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PENGARUH KOMBINASI BAP (Benzil Amino Purine) DAN NAA 
(Naphtalene Acetic Acid) TERHADAP PERTUMBUHAN TUNAS ZODIA  

(Euodia suaveolens Scheff.) SECARA  IN VITRO 
 

THE EFFECT OF COMBINATION BAP (Benzil Amino Purine) AND  
NAA (Naphtalene Acetic Acid) TO ZODIA (Euodia suaveolens Scheff.) 

SHOOT BY IN VITRO METHOD 
 

Eni Sugiyanti, Solichatun, Widya Mudyantini 
Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta, Jawa Tengah  

 
Using plant growth regulators (PGRs) in the appropriate concentrations 

and combination can increase the growth of shoot. The study has aims to evaluate 
the effect of combinant concentration of plant growth regulator of BAP and NAA, 
and determine the optimal concentration of BAP and NAA to support the growth 
and development shoots of zodia (Euodia suaveolens Scheff.) by in vitro. 

The experiment was arranged in Completed Randomized Design with six 
treatment that are combination: 0 mg/l BAP + 0 mg/l NAA (control), 1 mg/l BAP 
+ 1 mg/l NAA, 2 mg/l BAP + 1 mg/l NAA, 3 mg/l BAP + 1 mg/l NAA, 4 mg/l 
BAP + 1 mg/l NAA, 5 mg/l BAP + 1 mg/l NAA each treatment with four 
replicates. The explans is axilar shoot’s from plants in the age of 3th month. The 
cultures were then incubated at 25-280C under a 12-hour photoperiod with 
provided by cool white fluorescent tubes (TL 10 W) for 5 weeks. Parameter that is 
observed is a morphology of callus, time of appearing shoot, number of shoot, 
height of shoot, and morphology of shoot. 

The result of the study proves that the explants cultured in an standar MS 
media supplemented with combination treatment affected in vitro growth or 
regeneration of Zodia shoots. Shoots successfully grew and developed. The Callus 
was formed on the of all treatment except on control. At the second week 2 mg/l 
BAP and 1 mg/l NAA showed the most bud (1,75). The highest bud number was 
5,75 pieces with a combination of BAP 3 mg/l and NAA 1 mg/l, while the highest 
bud height  (9,8 mm) was obtained on control. 
 
 
Key words: in vitro culture, Euodia suaveolens Scheff., shoot’s growth, BAP, 

NAA. 
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PENDAHULUAN 

Penyakit demam berdarah akhir-akhir ini menjalar ke berbagai wilayah di 

Indonesia. Berbagai upaya pengendalian penyakit demam berdarah telah 

dilakukan. Pemberantasan dilakukan dengan menggunakan insektisida tefemos 

1% untuk stadium larva dan pengasapan (fogging) dengan malation 4% untuk 

nyamuk dewasa (Dinata, 2005; Nurhayati, 2005). Pengendalian nyamuk dengan 

cara konvensional menggunakan insektisida dirasa kurang efektif, karena dapat 

mengakibatkan matinya flora dan fauna non target, serta timbulnya pencemaran 

lingkungan dan timbulnya resistensi terhadap insektisida tertentu, sehingga 

mengurangi efektifitas pengendalian itu sendiri (Nurhayati, 2005).  

Salah satu cara pengendalian nyamuk yang lebih ramah lingkungan adalah 

memanfaatkan tanaman anti nyamuk. Salah satu tanaman anti nyamuk yang saat 

ini sedang marak dikembangkan dan cukup ampuh digunakan sebagai tanaman 

anti nyamuk alami adalah zodia (Euodia suaveolens Scheff.). Sebagai tanaman 

pengusir nyamuk alamiah, zodia dapat mengurangi penularan penyakit yang 

disebabkan nyamuk, seperti nyamuk Aedes aegypti atau Anopheles, sehingga 

penyemprotan dengan menggunakan insektisida dapat diminimalkan 

penggunaannya (Dinata, 2005; Hermawanto, 2005). 

Zodia merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Papua. 

Menurut hasil analisis yang dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan 

Obat (Balittro) dengan gas kromatografi, minyak yang disuling dari daun tanaman 

ini mengandung linalool yang dikenal sebagai pengusir nyamuk. Zodia memiliki 

kandungan senyawa kimia lain yaitu evodiamine dan rutacarpine, sehingga 

menghasilkan aroma yang cukup tajam yang tidak disukai serangga (Kardinan, 

2004).  

Zodia secara konvensional diperbanyak menggunakan biji dan stek batang. 

Ketika sudah berbunga dan berbiji, biji zodia akan jatuh dan tumbuh di sekitarnya. 

Bila langsung terkena sinar matahari, tanaman ini bisa mati. Sebaliknya, bila 

kurang sinar matahari justru pertumbuhannya tidak sehat (Adiy, 2006). 

Perbanyakan dengan stek batang presentase tumbuhnya sangat kecil. Harga 
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tanaman ini masih mahal karena masih tergolong tanaman langka dan merupakan 

tanaman endemik Papua (Kardinan, 2004).  

Perbanyakan tanaman dengan kultur in vitro dalam waktu yang singkat 

dari bahan tanaman yang sangat terbatas dapat dihasilkan bibit dalam jumlah yang 

banyak. Keberhasilan tersebut mendorong dimanfaatkannya kultur in vitro sebagai 

teknologi perbanyakan tanaman yang banyak memberikan keunggulan daripada 

cara konvensional (Mariska dan Purnaningsih, 2001). Regenerasi tanaman dapat 

melalui organogenesis maupun embriogenesis (Gunawan, 1992). 

Dalam kultur jaringan, dua golongan ZPT (zat pengatur tumbuh) yang 

sangat penting adalah auksin dan sitokinin. Interaksi dan perimbangan antara ZPT 

yang diberikan dalam media dan yang diproduksi oleh sel secara endogen 

menentukan arah perkembangan suatu kultur sehingga mempengaruhi proses-

proses pertumbuhan dan morfogenesis (Astuti dan Andayani, 2005). Kombinasi 

auksin dan sitokinin dapat memperbaiki efisiensi regenerasi eksplan, tergantung 

konsentrasi yang ditambahkan. Kebutuhan ZPT auksin dan sitokinin diperlukan 

untuk induksi tunas (Roy et al., 1993 dalam Harni, 2003).   

ZPT dari golongan auksin yaitu NAA (Naphtalene acetic acid)  bersifat 

lebih stabil daripada IAA, karena tidak mudah terurai oleh enzim-enzim yang 

dikeluarkan sel atau pemanasan pada proses sterilisasi (Wetter dan Constabel, 

1991). Salah satu jenis sitokinin sintesik adalah BAP (Benzil amino purine). BAP 

merupakan turunan dari basa adenin (Astuti dan Andayani, 2005). 

Tunas adventif Phellodendron amurense Rupr. berhasil diregenerasikan 

dari kalus selama 4 minggu yang dikulturkan dalam media MS yang terdiri dari 

1,5 mg/l BAP dan 1 mg/l NAA (Azad et al., 2005). Silvaa et al. (2006) 

menyimpulkan bahwa konsentrasi 1, 2, 3 mg/l BAP yang dikombinasikan dengan 

0,5 mg/l NAA mampu menginduksi organogenesis internodus 'Bahia' sweet 

orange (Citrus sinensis L. Osbeck).  

Tanaman zodia belum pernah diperbanyak secara in vitro. Berdasarkan 

beberapa penelitian pendahuluan tersebut maka penelitian ini  diarahkan untuk 

mengkaji pengaruh ZPT BAP dan NAA terhadap pertumbuhan tunas zodia 

(Euodia suaveolens Scheff.), yang ditanam pada media MS secara in vitro. Dari 
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penelitian ini diharapkan diperoleh pengetahuan mengenai kombinasi zat pengatur 

tumbuh yang optimum bagi pertumbuhan tunas zodia.  

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2007 sampai dengan Januari 

2008. Penelitian dilakukan di Sub Laboratorium Biologi, Laboratorium Pusat 

MIPA, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan enam perlakuan masing-masing dengan 4 ulangan. Perlakuan-

perlakuan tersebut adalah sebagai berikut: B0N0: pemberian BAP 0 mg/l + NAA 0 

mg/l; B1N1: pemberian BAP 1 mg/l + NAA 1 mg/l; B2N1: pemberian BAP 2 mg/l 

+ NAA 1 mg/l; B3N1: pemberian BAP 3 mg/l + NAA 1 mg/l; B4N1: pemberian 

BAP 4 mg/l + NAA 1 mg/l; B5N1: pemberian BAP 5 mg/l + NAA 1 mg/l. 

Sebagai sumber eksplan untuk penelitian adalah tunas ketiak zodia. 

Tanaman tersebut diperoleh dari Nursery di Pasar Nongko Surakarta. Tunas ketiak 

zodia direndam dalam larutan encer deterjen/sunlight selama 5 menit lalu dibilas 

dengan air mengalir selama 15 menit. Tunas ketiak direndam selama 15 menit 

dalam larutan fungisida benlate 10x yang ditambah twen20 3 tetes. Kemudian  

direndam selama 10 menit dalam larutan bakterisida agrape 10x yang ditambah 

twen20 3 tetes. Terakhir direndam dalam clorox 5% ditambah twen20 3 tetes 

selama 2 menit. Setiap selesai perendaman dibilas dalam akuades steril selama 2 

menit. 

Eksplan tunas ketiak yang steril ditanam pada media perlakuan dalam 

botol kultur. Botol kultur ditutup dengan kertas aluminium foil, ditutup plastik 

transparan dan diikat karet gelang kemudian diletakkan pada rak kultur. Botol-

botol kultur diinkubasi selama 5 minggu pada suhu kamar (25-27°C) dan diberi 

cahaya berupa lampu neon 10 watt di dalam rak kultur.  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif berupa pembentukan kalus dan warna tunas disajikan 

secara deskriptif. Data kuantitatif berupa jumlah tunas yang terbentuk pada 

minggu ke-1, 2, 3, 4, 5 dan tinggi tunas pada minggu ke-5. Data kuantitatif 

dianalisis secara statistik dengan Analysis Kruskal Wallis untuk mengetahui 
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pengaruh pemberian BAP dan NAA terhadap jumlah dan tinggi tunas dan bila ada 

perbedaan nyata dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5 % (Santoso, 2003). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini digunakan eksplan berupa tunas ketiak dari tanaman 

zodia (Euodia suaveolens Scheff.). Eksplan ini termasuk dalam jaringan muda. 

Jaringan tanaman yang masih muda mempunyai daya regenerasi yang lebih tinggi, 

sel-sel masih aktif membelah diri, dan relatif lebih bersih atau mengandung 

sedikit kontaminan. Sifat-sifat jaringan muda ini diharapkan dapat mendukung 

totipotensi tanaman yang menjadi dasar dalam kultur jaringan dengan 

memberikan respon yang baik dalam proses organogenesis secara in vitro.  

A. Pembentukan Kalus 

Pengamatan dilakukan sebelum tunas muncul maka dihasilkan kalus 

terlebih dahulu. George dan Sherrington (1984) mengemukakan bahwa auksin 

pada kadar yang relatif tinggi dideferensiasi cenderung membentuk primordial 

akar, sebaliknya pemberian sitokinin yang relatif tinggi dideferensiasi kalus ke 

arah pembentukan primordial tunas. Skoog dalam Lakitan (1996) juga 

mengemukakan bahwa jika nisbah sitokinin atau auksin dipertahankan tinggi, sel-

sel tertentu yang dihasilkan oleh kalus yang membelah dan berkembang menjadi 

tunas, batang dan daun. Data pembentukan kalus pada akhir pengamatan disajikan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pembentukan kalus zodia (Euodia suaveolens Scheff.) pada berbagai 
perlakuan 

Perlakuan Pembentukan Kalus Morfologi kalus 
Kontrol 
B1N1 
B2N1 
B3N1 
B4N1 
B5N1 

tidak terbentuk kalus 
kalus terbentuk pada 4 ulangan 
kalus terbentuk pada 4 ulangan 
kalus terbentuk pada 4 ulangan 
kalus terbentuk pada 3 ulangan 
kalus terbentuk pada 3 ulangan 

- 
Kurang remah 
Sangat remah 
Sangat remah 
Remah 
Kurang remah 

Keterangan:  Kontrol  : pemberian BAP 0 mg/l + NAA 0 mg/l 
 B1N1 : pemberian BAP 1 mg/l + NAA 1 mg/l 
 B2N1 : pemberian BAP 2 mg/l + NAA 1 mg/l 
 B3N1 : pemberian BAP 3 mg/l + NAA 1 mg/l 
 B4N1 : pemberian BAP 4 mg/l + NAA 1 mg/l 
 B5N1 : pemberian BAP 5 mg/l + NAA 1 mg/l 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya pengaruh pemberian BAP 

dan NAA terhadap pembentukan kalus. Dari Tabel 1, diketahui bahwa pada 
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perlakuan  BAP 1, 2, 3 mg/l yang dikombinasikan dengan NAA 1 mg/l  kalus 

terbentuk pada semua ulangan. Pada perlakuan BAP 4, 5 mg/l kalus terbentuk 

hanya pada 3 ulangan. Pembentukan kalus pada perlakuan BAP 2 mg/l + NAA 1 

mg/l, BAP 3 mg/l + NAA 1 mg/l, BAP 4 mg/l + NAA 1 mg/l terjadi pada minggu 

ke-2. Pada perlakuan BAP  1 mg/l + NAA 1 mg/l dan BAP 5 mg/l +  NAA 1 mg/l 

terjadi pada minggu ke-3. Gardner dkk. (1991) menyatakan bahwa jaringan steril 

dalam media akan mulai membentuk kalus setelah berumur 2 sampai 3 minggu. 

Pemberian BAP 0 mg/l dan NAA 0 mg/l (kontrol) pada perlakuan menunjukkan 

tidak adanya pembentukan kalus. 

Kalus adalah proliferasi massa jaringan yang belum terdiferensiasi. Massa 

sel ini terbentuk di seluruh permukaan irisan eksplan, sehingga semakin luas 

permukaan irisan eksplan semakin cepat dan banyak kalus yang terbentuk 

(Hendaryono dan Wijayani, 2002). Terbentuknya kalus pada bagian eksplan yang 

terluka disebabkan oleh otolisis sel, dan dari sel yang rusak tersebut akan 

dihasilkan senyawa-senyawa yang akan merangsang pembelahan sel pada lapisan 

berikutnya (Gunawan, 1992).  

Penampakan kalus secara visual menunjukkan bahwa pemberian 2 dan 3 

mg/l BAP yang dikombinasikan dengan 1 mg/l NAA menghasilkan kalus yang 

sangat remah, berwarna kuning sampai kuning kehijauan dan terbentuk adanya 

nodul. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan kalus yang diperoleh akan 

tumbuh menjadi tunas/planlet. Pada perlakuan 1 dan 5 mg/l BAP yang 

dikombinasikan dengan 1 mg/l NAA menghasilkan kalus yang kurang remah. 

Biasanya struktur kalus menggambarkan daya regenerasinya membentuk 

tunas dan akar. Kalus yang berbentuk remah dan terdapat globular (nodul-nodul) 

berwarna bening biasanya mempunyai kemampuan lebih tinggi untuk membentuk 

tunas daripada kalus yang bersifat kompak dan berwarna coklat-kehitaman. 

Dalam hal ini media yang digunakan untuk memacu regenerasi kalus akan sangat 

menentukan. Keseimbangan nutrisi dalam media tumbuh sangat mempengaruhi 

pertumbuhan kalus maupun diferensiasinya membentuk tunas (Purnamaningsih, 

2006). Morfogenesis eksplan  tergantung kepada keseimbangan auksin dan 

sitokinin di dalam media dan interaksi antara zat pengatur tumbuh endogen di 
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dalam tanaman dan zat pengatur tumbuh eksogen yang diserap dari media tumbuh 

(Wattimena et al., 1992).  Terbentuknya kalus disebabkan adanya penambahan zat 

pengatur tumbuh eksogen (Sudirga, 2002). Pemberian kombinasi zat pengatur 

tumbuh antara auksin dan sitokinin  dimaksudkan untuk merangsang pembesaran, 

proliferasi sel dan pertumbuhan kalus dari eksplan yang ditanam. 

Pada minggu awal pembentukan kalus, kalus berwarna putih kemudian 

berubah warna menjadi putih kekuningan dan setelah tunas mulai mengalami 

pertumbuhan, kalus berwarna kuning kehijauan sampai akhir pengamatan. 

Kondisi warna kalus yang bervariasi menurut Hendaryono dan Wijayani (2002) 

bisa disebabkan oleh adanya pigmentasi, pengaruh cahaya dan bagian tanaman 

yang dijadikan sebagai sumber eksplan. Sitokinin yang ditambahkan dalam media 

mampu menghambat proses perombakan butir-butir klorofil karena sitokinin 

mampu mengaktifkan proses metabolisme dan sintesis protein (Wattimena, 1988). 

Tanda bahwa kalus yang diregenerasikan dapat membentuk tunas antara lain 

terjadinya perubahan warna dari kecoklatan atau dari kuning menjadi putih 

kekuningan selanjutnya menjadi kehijauan, perubahan warna tersebut merupakan 

tanda adanya morfhogenesis (Lestari dan Mariska, 2003).  

Warna kalus kuning kehijauan diduga karena konsentrasi BAP yang 

terdapat pada media setara atau lebih tinggi daripada konsentrasi NAA. BAP 

sebagai sitokinin memacu pembentukan klorofil, sebaliknya auksin bisa menjadi 

penghambat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George dan 

Sherrington (1984) akan terjadi penurunan pembentukan klorofil apabila terdapat 

2,4-D pada kultur kacang kapri, tomat, dan kentang. Tetapi, kalus Oxalis dispar, 

berubah warna menjadi hijau bila konsentrasi auksin diturunkan. 

B. Waktu Kemunculan Tunas 

Kemunculan tunas merupakan salah faktor penting dalam melakukan 

multiplikasi tanaman secara in vitro, dengan tingkat kemunculan tunas yang cepat 

maka tingkat multiplikasi tanaman akan semakin cepat pula. Kemunculan tunas 

yang cepat akan berpengaruh pada jumlah tunas yang dihasilkan meskipun tidak 

pada semua jenis tanaman. Pengamatan terhadap saat kemunculan tunas adalah 
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untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengaruh BAP dan NAA yang dilakukan 

secara in vitro. 

Pengamatan terhadap saat kemunculan tunas adalah untuk mengetahui 

keefektifan pengaruh kombinasi BAP dan NAA yang dilakukan secara in vitro. 

Pengaruh kombinasi BAP dan NAA terhadap saat kemunculan tunas disajikan 

pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Pengaruh pemberian BAP dan NAA terhadap waktu kemunculan tunas 
zodia (Euodia suaveolens Scheff.) yang terbentuk. 

Perlakuan Waktu Kemunculan Tunas (minggu) 
Kontrol 

B1N1 
B2N1 
B3N1 
B4N1 
B5N1 

Minggu ke-3 
Minggu ke-2 
Minggu ke-2 
Minggu ke-2 
Minggu ke-3 
Minggu ke-4 

Keterangan:  Kontrol: pemberian BAP 0 mg/l + NAA 0 mg/l 
  B1N1 : pemberian BAP 1 mg/l + NAA 1 mg/l 
  B2N1 : pemberian BAP 2 mg/l + NAA 1 mg/l 
  B3N1 : pemberian BAP 3 mg/l + NAA 1 mg/l 
  B4N1 : pemberian BAP 4 mg/l + NAA 1 mg/l 
  B5N1 : pemberian BAP 5 mg/l + NAA 1 mg/l 

Pada minggu ke-1 tunas baru belum terlihat muncul pada semua 

perlakuan. Dari hasil pengamatan tunas baru, dapat diamati kemunculannya mulai 

minggu ke-2, pemberian BAP 0 mg/l + NAA 0 mg/l (kontrol), BAP 4 mg/l + 

NAA 1 mg/l, BAP 5 mg/l + NAA 1 mg/l  tunas baru belum muncul. Tampak 

bahwa inisiasi tunas zodia paling efektif diperoleh dari  BAP 2 mg/l + NAA 1 

mg/l yaitu pada umur 2 minggu setelah kultur. Pada konsentrasi BAP 2 mg/l + 

NAA 1 mg/l memberikan  rata-rata jumlah eksplan bertunas tertinggi, yaitu 1,75. 

Tunas adalah bagian vegetatif tanaman yang penting dalam proses 

pertumbuhan. Tunas yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik 

adalah tunas yang tumbuh kuat, tegar dan sempurna. Menurut Triatminingsih et 

al. (2003), pertumbuhan tunas yang kuat, tegar dan sempurna dipengaruhi oleh 

adanya konsentrasi BAP dan NAA yang optimum. 

Tunas yang pertama kali muncul pada setiap eksplan terbentuk secara 

langsung dan merupakan hasil pemanjangan mata tunas di bagian ketiak daun 

(tunas aksilar) ataupun muncul dari nodus. Diduga penambahan Kombinasi BAP 

dan NAA pada media memacu  tumbuhnya tunas aksilar, tetapi eksplan pada 
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perlakuan kontrol tanpa penambahan BAP dan NAA juga berhasil menunjukkan 

pertumbuhan tunas. Hal ini terjadi diduga karena di dalam eksplan terdapat 

sitokinin dan auksin endogen dan kandungannya sudah cukup untuk memacu 

pertumbuhan tunas.  

Pierik (1987) mengemukakan bahwa pembentukan dan pemanjangan mata 

tunas dapat terjadi secara eksklusif tanpa harus ditambahkan zat pengatur tumbuh 

contohnya adalah pada single-node culture, eksplan yang digunakan juga berupa 

batang yang membawa satu nodus atau mata tunas. Hal inilah yang terjadi pada 

penelitian ini. Diduga, setiap eksplan memiliki sifat genetik yang berbeda, 

mengingat eksplan berasal dari batang satu nodus, sehingga respon eksplan 

terhadap konsentrasi zat pengatur tumbuh pada eksplan,  mungkin dapat lebih 

dilihat pada perkembangan eksplan berikutnya. 

C. Jumlah Tunas yang Terbentuk 

Berdasarkan hasil analisis Kruskal Wallis dan uji lanjut Duncan pada taraf 

5% dapat diketahui bahwa perlakuan yang diberikan berpengaruh secara 

signifikan terhadap jumlah tunas yang terbentuk. Hasil pengamatan jumlah tunas 

yang terbentuk disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 1 berikut. 

Tabel 3. Pengaruh pemberian BAP dan NAA terhadap jumlah tunas zodia (Euodia 
suaveolens Scheff.) yang terbentuk. 

Perlakuan Rata-rata Jumlah tunas pada minggu ke- ± SD 
1 2 3 4 5 

Kontrol 
B1N1 
B2N1 
B3N1 
B4N1 
B5N1 

1±0.00a 
1±0.00a 
1±0.00a 
1±0.00a 
1±0.00a 
1±0.00a 

1±0.00a

1.5±0.58ab 
1.75±0.50b 
1.25±0.50ab 

1±0.00a 
1±0.00a 

2.25±0.50bc 
2±0.00b 

2.75±0.50c 
2.75±0.50c 

2±0.00b 
1±0.00a 

3.25±0.50bcd 
2±0.00ab 

3.5±0.58cd 
4.5±1.91d 

2.75±0.50abc 
1.5±0.58a 

4.25±0.50c 
2.5±0.50a 
4±0.00bc 

5.75±2.06d 
2.75±0.50ab 
1.75±0.50a 

Keterangan :    Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan  
tidak berbeda nyata (P<0.05) antara perlakuan. SD : Standar Deviasi 
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Gambar 1.  Grafik pengaruh pemberian BAP dan NAA terhadap jumlah tunas       

zodia (Euodia suaveolens Scheff.) yang terbentuk. 
Keterangan:  Kontrol : pemberian BAP 0 mg/l + NAA 0 mg/l 

B1N1 : pemberian BAP 1 mg/l + NAA 1 mg/l 
B2N1 : pemberian BAP 2 mg/l + NAA 1 mg/l 
B3N1 : pemberian BAP 3 mg/l + NAA 1 mg/l 
B4N1 : pemberian BAP 4 mg/l + NAA 1 mg/l 
B5N1 : pemberian BAP 5 mg/l + NAA 1 mg/l 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah tunas baru yang 

terbentuk dari eksplan zodia pada berbagai konsentrasi BAP dan NAA dalam 

medium MS  berbeda nyata antar perlakuan (Tabel 3). Pada umur 3 minggu 

semua tingkat konsentrasi yang diberikan berpengaruh nyata terhadap jumlah 

eksplan bertunas. Perlakuan BAP 2 mg/l + NAA 1 mg/l dan BAP 3 mg/l + NAA 1 

mg/l memberikan jumlah eksplan bertunas tertinggi dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya yaitu 2,75. Pada umur 4 minggu eksplan yang bertunas mulai 

meningkat. Pada konsentrasi BAP 3 mg/l + NAA 1 mg/l memberikan persentase 

jumlah eksplan bertunas tertinggi, yaitu 4,5 dan berbeda nyata dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya. 

Pada umur 5 minggu, seluruh perlakuan konsentrasi BAP berpengaruh 

nyata terhadap jumlah eksplan bertunas,  efek perlakuan tertinggi diperoleh dari 

BAP 3 mg/l + NAA 1 mg/l dengan jumlah 5,75. Konsentrasi BAP 3 mg/l + NAA 

1 mg/l lebih baik dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih tinggi yaitu BAP 4 

mg/l + NAA 1 mg/l dan BAP 5 mg/l + NAA 1 mg/l BAP karena telah terjadi 

pertumbuhan yang menurun (Gambar 1). Tampak bahwa peningkatan konsentrasi 

BAP setelah 3 mg/l, jumlah tunas yang dibentuk semakin menurun.  

Penambahan konsentrasi BAP lebih dari 3 mg/l ke dalam media 

mengakibatkan terjadi penurunan terhadap penggandaan tunas. Menurut Tripepi 
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(1997) hal ini kemungkinan berhubungan dengan kemampuan sel dalam mencapai 

batas optimum konsentrasi zat pengatur tumbuh untuk memacu diferensiasi tunas 

sehingga eksplan mempunyai batas fisiologi untuk dapat berdiferensiasi.  

Eksplan tunas zodia sudah mengandung auksin dan sitokinin endogen 

yang cukup untuk pertumbuhan tunas, hal ini terbukti dengan perlakuan kontrol 

tanpa penambahan ZPT,  tunas dapat berkembang dengan baik. Hasil penelitian 

Eliasson dalam Salisbury dan Ross (1995) menunjukkan bahwa pada konsentrasi 

tinggi, auksin dapat memacu terbentuknya senyawa etilen. Etilen dapat 

menyebabkan pemelaran sel ke arah samping, sel lebih terpacu  sehingga dinding 

sel lebih tebal. Tebalnya dinding sel menyebabkan pertumbuhan tunas pada 

beberapa perlakuan dengan perbandingan auksin dengan sitokinin yang besar 

menjadi terhambat. Jika perbandingan auksin dengan sitokinin kecil maka tunas 

lebih cepat terbentuk. Tunas terbentuk karena aktivitas pembelahan sel oleh 

sitokinin.   

Perbedaan jumlah tunas yang terbentuk pada tiap perlakuan dipengaruhi 

oleh konsentrasi yang berbeda dari BAP dan NAA. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Wattimena et al., (1992) bahwa kecepatan sel membelah diri dapat 

dipengaruhi oleh adanya kombinasi zat pengatur tumbuh tertentu dalam 

konsentrasi tertentu. Satu molekul zat pengatur tumbuh saja dapat mempengaruhi 

kerja enzim, maka beberapa molekul zat pengatur tumbuh dapat menyebabkan 

perubahan-perubahan fisiologis tanaman, karena enzim memegang peranan 

penting dalam setiap proses metabolisme (Wattimena, 1988). 

Mekanisme awal pengaruh ZPT dijelaskan oleh Wattimena (1988), yang 

menyatakan bahwa ZPT pada mulanya akan diikat pada salah satu tempat pada 

plasma membran. Karena plasma membran terdiri dari protein, glikoprotein dan 

lipid, maka ada kemungkinan terjadi ikatan antara ZPT dan plasma membran. 

ZPT akan terikat pada molekul protein atau glikoprotein dari plasma membran. 

Reaksi antara ZPT dan plasma membran merubah permeabilitas membran 

terhadap air dan ion-ion organik, ion-ion organik akan merubah tekanan osmotik 

sel. Perubahan tekanan osmotik akan mempengaruhi proses-proses biokimia sel 

dan sederetan reaksi sekunder. Disamping itu terikatnya ZPT pada protein akan 
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menyebabkan perubahan sifat fisik protein. Protein merupakan penyusun beberapa 

organela sel. 

D. Tinggi Tunas pada Akhir Pengamatan 

Hasil analisis Kruskal Wallis dan uji lanjut Duncan pada taraf 5% 

menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi BAP dan NAA berpengaruh terhadap 

tinggi tunas. Data tinggi tunas pada akhir pengamatan disajikan pada Tabel 4 dan 

Gambar 2  berikut. 

Tabel 4. Pengaruh pemberian BAP dan NAA terhadap tinggi tunas zodia (Euodia  
suaveolens Scheff.). 

Perlakuan Rata-rata Tinggi Tunas (mm) ± SD 
Kontrol 

B1N1 
B2N1 
B3N1 
B4N1 
B5N1 

9.80±0.83 
6.13±5.34 
9.50±0.92 
6.43±3.36 
5.08±1.34 
4.88±1.65 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan  
tidak berbeda nyata (P<0.05) antara perlakuan. SD : Standar Deviasi 
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Gambar 2.  Grafik pengaruh pemberian BAP dan NAA terhadap tinggi tunas     

zodia Euodia suaveolens Scheff.) yang terbentuk. 
Keterangan: Kontrol : pemberian BAP 0 mg/l + NAA 0 mg/l 
 B1N1 : pemberian BAP 1 mg/l + NAA 1 mg/l 
 B2N1 : pemberian BAP 2 mg/l + NAA 1 mg/l 
 B3N1 : pemberian BAP 3 mg/l + NAA 1 mg/l 
 B4N1 : pemberian BAP 4 mg/l + NAA 1 mg/l 
 B5N1 : pemberian BAP 5 mg/l + NAA 1 mg/l 

Gambar 5. menunjukkan pertumbuhan tinggi tunas pada minggu ke-5 

perlakuan BAP 4 mg/l + NAA 1 mg/l dan BAP 5 mg/l + NAA 1 mg/l tidak 

berbeda nyata yaitu 5,08 dan 4,88 mm. Perlakuan kontrol (tanpa ZPT) 
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memberikan pertumbuhan tunas tertinggi yaitu 9,80 mm dan tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan yang lain. Dalam kondisi tersebut kebutuhan akan sitokinin 

untuk pemanjangan sel telah terpenuhi. Hal senada juga diungkapkan oleh 

Salisbury dan Ross (1995) bahwa batang yang sedang memanjang tidak 

memerlukan sitokinin eksogen karana kandungan sitokinin dalam jaringan sudah 

mencukupi untuk pemanjangan jaringan tersebut. 

Penambahan  BAP 1 mg/l + NAA 1 mg/l ke  dalam media  tumbuh,  

memberikan  laju  pertumbuhan dengan rata-rata tinggi tunas 6,13 mm. Perlakuan 

BAP 2 mg/l + NAA 1 mg/l memberikan pengaruh yang tertinggi diantara kelima 

perlakuan dengan penambahan BAP yang dikombinasikan dengan NAA 1 mg/l, 

tinggi tunas yang dihasilkan rata-rata 9,50 mm (Gambar 2). Peningkatan 

konsentrasi BAP yang dikombinasikan NAA 1 mg/l selanjutnya  justru  

menurunkan  laju  pertumbuhan  tunas.  

Secara keseluruhan rata-rata tinggi tunas umur 5 minggu ternyata 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa 

kombinasi hormon BAP dan NAA yang diberikan mempengaruhi tinggi tunas. 

Pertambahan tinggi tunas lebih banyak dipengaruhi oleh pemanjangan serta 

pembelahan sel pada meristem pucuk. Proses tersebut dipengaruhi oleh hormon 

auksin dan sitokinin. Pertambahan tinggi tunas lebih banyak dipengaruhi oleh 

pemanjangan serta pembelahan sel pada meristem pucuk. Proses tersebut 

dipengaruhi oleh hormon auksin dan sitokinin.   

E. Warna dan Morfologi Tunas 

Peningkatan penambahan BAP ternyata berpengaruh pada penampilan 

tunas yang terbentuk, yaitu roset dengan ruas pendek-pendek (Gambar 3). Ada 

kemungkinan ini adalah efek dari BAP pada konsentrasi tinggi. Menurut 

Sisunandar (1999), struktur roset akan muncul sebagai akibat tingginya 

konsentrasi sitokinin yang digunakan. Hal ini berhubungan dengan fungsi 

sitokinin dalam pembelahan sel sedangkan auksin berfungsi dalam pembentangan 

sel. Sitokinim yang lebih banyak dibanding dengan auksin menyebebkan sel aktif 

untuk membelah tetapi untuk ke arah pembentangan kurang. Efek ini dapat 

dihilangkan dengan cara mensubkulturkan pada media rendah BAP (0,1-1 mg/l) 
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atau mensubtitusi BAP dengan sitokinin jenis lain (2iP) pada subkultur berikutnya 

(George dan Sherrington, 1984). 

 
Gambar 3. Morfologi tunas zodia pada perlakuan BAP 3 mg/l dan NAA 1 

mg/l pada umur 5 minggu 
Warna tunas yang hijau terjadi akibat peningkatan konsentrasi BAP yang 

diberikan sampai dengan 5 mg/l menyebabkan warna tunas menjadi hijau 

kekuningan. Hal tersebut terjadi  akibat efek sitokinin dalam pembentukan 

klorofil. Parthier (1976) dalam Sisunandar (1999) mengatakan bahwa 

penambahan  sitokinin akan mendorong akumulasi klorofil. Menurut Salisbury 

dan Ross (1995), penambahan sitokinin akan memacu perkembngan kloroplas dan 

klorofil, dengan dua cara, yaitu: (1) memacu perkembangan lanjut (dalam keadaan 

terang) etioplas menjadi kloroplas, khususnya dengan mendorong pembentukan 

grana, dan (2) meningkatkan laju pembentukan klorofil dengan meningkatkan 

sintesis glutamat. 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya pengaruh pemberian BAP 

dan NAA terhadap pembentukan kalus. Penampakan kalus secara visual 

menunjukkan bahwa pemberian 2 dan 3 mg/l BAP yang dikombinasikan dengan 1 

mg/l NAA menghasilkan kalus yang sangat remah. Pada perlakuan 1 dan 5 mg/l 

BAP yang dikombinasikan dengan 1 mg/l NAA menghasilkan kalus yang kurang 

remah. Kalus terbentuk pada semua perlakuan kecuali kontrol.  

KESIMPULAN 

Pemberian BAP yang lebih tinggi daripada NAA dapat mendorong 

pembentukan tunas zodia secara in vitro. Pemberian kombinasi konsentrasi B3N1  

(BAP 3 mg/l dan NAA 1 mg/l) menghasilkan pertumbuhan tunas terbaik, yaitu 

terbentuknya kalus pada semua perlakuan, pembentukan tunas pada umur 2 

minggu setelah tanam, dan jumlah tunas terbanyak. 
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