rerata 
K1 0.00i 14.80h 7.60h 7.47d 
K2 0.00i 7.80h 9.60h 5.80d 
K3 0.00i 7.40h 8.60h 5.33d 
     
Rerata 0.00b 10.1a 8.80a  

 

2. Parameter Bobot Kalus Segar 

Hasil dan analisis keragaman terhadap bobot kalus segar dengan perlakuan 

kombinasi zat pengatur tumbuh asam 2,4-D dan kinetin disajikan pada tabel 

lampiran 2. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh 

asam 2,4-D berpengaruh sangat nyata terhadap bobot kalus segar eksplan potongan 

daun sambiloto dan tidak ada interaksi antar kedua zat pengatur tumbuh yang 

dicobakan. Rerata bobot kalus segar disajikan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Analisis DMRT 5% Rerata Bobot Kalus Segar (g) 

 D0 D1 D2 Rerata 
K1 0.00j 0.33hi 0.23hi 0.19d 
K2 0.00j 0.19ij 0.29hi 0.16d 
K3 0.00j 0.19hij 0.22hij 0.14d 
     
Rerata 0.00b 0.27a 0.25a  

   

B. Pembahasan 

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan tehnik kultur jaringan antara lain 

sumber tanaman yang digunakan sebagai eksplan, genotipe tanaman, lingkungan tumbuh 

eksplan, unsur-unsur hara yang diperlukan bagi perkembangan eksplan, pelaksanaan 
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kerja dan faktor lainnya.  Tidak semua jenis tanaman sesuai dengan sesuatu jenis media 

dan unsur hara yang sama, begitu juga dengan penggunaan zat pengatur tumbuh yang 

ditambahkan dalam media. 

Pada penelitian ini tidak terlepas dari terjadinya kontaminasi. Jumlah botol yang 

terkontaminasi adalah sebanyak 33,33%.  Eksplan atau kultur terkontaminasi oleh 

berbagai mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang terjadi pada saat pemeliharaan 

kultur.  Pencegahan kontaminasi telah dilakukan dengan cara sterilisasi lingkungan kerja, 

yaitu penyemprotan menggunakan formalin 30% dan alkohol 70%. 

Pembentukan kalus pada kultur jaringan dipengaruhi oleh zat pengatur tumbuh. 

Pada penelitian ini digunakan media Murashige-Skoog (MS) dengan penambahan dua 

macam zat pengatur tumbuh, yaitu asam NAA dari golongan auksin dan Kinetin dari 

golongan sitokinin.  Menurut berbagai pustaka, NAA merupakan hormon auksin sintesis 

yang paling efektif untuk pembentukan kalus sehingga disebut dengan “hormon 

dediferensiasi” (Endress, 1994).  Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan untuk 

membentuk kalus adalah kinetin yang merupakan hormon golongan sitokinin. 

Respon pertumbuhan awal dari potongan kotiledon Andrographis paniculata Nees. 

yang ditanam dalam media MS padat mulai tampak pada hari ke-6 yang ditandai dengan 

melengkungnya eksplan kotiledon. Kalus mulai muncul pada hari ke-10, dimulai dari 

pinggiran eksplan yang dilukai/bekas potongan kemudian pada bagian pinggir kotiledon 

dan kalus akhirnya menutupi hampir seluruh permukaan kotiledon pada akhir minggu 

ke-4.  Hal ini sesuai dengan pendapat George Sherrington (1984) yang mengatakan 

bahwa pelukaan jaringan tumbuhan dapat merangsang pembentukan sel yang berperan 

dalam inisiasi pembentukan kalus.  Sedangkan pembentukan kalus pada pinggir 

kotiledon dikarenakan adanya jaringan parenkhim (kambium) yang bersifat maristematis, 

sehingga sel-selnya masih aktif melakukan pembelahan. Penelitian tentang pembentukan 

kalus ini lebih lanjut dijelaskan oleh Martin (2004) bahwa kalus dengan mudah dapat 

diinduksi dngan menempatkan potongan kecil dari eksplan ke dalam media steril.  

Dengan adanya stimulus dari substansi pertumbuhan endogen dan zat pengatur tumbuh 

yang ditambahkan dalam media, metabolisme sel berubah dari metabolisme pasif 

menjadi metabolisme aktif. 

Hasil pengamatan secara visual pada kalus menunjukkan tekstur kalus yang 

kompak, sehingga jika ditekan kalus terasa keras.  Pada kalus kompak ini ikatan sel satu 

dan yang lainnya rapat dan kompak.  Pengamatan  pada warna kalus pada penelitian ini 

ada sedikit variasi perbedaan warna, menurut George Sherrington (1984) variasi warna 
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sangat mungkin muncul dalam kultur kalus sebagai akibat metabolisme sel fungsi 

genetik pada bagian tertentu dari eksplan yang ditanam.   

 


