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PEMBENTUKAN TUNAS LENGKENG DATARAN RENDAH 
(Dimocarpus longan L.) PADA BERBAGAI KONSENTRASI  

B A DAN BAHAN ORGANIK SECARA IN VITRO 

TATRIES BOWO HARTONO 

H 0106106  

RINGKASAN 

Perbanyakan lengkeng biasanya melalui biji yang mengakibatkan anakan 

berbeda dengan induknya. Selain itu, umumnya juga diperbanyak melalui okulasi 

yang membutuhkan tunas sebagai batang atas yang mengakibatkan induk sebagai 

batang atas menjadi rusak dan harga bibitnya cukup mahal. Melalui teknik kultur 

jaringan, diharapkan memperoleh bibit yang sama dengan induknya (true to type)  

dalam jumlah yang banyak, dan murah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan konsentrasi BA dan Bahan Organik yang tepat untuk perbanyakan 

tunas secara in vitro menggunakan eksplan pucuk tanaman lengkeng                   

(Dimocarpus long an L.). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisiologi dan 

Bioteknologi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta 

pada bulan November 2009 – Mei 2010. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Legkap (RAL) dengan 2 

faktor perlakuan dan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah taraf konsentrasi BA, 

yaitu : 0,5 ppm, 1 ppm, 2 ppm, dan 3 ppm. Faktor kedua adalah macam Bahan 

Organik, yaitu : Ekstrak Yeast 1g/l, 3g/l, Ekstrak Kecambah 50ml/l, Ekstrak 

kecambah 100ml/l, Ekstrak Yeast 1g/l dan Kecambah 50ml/l, Ekstrak Yeast 3g/l 

dan Kecambah 100ml/l. Variabel pengamatan meliputi persentase pembentukan 

kalus, saat muncul kalus, warna kalus, tekstur kalus, persentase pembentukan 

tunas, saat muncul tunas, jumlah tunas, panjang tunas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada semua perlakuan 

menumbuhkan kalus tetapi kalus belum dapat berdiferensiasi membentuk tunas. 

Tunas yang terbentuk merupakan tunas lateral, dimana perlakuan BA 0,5 ppm dan 

Estrkak kecambah 100g menghasilkan panjang tunas yaitu 22 mm. Konsentrasi 

BAP 0,5 ppm dan Ekstrak Kecambah 100g merupakan kombinasi perlakuan 

terbaik dalam penggandaan jumlah  tunas lateral sebanyak 4.  
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THE SHOOT FORMATION OF LONGAN  
(Dimocarpus longa n L.) FOR VARIOUS CONCENTRATION  

OF BA DAN ORGANIC ADDITIVE IN  IN VITRO 
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SUMMARY 

Propagation of longan generatively has a weakness such as product doesn’t 

same as parental. Meanwhile, vegetatively propagation such as grafting is to 

expensive for its result. Through tissue culture expected to produce the same plant 

as well as and as much as its parental and cheaper. This research was purpose to 

obtain exact concentration of BA and organic addictive alternative to the growth 

of longan explants (Dimocarpus longa n L.) in in vitro. This research was 

conducted in  November 2009 to May 2010 in Plant Physiology and 

Biotechnology, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University, Surakarta. 

The experimental design was used Completely Randomize Design (CRD) 

with two treatment factors and three replication. The first factor was level of BA 

concentrations, they were: BA 0.5 ppm (B0), BA 1 ppm (B1), BA 2 ppm (B2), 

and BA 3 ppm (B3). The second factor was kinds of organic addictive alternative 

concentration, they were: extract of yeast 1g/l, extract of  yeast 3g/l, extract of 

bean sprout 50ml/l, extract of bean sprout 100ml/l, extract of yeast 1g/l and bean 

sprout 50ml/l, extract of yeast 3g/l and bean sprout 50ml/l. Variables observed 

were percentage of callus formation, time of callus formation, color of callus, 

texture of callus, percentage of shoot formation, time of shoot formation, number 

of shoot, length of shoot and subculture. 

Result of research showed that all of treatments provided callus formation, 

but it were not differentiation into shoot. Shoot formed originate from lateral 

shoot. Treatment of BA 0,5 ppm and extract of bean sprout 100g produced length 

of shoot at 22 mm. Concentration of BA 0.5 ppm and extract of bean sprout 100g 

was the best combination to propagation shoot into 4. 
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ABSTRAK  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi BA dan 
Bahan Organik yang tepat untuk perbanyakan tunas secara in vitro menggunakan 
eksplan pucuk tanaman lengkeng (Dimocarpus longan L.). Penelitian dilakukan 
di Laboratorium Fisiologi dan Bioteknologi Tanaman Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta pada bulan November 2009 – Mei 2010. 

Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Legkap (RAL) dengan 
2 faktor  perlakuan dan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah taraf konsentrasi 
BA, yaitu : 0,5 ppm, 1 ppm, 2 ppm, dan 3 ppm. Faktor kedua adalah macam 
Bahan Organik, yaitu : Ekstrak Yeast 1g, 3g, Ekstrak Kecambah 50ml/l, Ekstrak 
kecambah 100ml/l, Ekstrak Yeast 1g dan Kecambah 50ml/l, Ekstrak Yeast 3g 
dan Kecambah 100ml/l. Variabel pengamatan meliputi persentase pembentukan 
kalus, saat muncul kalus, warna kalus, tekstur kalus, persentase pembentukan 
tunas, saat muncul tunas, jumlah tunas, panjang tunas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada semua perlakuan 
menumbuhkan kalus tetapi kalus belum dapat berdiferensiasi membentuk tunas. 
Tunas yang terbentuk merupakan tunas lateral, dimana perlakuan BA 0,5 ppm 
dan Estrkak kecambah 100g menghasilkan panjang tunas yaitu 22 mm. 
Konsentrasi BAP 0,5 ppm dan Ekstrak Kecambah 100g merupakan kombinasi 
perlakuan terbaik dalam penggandaan jumlah  tunas lateral sebanyak 4.  
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ABSTRACT 

   
T his research was purpose to obtain exact concentration of BA and 

organic addictive alternative to the growth of longan explants (Dimocarpus 
longan L.) in in vitro. T his research was conducted in  November 2009 to May 
2010 in Plant Physiology and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Sebelas 
Maret University, Surakarta. 

T he experimental design was use Completely Randomize Design (CRD) 
with two treatment  factors and three replication. T he first factor was level of BA 
concentrations, they were: BA 0.5 ppm , BA 1 ppm, BA 2 ppm, and BA 3 ppm. 
The second factor was kind of organic addictive alternative concentration, they 
were: ext ract of yeast 1g/l, extract of  yeast 3g/l, extract of bean sprout 50ml/l, 
ext ract of bean sprout 100ml/l, extract of yeats 1g/l and bean sprout 50ml/l, 
ext ract of yeast 3g/l and bean sprout 100ml/l. Variables observed were percentage 
of callus formation, time of callus formation, color of callus, texture of callus, 
percentage of shoot  formation, time of shoot formation, number of shoot, length 
of shoot and subculture. 

Result of research showed that all of treatments provided callus formation, 
but it were not  different iation into shoot . Shoot formed originate from lateral 
shoot. Treatment of BA 0,5 ppm and extract of bean sprout 100g produced length 
of shoot at 22 mm . Concentration of BA 0.5 ppm and ext ract of bean sprout 100g 
was the best combination to propagate shoot into 4.  
 
Keyword : longan (Dimorcarpus longan  L.), BA, yeast, bean sprout,  in vit ro, 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar B elakang 

Buah lengkeng mempunyai cita rasa manis dan aroma yang khas serta  

mengandung gizi yang cukup tinggi sehingga banyak digemari oleh 

masyarakat, ironisnya buah lengkeng banyak dipasok dari luar negeri. 

Potchanasin (2009) menyatakan bahwa buah lengkeng memiliki kandungan 

hormonal yang merangsang pertumbuhan secara endogen dengan penambahan 

hormon sintetik akan memprcepat pertumbuhan tunas. 

Lengkeng dikenal masyarakat sebagai tanaman dataran rendah yang 

sudah banyak dibudidayakan di daerah Kalimantan maupun Jawa Tengah 

(Mariana et al., 2008). Beberapa varietas lengkeng dataran rendah yang 

dibudidayakan di dataran rendah seperti Diamond River yang diintroduksi dari 

Thailand dan P ingpong yang berasal dari Vietnam saat ini memiliki nilai jual 

cukup tinggi (Kuntarsih et al., 2005). Semakin tingginya permintaan pasar 

terhadap bibit maupun hasil produksinya, memunculkan peluang usaha 

perbanyakan lengkeng cukup prospektif. Namun prospek pengembangan buah 

lengkeng dihadapkan pada mahalnya harga bibit, dan ketersediaannyapun 

masih terbatas akibat bahan tanaman yang terbatas.  

Menurut Sunarto (1990), lengkeng umumnya diperbanyak secara 

generatif maupun vegetatif. Secara generatif dapat dilakukan dengan cara 

mengecambahkan bijinya, sedangkan secara vegetatif banyak dilakukan antara 

lain dengan sambung pucuk, maupun tempel mata tunas atau okulasi yang 

harganya cukup mahal. Untuk itu, diperlukan teknik kultur jaringan untuk 

memperoleh bibit yang sama dengan induknya, dalam jumlah yang banyak,  

dan diharapkan murah harganya. Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan 

nantinya dapat dijadikan batang atas yang disambungkan dengan batang 

bawah yang berasal dari biji sehingga tidak merusak tanaman induk yang 

unggul.  

Teknik kultur jaringan memberikan harapan besar dalam budidaya 

tanaman. Purbiati dan Triatminingsih (1992) menyatakan bahwa penambahan 
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bahan organik  pada media kultur jaringan diperlukan selain penambahan zat 

pengatur tumbuh guna mendukung metabolisme tanaman dalam botol karena 

sebagian besar kultur aspetik tidak mampu melakukan fotosintesis sehingga 

diperlukan sumber karbon dalam bentuk sukrosa atau glukosa, serta mineral 

hara, air, dan  bahan organik. Kandungan fitohormon dalam bahan organik 

akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Beberapa bahan organik yang 

potensial untuk perrtumbuhan tanaman dalam kultur jaringan diantaranya 

adalah yeast dan tauge.  

Yeast atau yang sering dikenal sebagai ragi merupakan sumber protein 

dan vitamin, terutama vitamin B-kompleks, fungsi yang berhubungan dengan 

metabolisme mineral lain dan kofaktor yang diperlukan untuk pertumbuhan. 

Selain itu zat-zat bioaktif seperti hormon dan enzim yang dihasilkan oleh ragi 

(yeast) meningkatkan jumlah sel aktif dan perkembangan akar. Sekresi ragi 

meningkatkan jumlah sel aktif dan perkembangan akar (Pedersen et al., 2007). 

Selain tauge mengandung nilai gizi tinggi, murah, dan mudah didapat, 

kandungan auksin didalam tauge dapat memicu terbentuknya kalus, 

menghambat kerja sitokinin membentuk klorofil dalam kalus, mendorong 

proses morfogenesis kalus, membentuk akar, dan mendorong proses 

embriogenesis (Dwijosputro, 1994). Kedua bahan organik tersebut cukup 

potensial guna mendukung pembentukan tunas lengkeng yang diperbanyak 

secara In Vitro. Dengan demikian diharapkan tujuan perbanyakan lengkeng 

secara In Vitro guna mengatasi keterbatasan bibit lengkeng dapat tercapai.  

C. Tujuan Pe ne litian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan komposisi konsentrasi BA 

dan Ekstrak Bahan Organik yang tepat untuk pembentukan tunas lengkeng 

dataran rendah secara in vitro. 

D. Hipotesis 

Penggunaan BA, Ekstrak Bahan Organik (yeast dan kecambah) 

berpengaruh untuk merangsang pembentukan tunas lengkeng dataran rendah 

secara in vitro. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Le ngkeng (Dimocarpus longan Lour.) 

Secara botani tanaman lengkeng (Dimocarpus longa n Lour.) dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom     : P lantae 

Divisio      : Magnoliophyta 

 Kelas         : Magnoliopsida 

Ordo          : Sapindales 

Familia      : Sapindaceae 

Genus         : Dimocarpus  

Spesies      : Dimocarpus longan Lour. Steud. 

Pohon lengkeng dapat mencapai tinggi 40 m dan diameter batangnya 

hingga sekitar 1 m. Berdaun majemuk, dengan 2-4(-6) pasang anak daun, 

sebagian besar berbulu rapat pada bagian aksialnya. Panjang tangkai daun 1-

20 cm dan panjang tangkai daun 0,5-3,5 cm. Anak daun bulat memanjang, 

panjang 1-5 kali lebarnya, bervariasi 3-45 × 1,5-20 cm, mengertas sampai 

menjangat, dengan bulu-bulu terutama di sebelah bawah di dekat pertulangan 

daun (Anonim, 2009). 

Lengkeng termasuk famili Sapindaceae merupakan tanaman keras yang 

berasal dari daratan rendah Asia (China, Vietnam, Thailand). Di Indonesia 

lengkeng tumbuh di ketinggian di atas 600 mdpl., seperti di Malang, Jawa 

Timur, Ambarawa, Jawa Tengah. Ketersediaan benih bermutu lengkeng 

merupakan tumpuan utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha 

budidaya tanaman lengkeng. Sampai saat ini baru dua varietas lengkeng yang 

dilepas yaitu lengkeng varietas Batu dan varietas Selarong (merupakan 

varietas lengkeng yang cocok untuk ditanam di dataran tinggi)            

(Sunanto, 1990). 

Masyarakat mengenal lengkeng sebagai tanaman yang cocok ditanam di 

dataran tinggi, namun di Indonesia lengkeng sudah dikenal sebagai tanaman 

dataran rendah seperti yang dibudidayakan di daerah Kalimantan dan Jawa 

3 
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Tengah. Beberapa varietas lengkeng dataran rendah yang dibudidayakan di 

dataran rendah seperti Diamond River yang diintroduksi dari Thailand dan 

Pingpong yang berasal dari Vietnam saat ini memiliki nilai jual cukup tinggi 

(Kuntarsih et al., 2005). 

Menurut Mariana dan Sugiyatno (2008), sebaran lengkeng di Indonesia 

telah sampai di 11 propinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu 

penyebaran lengkeng dataran rendah khususnya Diamond River mencapai 

1.830 tanaman dan akan terus bertambah seiring dengan minat masyarakat 

terhadap lengkeng dataran rendah. 

Pengadaan bibit murah dalam jumlah banyak perlu dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan keterbatasan pengadaan bibit lengkeng. Penggunaan 

batang atas dari hasil perbanyakan  kultur jaringan merupakan pendekatan 

yang paling mudah dilakukan. Batang atas tersebut diperoleh dari hasil 

pembentukan tunas lengkeng secara in  vitro. Kultur jaringan akan berhasil 

dengan baik apabila syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi. Syarat-syarat 

tersebut meliputi beberapa hal yaitu pemilihan eksplan atau bahan tanaman, 

penggunaan media yang cocok dan keadaan yang aseptik dan pengaturan 

udara yang baik (Nugroho dan Sugito, 1996). 

Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai eksplan adalah bagian 

dari biji yang dapat berupa aksis embrio maupun kotiledon, tunas pucuk, satu 

buku, potongan akar, potongan daun, bunga serta bagian lain yang berupa 

jaringan muda yang masih aktif tumbuh sehingga memiliki daya regenerasi 

yang tinggi (Yusnita, 2004).  

B. Kultur Jaringan 

Untuk memecahkan masalah pengadaan bibit tanaman secara besar-

besaran dan penanaman secara masal dalam rangka memenuhi kebutuhan 

konsumen yang semakin meningkat dapat dipenuhi dengan kultur in vitro. Di 

Negara-negara maju seperti Jepang, Eropa, dan AS kultur aseptik telah umum 
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digunakan sebagai sarana perbanyakan tanaman terutama untuk tanaman 

buah-buahan (Purbiati dan Triatminingsih, 1992).  

Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari suatu 

tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan dan organ serta 

menumbuhkannya dalam kondisi aseptik sehingga bagian-bagian tersebut 

dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman utuh kembali 

(Gunawan, 2005).  

Kultur jaringan merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara 

vegetatif. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan 

cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta 

menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik 

yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah tertutup yang tembus 

cahaya sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi 

menjadi tanaman lengkap. Prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah 

perbayakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman 

menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat steril       

(Soeryowinoto, 1996). 

Dalam kultur jaringan terdapat beberapa aspek yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan perbanyakan tanaman, antara lain keseimbangan zat 

pengatur tumbuh yang terkandung dalam media. Keseimbangan zat pengatur 

tumbuh yang terkandung dalam media menentukan arah suatu kultur. Auksin 

dan sitokinin merupakan zat pengatur tumbuh yang sering digunakan dalam 

kultur jaringan. Auksin dan sitokinin dalam keseimbangan yang tepat 

berpengaruh terhadap organogenesis (Winarsih dan Priyono, 2000). 

Selain faktor dalam yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan, 

faktor luar juga sangat berpengaruh, seperti yang dikatakan Widiastoety et al., 

(2003) bahwa keberhasilan pertumbuhan sel, jaringan dan organ pada kultur in 

vitro sangat dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara tanaman dan 

faktor lingkungan, seperti komposisi dan pH media, cahaya, suhu, 

kelembaban, dan kadar oksigen, selain itu, ketekunan pengalaman dan 
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keahlian serta sarana yang memadai dapat meningkatkan persentase jaringan 

yang tumbuh. 

Metode kultur jaringan dikembangkan untuk membantu memperbanyak 

tanaman, khususnya untuk tanaman yang sulit dikembangbiakkan secara 

generatif. Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai beberapa 

keunggulan, antara lain: mempunyai sifat yang identik dengan induknya, dapat 

diperbanyak dalam jumlah yang besar sehingga  tidak terlalu membutuhkan 

tempat yang luas, mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar dalam 

waktu yang singkat, kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin, kecepatan 

tumbuh bibit lebih cepat dibandingkan dengan perbanyakan konvensional.  

Tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur 

jaringan adalah: pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, 

pengakaran, aklimatisasi (Hendaryono et al., 1994) 

C. Media Kultur Jaringan 

Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan kultur jaringan. 

Komposisi media yang digunakan tergantung dengan jenis tanaman yang akan 

diperbanyak. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, 

vitamin dan hormon. Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti gula, 

agar-agar, arang aktif dan lain-lain (Anonim, 2008). Arang aktif berasal dari 

batok kelapa yang berfungsi sebagai penahan atau penawar (buffer) zat-zat 

tertentu yang tidak menguntungkan bagi tanaman, seperti misalnya pemberian 

pupuk berlebihan dan senyawa lain yang berefek racun bagi tanaman 

(Hendaryono et al., 1994). 

Media tanam kultur jaringan terdiri dari dua jenis yaitu, media cair dan 

media padat. Media cair digunakan untuk menumbuhkan eksplan sampai 

terbentuk PLB (protocorm like body) yaitu eksplan yang akan tumbuh 

jaringan seperti kalus berwarna putih. Media padat digunakan untuk 

menumbuhkan PLB sampai terbentuk planlet (Rahardja dan Wahyu, 2003). 

Formula dasar untuk media kultur jaringan dibuat untuk menyediakan 

nutrisi dan mengatur pertumbuhan yang optimal untuk tanaman yang spesifik. 
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Media dalam kultur jaringan tanaman umumnya terdiri dari komponen-

komponen sebagai berikut: hara makro, hara mikro, vitamin, asam amino atau 

suplemen nitrogen lainnya, gula, bahan organik komplek, bahan pemadat 

(agar), dan zat pengatur tumbuh. Media yang cocok untuk tanaman tahunan 

menurut Mariska dan Purnamaningsih (2001) adalah media WPM, hal ini 

disebabkan tanaman tahunan yang berkayu seperti tanaman lengkeng sensitif 

terhadap media yang kadar garamnya tinggi.Formulasi media Woody Plant 

Medium (WPM) dikembangkan oleh Brent Mc Cown dan Greg Lloyd ini 

cocok dan optimal untuk kultur jaringan tanaman berkayu                         

(Kyte and Kleyn, 1996). 

Berbagai komposisi media kultur telah diformulasikan untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dikulturkan. 

Contohnya komposisi Knudson C (1946), Heller (1953), Nitsch dan Nitsch 

(1972), gamborg dkk. BS (1976), Linsmaier dan Skoog-LS (1965), Murashige 

dan Skoog-MS (1962) serta woody plant medium-WPM (Lioyd dan McCown, 

1980). Komponen media kultur yang lengkap sebagai berikut : 

1. Air distilata (akuades) atau air bebas ion sebagai pelarut atau solven 

2. Hara-hara makro dan mikro. 

3. Gula (umumnya sukrosa) sebagai sumber energi. 

4. Vitamin, dan asam amino. 

5. Zat pengatur tumbuh. 

6. Agar-agar atau gelatin sebagai pemadat media. 

(Yusnita, 2004). 

D. Zat Pengatur Tumbuh 

Disamping hal-hal tersebut di atas, faktor lain yang ikut menunjang 

keberhasilan pertumbuhan tanaman yang dikulturkan adalah zat pengatur 

tumbuh. Zat pengatur tumbuh sangat diperlukan sebagai komponen medium 

bagi pertumbuhan dan diferensiasi. Tanpa penambahan zat pengatur tumbuh 

dalam medium, pertumbuhan sangat terhambat bahkan mungkin tidak tumbuh 

sama sekali. Pembentukan kalus, tunas, dan organ-organ ditentukan oleh 
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penggunaan yang tepat dari zat pengatur tumbuh tersebut. Golongan sitokinin 

yang sering ditambahkan dalam medium anatara lain adalah BAP, kinetin, dan 

zeatin. Sedangkan golongan auksin yang sering ditambahkan dalam medium 

adalah 2,4-D, Indol Asam Asetat (IAA), Naftalen Asam Asetat (NAA), dan 

Indol Butirik Asetat (IBA) (Hendaryono et al., 1994). 

Guna mempercepat inisiasi akar maupun pembesaran sel digunakan 

beberapa zat pengatur tumbuh auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen. 

Sitokinin paling banyak digunakan adalah sitokinin sintetik seperti BAP dan 

Benzyladine (BA). Sitokonin berfungsi memacu pembesaran sel kotiledon dan 

daun tumbuhan dikotil. Kotiledon akan menjadi organ fotosintesis yang bagus. 

Bersama dengan auksin, sitokinin berfungsi dalam pertumbuhan sel meristem 

dan mempengaruhi perkembangan kuncup, batang, dan daun (Parnata, 2004). 

Penggunaan sitokinin sebagai zat pengatur tumbuh untuk kerja auksin 

cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah daun yang 

dibentuk oleh eksplan. Menurut Wetherell (1982), penggunaan sitokinin 

berupa BA mempunyai peranan penting jika bersamaan dengan auksin yaitu 

merangsang pembelahan sel dalam jaringan yang dibuat eksplan serta 

merangsang pertumbuhan tunas dan daun. 

Kultur tunas pucuk yang dilakukan dengan menggunakan medium MS 

yang ditambahkan sitokinin berupa BAP menunjukkan respon yang bervariasi. 

Walaupun konsentrasi BAP 2,0 mg/L paling aktif menginduksi tunas, tetapi 

kombinasi dari BAP (2 mg/L) dan IAA (0,5 mg/L) memberikan penggandaan 

tunas maksimum pada Jatropha curcas (Rajore dan Batra, 2005 cit. 

Nursetiadi, 2008). Menurut Nisa dan Rodinah (2005) keseimbangan antara 

konsentrasi BA maupun BAP dan IAA sangat penting dalam menginduksi 

tunas pisang karena masing-masing zat pengatur tumbuh tersebut mempunyai 

peranan dalam menginduksi tunas. 

Penelitian pertumbuhan pith tissue culture dengan menggunakan 

cytokinin dan auxin dalam berbagai perbandingan telah dilakukan oleh 

Wetter,et al (1991). Dihasilkan bahwa apabila dalam perbandingan cytokinin 

lebih besar dari auxin, maka hal ini akan memperlihatkan stimulasi 
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pertumbuhan tunas dan daun. Sebaliknya apabila cytokinin lebih rendah dari 

auxin, maka ini akan mengakibatkan stimulasi pada pertumbuhan akar. 

Sedangkan apabila perbandingan cytokinin dan auxin berimbang, maka 

pertumbuhan tunas, daun dan akar akan berimbang pula. Tetapi apabila 

konsentrasi cytokinin itu sedang dan konsentrasi auxin rendah, maka keadaan 

pertumbuhan tobacco pith culture tersebut akan berbentuk kalus. Sedangkan 

dalam pembelahan sel, dikemukakan bahwa IAA dan kinetin, apabila 

digunakan secara tersendiri akan menstimulasi sintesis DNA dalam tobacco 

pith culture. Dan menurut ahli tsb, kehadiran IAA dan kinetin ini diperlukan 

dalam proses mitosis walaupun IAA lebih dominan pada fase tersebut. 

E. Bahan Organik 

Keberhasilan dalam teknologi serta penggunaan metode in vitro 

terutama disebabkan pengetahuan yang lebih baik tentang kebutuhan hara sel 

dan jaringan yang dikulturkan. Hara terdiri dari komponen yang utama dan 

komponen tambahan. Komponen utama terdiri dari garam mineral, sumber 

karbon (gula), vitamin dan pengatur tumbuh. Komponen lain seperti senyawa 

nitrogen organik, berbagai asam organik, metabolit dan ekstrak tambahan 

tidak mutlak tetapi dapat menguntungkan ketahanan sel dan perbanyakan 

(Wetter et al., 1991). 

Pendekatan penggunaan bahan organik perlu dilakukan untuk 

merangsang pertumbuhaan lengkeng. Ekstrak bahan organik yang dapat 

mendukung pertumbuhan dalam kultur jaringan salah satunya adalah ekstrak 

kecambah. Kandungan auksin, giberelin, dan sitokinin dalam kecambah 

dengan konsentrasi yang tinggi terdapat pada bagian ujung koleoptil, sehingga 

meninmbulkan dugaan bahwa zat ini dibentuk dalam daerah atau bagian 

tersebut. Konsentrasi IAA tertinggi yang terkandung dalam kecambah terdapat 

pada ujung koleoptil dan ujung akar. Hal ini menunjukkan bahwa IAA 

dibentuk pada ujung-ujung tersebut dan diangkut ke bagian kecaambah 

lainnya, dan apabila ujung tersebut dibuang maka pertumbuhan koleoptil akan 

terhambat (Yusnita, 2003). 
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Selain kecambah, bahan organik lain berupa ekstrak ragi merupakan 

sumber asam amino yang relatif murah. Bahan ini mengandung asam amino, 

peptida dan vitamin untuk pertumbuhan kultur. Ekstrak ragi selain kaya akan 

vitamin B juga mengandung nitrogen organik dan senyawa karbon. Pada 

tahun 1974, Robbin dan White melakukan percobaan kultur jaringan dengan 

menambahkan ekstrak ragi kedalam medium. Hasil percobaan ini 

menunjukkan bahwa ekstrak ragi dapat memperbaiki pertumbuhan akar. Ragi 

atau khamir adalah jamur Ascoinycetes yang berbentuk bulat, lonjong, 

panjang yang kebanyakan merupakan organisme uniseluler. Khamir menyebar 

secara alami pada tanah, debu, buah dan daun. khamir dapat menyesuaikan 

diri pada lingkungan dengan kadar gula tinggi (Pedersen et al., 2007). 

Penggunaan arang aktif  dalam perkembangan kultur dapat 

merangsang pembentukan dan pertumbuhan akar. Arang aktif (charcoal) 

merupakan suatu arang yang terbuat dari kayu lalu dipanaskan/diuapkan yang 

akhirnya akan mengalami perubahan sifat-sifat fisika dan kimia, serta 

memiliki daya serap yang tinggi.  
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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Te mpat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2009 sampai Mei 2010 di 

Laboratorium Fisiologi dan Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

B. Bahan dan Alat Pe ne litian 

1.  Bahan penelitian 

Bahan tanaman yang digunakan sebagai eksplan adalah buku 

tunggal (satu buku) bibit lengkeng dataran rendah. Bahan kimia yang akan 

digunakan dalam penelitian ini meliputi media Woody Plant Medium 

(WPM), zat pengatur tumbuh BA serta Ekstrak Yeast dan ekstrak 

kecambah, arang aktif, sterilan, aquadest, Clorox, fungisida, bakterisida 

(agrept), spirtus, dan alkohol.  

2.  Alat penelitian 

Alat yang digunakan adalah botol kultur, bunsen, LAFC (Laminar 

Air Flow Cabinet), petridish, pinset, blender, saringan, scalpel, timbangan 

analitik, plastik PP 0,4, plastik clip, karet, mag netic stirer, hotp late, gelas 

beker, gelas ukur, erlenmeyer, pH meter, autoklaf, pipet ukur, aluminium 

foil, kertas label dan rak kultur. 

C. Rancangan Pe ne litian 

Penelitian ini menggunakan rancangan lingkungan berupa 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri atas dua faktor perlakuan yang 

disusun secara faktorial dan diulang 3 kali sebagai berikut :  

1. Faktor pertama yaitu konsentrasi BA dengan 4 taraf konsentrasi, yaitu : 

B0 : Perlakuan dengan penambahan BA 0,5 ppm. 

B1 : Perlakuan dengan penambahan BA 1,0 ppm 

B2 : Perlakuan dengan penambahan BA 2,0 ppm 

B3  : Perlakuan dengan penambahan BA 3,0 ppm. 

2. Faktor kedua yaitu konsentrasi bahan organik dengan 6 taraf 

konsentrasi, yaitu : 

11 
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K1 : Perlakuan dengan penambahan Ekstrak yeast 1 g/l. 

K2 : Perlakuan dengan penambahan Ekstrak yeast 3 g/l. 

K3 : Perlakuan dengan penambahan Ekstrak Kecambah 50 ml/l. 

K4 : Perlakuan dengan penambahan Ekstrak Kecambah 100 ml/l. 

K5 : Perlakuan dengan penambahan Ekstrak yeast 1 g/l dan Ekstrak 

Kecambah 50ml/l. 

K6 : Perlakuan dengan penambahan Ekstrak yeast 3 g/l dan Ekstrak 

Kecambah 100ml/l. 

Sehingga diperoleh 24 kombinasi perlakuan, kemudian masing-masing 

kombinasi perlakuan diulang 3 kali. 

D. Pe laksanaan Penelitian 

1. Sterilisasi botol dan alat 

Alat-alat yang harus disterilkan yaitu botol kultur, petridish, skapel, 

pinset dan pisau pemes. Alat-alat tersebut dicuci sampai bersih dengan 

menggunakan sabun cuci kemudian dikeringkan. Setelah kering dibungkus 

dengan kertas koran (kecuali botol kultur) lalu dimasukkan ke dalam 

autoklaf pada tekanan 1,5 psi (kg/cm2), pada suhu 120 0C selama 45 menit. 

2. Pembuatan larutan stok 

Pembuatan larutan stok Woody Plant Medium (WPM)  ialah dengan 

menimbang bahan-bahan kimia sesuai komposisi media. Larutan tersebut 

diaduk sampai homogen dengan magnetic stirrer, lalu dimasukkan dalam 

botol dan diberikan label pada tiap botolnya lalu disimpan dalam lemari 

pendingin. 

Komposisi larutan makro dan mikro meliputi: 

Makro 

Ø Ca(NO3)2.4H2O 1.000 mg/l 

Ø (NH4)2SO4 500 mg/l 

Ø KH2PO4 250 mg/l 

Ø MgSO4.7H2O 250 mg/l 

Mikro 

Ø MnSO4.4H2O 7,5 mg/l 

Ø FeSO4.7H2O 25 mg/l 
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3. Penyiapan media 

Pembuatan media tanam dengan penambahan bahan organik 

kecambah kacang hijau, ialah dengan merebus 50g kecambah yang 

berumur 2 hari dalam 50cc aquades hingga mendidih dan lunak kemudian, 

ekstrak kecambah yang sudah disaring siap ditambahkan ke dalam larutan 

stok untuk membuat 1 liter media. Perlakuan yang sama dilakukan pada 

taraf konsentrasi yang lainnya. Merebus kecambah umur 2 hari 100g 

dalam 100cc aquades hingga lunak kemudian ekstrak kecambah siap 

ditambahkan ke dalam media. 

Untuk pembuatan media dengan penambahan bahan organik yeast, 

yeast ditambahkan dalam larutan media WPM (larutan stok, agar-agar dan 

gula) sesuai taraf perlakuan dan ditambahakan dengan aquades hingga 

media mencapai 1liter. 

Setelah penambahan bahan organik dalam larutan media, larutan 

dimasukkan ke dalam baker glass, menambahkan arang aktif dan gula 

hingga homogen dengan magentic stirer. Setelah homogen, pH larutan 

media diatur pada kisaran pH 6,0. Apabila terlalu rendah ditambahkan 

dengan 1N NaOH dan bila terlalu tinggi ditambahakan dengan 1N HCl. 

setelah pH sesuai, larutan siap ditambahkan agar-agar dan dipanaskan 

hingga mendidih. Setelah mendidih, maka tahap selanjutnya adalah 

menuangkan larutan tersebut ke botol-botol kultur, kurang lebih 25ml 

setiap botolnya. Botol ditutup dengan plastik PP dan kemudian disterilisasi 

dengan autoklaf pada suhu 1210 C, pada tekanan 1,5 kg/cm3 selama 45 

menit. Setelah selesai, botol diangkat dari autoklaf dan di tempatkan di 

ruang inkubasi supaya media menjadi padat. Apabila media telah 

memadat, maka penanaman eksplan dapat dilakukan. 

4. Sterilisasi alat 

 Alat-alat yang harus disterilkan diantaranya adalah botol kultur, 

petridish, skalpel, pinset, dan pisau pemes. Alat-alat tersebut dicuci sampai 

bersih dengan menggunakan sabun cuci kemudian dikeringkan. Setelah 

kering dibungkus dengan kertas (kecuali botol kultur) lalu dimasukkan ke 
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dalam autoklaf pada tekanan 1,5 Psi (kg/cm2), pada suhu 121 0C selama 45 

menit. 

5. Sterilisasi Eksplan 

 Bahan tanam yang akan digunakan sebagai eksplan adalah bagian 

pucuk tanaman lengkeng pada buku kedua sampai kelima. Eksplan dicuci 

dengan deterjen dan dibilas dengan aquades steril sampai bersih, kemudian 

direndam dalam campuran larutan agrept, dithane, serta amoxicillin dan di 

shaker selama 24 jam. Eksplan selanjutnya dibilas dengan aquades steril. 

Eksplan yang telah steril dibawa ke dalam LAFC. Penanaman eksplan 

dilakukan di dalam LAFC yang telah dibersihkan terlebih dahulu dengan 

alkohol 70 %. Penanaman diawali dengan mendekatkan mulut botol kultur 

dengan lampu bunsen. Selama penanaman mulut botol kultur harus berada 

dekat dengan lampu bunsen guna mencegah kontaminasi. Eksplan yang 

telah disterilisasi dalam larutan chlorox 5,25% selama 30 detik kemudia 

ditanam dalam botol kultur dan kemudian ditutup kembali dengan plastik 

pp 0,4. Botol-botol yang telah selesai diberi label sesuai dengan perlakuan 

dan tanggal penanaman. 

6. Pemeliharaan 

Pemeliharaan dilakukan untuk meminimalisasi risiko 

kontaminasi dengan cara menyemprotkan spirtus ke botol-botol kultur 

setiap 2 hari sekali serta mengeluarkan botol-botol kultur yang 

terkontaminasi dari ruang inkubasi.  

7. Subkultur 

Perlakuan yang menghasilkan tunas di subkultur pada media 

WPM dengan penambahan GA3 1 ppm, kecambah 100ml/l dan yeast 3g/l. 

Subkultur dilakukan pada 90 HST dan pengamatannya pada 30 HST. 
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E. Variabe l yang diamati 

1. Kalus 

a. Persentase pembentukan kalus 

Persentase pembentukan kalus dihitung pada akhir penelitian 

(90 HST), dengan perhitungan sebagai berikut : 

% pembentukan kalus =  x100% 

b. Saat Muncul Kalus 

Diamati dan dicatat saat menculnya kalus (dinyatakan dalam 

Hari Setelah Tanam, HST), yang ditandai dengan adanya gumpalan 

putih kehijauan hingga kecoklatan  pada permukaan eksplan bagian. 

c. Warna kalus 

Pengamatan warna kalus dilakukan secara visual pada akhir 

penelitian (90 HST). Kriteria pengamatan yang digunakan kalus tumbuh 

berwarna coklat, dan kalus tumbuh berwarna putih  

d. Tekstur kalus 

Tekstur kalus diamati sacara visual  pada akhir penelitian (90 

HST). Kriteria pengamatan yang digunakan adalah, kalus tumbuh 

dengan tekstur kalus kompak, kalus tumbuh dengan tekstur kalus remah 

(friabel) (Turhan, 2004 cit. Dwiyono, 2009). 

2. Tunas 

a. Persentase pembentukan tunas 

Kemunculan tunas ditandai dengan adanya tonjolan kehijauan 

pada permukaan eksplan. Persentase jumlah tunas dihitung pada akhir 

penelitian (90 HST), dengan perhitungan sebagai berikut : 

% pembentukan tunas = x 100% 

b. Saat Muncul Tunas 

Diamati dan dicatat saat menculnya tunas (dinyatakan dalam 

Hari Setelah Tanam, HST), yang ditandai dengan adanya tonjolan putih 

kehijauan pada permukaan eksplan bagian atas serta panjangnya 

mencapai +  5 mm. 
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b. Jumlah tunas yang terbentuk 
Jumlah tunas diamati dengan menghitung jumlah tunas yang 

muncul pada akhir pengamatan (90 HST).  

c. Panjang tunas 

Panjang tunas diamati dengan mengukur tinggi tunas dari 

pangkal batang hingga ujung daun tertinggi (dalam mm) pada akhir 

pengamatan (90 HST)  

d. Subkultur 

Hasil dari subkultur diamati perkembangannya pada 120 HST. 

F. Analisis data 

Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif karena data tidak 

memenuhi asumsi normalitas data sehingga tidak dapat dilakukan  uji ragam. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kalus 

Indikator dalam  kultur jaringan salah satunya adalah tumbuhnya kalus 

pada eksplan. Kalus muncul sebagai gumpalan jaringan yang belum 

terdeferensiasi membentuk tunas, akar atau daun hingga menjadi tanaman 

yang lengkap.  

1. Pe rsentase Pe mbe ntukan Kalus 

Kalus muncul sebagai akibat dari pelukaan pada permukaan 

eksplan dan respon terhadap hormon, baik itu endogen ataupun yang 

ditambahkan pada media. Sebagai indikator pertumbuhan eksplan dalam 

kultur jaringan, kalus didefinisikan sebagai suatu jaringan hidup hasil dari 

suatu pertumbuhan yang terdiri dari massa yang tidak teratur       

(Wetherel, 1982). Kemunculan kalus pada penelitian ini diamati pada 

eksplan umur 90 HST dan dihitung persentasenya. Hasil pengamatan 

terhadap persentase eksplan disajikan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Persentase pembentukan  kalus eksplan lengkeng pada berbagai 
konsentrasi BA dan bahan organik dengan  media WPM 

Bahan organik BA (ppm) 

  B0 B1 B2 B3 

Yeast 1g/l 100 - 100 66,67 

Yeast 3g/l 100 66,67 33,33 100 

Kecambah 50ml/l 33,33 33,33 100 100 

Kecambah 100ml/l - 66,67 66,67 - 

Yeast 1g/l & Kecambah 50ml/l - 66,67 66,67 66,67 

Yeast 3g/l & Kecamabah 100ml/l 66,67 33,33 100 33,33 

 Keterangan :   % = persentase pembentukan kalus 
- = tidak muncul kalus 

          ppm = part per million (mg/l) 
  

Tabel 1 menunjukkan bahwa kalus terinduksi pada hampir semua 

perlakuan. Dari tabel diatas, perlakuan dengan semua konsentrasi BA 

kecuali pada konsentrasi 1ppm yang ditambahkan bahan organik berupa 

Yeast 1g/l dan 3g/l, ekstrak kecambah 50ml/l maupun kombinasi ekstrak 
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yeast 3g/l dan kecambah 100ml memiliki persentase pembentukan kalus 

100%. Sementara persentase pembentukan kalus 66,67 % terdapat pada 

semua perlakuan dengan berbagai konsentrasi BA yakni 05ppm; 1ppm; 

2ppm; dan 3ppm. Hampir semua perlakuan dengan penambahan bahan 

organik dapat menginduksi kalus, hanya pada perlakuan dengan ekstrak 

kecambah 50ml/l saja yang tidak mampu menumbuhkan kalus hingga 

mencapai persentase 66,67%. Beberapa perlakuan juga hanya mampu 

menumbuhkan kalus hingga mencapai persentase 33,33% saja yakni pada 

semua perlakuan dengan penambahan BA yang dikombinasikan dengan 

ekstrak yesat 3g/l, kecambah 50ml/l, serta campuran yeast 3g/l dan 

kecambah 100ml/l. Kemunculan kalus pada penelitian ini berkisar antara 

minggu ke-4 hingga ke-6 setelah tanam dengan ditandai dengan adanya 

gumpalan berwarna putih maupun kecoklatan. 

 Dengan atau tanpa penambahan BA maupun bahan organik, 

eksplan lengkeng mampu menumbuhkan kalus walaupun dengan 

persentase yang berbeda-beda. Eksplan sudah mengandung ZPT endogen 

dimana tanpa penambahan zat pengatur tumbuh dari luar ZPT tersebut 

sudah mampu berperan dalam induksi kalus walaupun pertumbuhannya 

lambat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Gunawan (1987), bahwa 

kalus dapat terbentuk pada eksplan-eksplan yang berkambium, meskipun 

medium yang dipergunakan tidak disuplementasi ZPT sama sekali. 

Pertumbuhan kalus yang lambat ini dapat dilihat dari warna dan tekstur 

kalus yang terbentuk. 

2. Saat Muncul Kalus 

Pada penelitian ini, kemunculan kalus  yang diinduksi dengan 

penggunaan zat pengatur tumbuh  yakni berupa BA yang dikombiansikan 

dengan Bahan Organik berupa ekstrak yeast dan kecambah menunjukkan 

bahwa semua perlakuaan mampu menginduksi kalus. Rata-rata saat 

muncul kalus eksplan lengkeng pada berbagai konsentrasi BA dan Bahan 

Organik disajikan dalam tabel 2. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



19 

 

Tabel 2. Saat muncul  kalus eksplan lengkeng pada berbagai konsentrasi 
BA dan bahan organik dengan  media WPM 

BO BA (ppm) 

0,5 1 2 3 

Yeast 1g/l 29 - 45 48 

Yeast 3g/l 31 48 45 60 

Kecambah 50ml/l 60 50 58 75 

Kecambah 100ml/l - 49 38 - 

Yeast 1g/l & Kecambah 50ml/l - 52 62 75 

Yeast 3g/l & Kecamabah 100ml/l 40 35 55 80 

Keterangan :    -)  = tidak muncul kalus 
ppm = part per million (mg/l) 

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata saat muncul kalus tercepat 

eksplan lengkeng pada perlakuan pemberian BA 0,5ppm dengan 

penambahan ekstrak yeast 1g/l yakni 29 HST. Hal ini diduga kandungan 

BA yang ditambahkan pada media dalam konsentrasi rendah mampu 

menginduksi kalus didukung dengan penambahan ekstrak yeast yang 

mampu meningkatkan pH medium serta dapat memecah gula dan 

karbohidrat menjadi senyawa mikro yang dibutuhkan eksplan 

(Vanderlinden, 2008). Sementara rata-rata kemunculan kalus tertinggi 

terdapat pada perlakuan penambahan BA dikombinasikan dengan ekstrak 

yeast 3g/l dan kecaambah 100ml/. Konsentrasi BA yang labih tinggi diduga 

tidak seimbang dengan kandungan auksin endogen maupun eksogen yang 

ditambahkan melalui ekstrak kecambah 100ml/l. 

Kalus dapat terdiferensiasi membentuk tunas maupun organ 

tanaman yang lain seperti daun dan akar. Namun pada penelitian ini tunas 

yang terbentuk belum mampu terdiferensiasi membentuk tunas. 

perkembangan kalus relatif lambat bahkan cenderung stagnan. Hal ini 

diduga karena respon yang lambat dari sel maupun jaringan eksplan 

lengkeng terhadap ketersediaan auksin endogen maupun eksogen. Respon 

jaringan eksplan berbeda-beda dari sel maupun jaringan pada tahap induk 

kalus (Nursandi, 2008). Ditambahkan Gunawan (1987) cit. Dwiyono 

(2009) bahwa jaringan akan menunjukkan pertumbuhan kalus yang berbeda 
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apabila jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang bersifat heterogen atau 

memiliki susunan sel yang kompak seperti pada jaringan batang, akar, dan 

daun. 

3. Warna Kalus 

Indikator pertumbuhan eksplan pada budidaya in vitro berupa 

warna kalus menggambarkan penampilan visual kalus sehingga dapat 

diketahui apakah suatu kalus masih memiliki sel-sel yang aktif membelah 

atau telah mati. Warna kalus dalam penelitian bermacam-macam mulai 

dari putih hingga kecoklatan. Warna terang atau putih dapat 

mengindikasikan bahwa kondisi kalus masih cukup baik. 

   

Warna kalus putih        Warna kalus kecoklatan 
Gambar 1. Warna kalus eksplan lengkeng karena pengaruh penambahan 

BA dan Bahan organik pada media WPM terhadap secara in 
vitro 

Tabel 3. Warna kalus eksplan lengkeng pada berbagai konsentrasi BA dan 
bahan organik dengan  media WPM 

BO 
BA (ppm) 

0,5 1 2 3 

Yeast 1g/l 
putih - putih 

kecoklatan 
kecoklatan 

Yeast 3g/l kecoklatan kecoklatan kecoklatan kecoklatan 

Kecambah 50ml/l putih kecoklatan kecoklatan putih 

Kecambah 100ml/l - putih kecoklatan - 

Yeast 1g/l & Kecambah 50ml/l - kecoklatan kecoklatan kecoklatan 
Yeast 3g/l & Kecamabah 
100ml/l putih putih 

putih 
kecoklatan kecoklatan 

Keterangan :    -)  = tidak muncul kalus 
ppm = part per million (mg/l) 

ke coklatan 

putih 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



21 

 

Gambar 1 menyajikan warna yang terlihat pada kalus-kalus eksplan 

lengkeng yang  hanya memiliki rentang warna putih hingga kecoklatan. 

Pada Tabel 3 menunjukkan warna kalus yang dihasilkan sebagian besar 

adalah kecoklatan. Penambahan BA dengan konsentrasi semakin tinggi 

dapat menyebabkan peningkatan terbentuknya kalus dengan warna coklat. 

Warna coklat yang terjadi pada kalus menunjukkan terjadinya nekrosis 

pada sel-sel kalus eksplan lengkeng akibat penambahan zat pengatur 

tumbuh dengan konsentrasi yang terlalu tinggi. Warna kecoklatan pada 

kalus diakibatkan oleh konsentrasi sitokinin yang cukup tinggi sesuai 

dengan pernyataan Wattimena (1992) yang menyatakan bahwa salah satu 

peran sitokinin jenis BA adalah menghambat proses senesensi sel yakni 

perombakan butir-butir klorofil dan protein dalam sel. Kalus yang tumbuh 

dengan warna putih terbentuk pada beberapa perlakuan saja. Penurunan 

konsentrasi BA dari 0,5 ppm hingga 1 ppm cenderung memberikan warna 

kalus yang putih hingga putih kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penurunan konsentrasi BA dengan maupun tanpa penambahan bahan 

organik cenderung memberikan warna kalus putih hingga  putih kecoklatan 

yang menunjukkan bahwa kalus masih dalam kondisi baik dan 

memungkinkan terjadinya deferensiasi. 

Kalus yang tumbuh dengan warna putih terbentuk pada beberapa 

perlakuan saja. Penurunan konsentrasi BA dari 0,5 ppm hingga 1 ppm 

cenderung memberikan warna kalus yang putih hingga putih kecoklatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa penurunan konsentrasi BA dengan maupun 

tanpa penambahan bahan organik cenderung memberikan warna kalus 

putih hingga  putih kecoklatan yang menunjukkan bahwa kalus masih 

dalam kondisi baik dan memungkinkan terjadinya deferensiasi.  

Pada penelitian ini tidak dihasilkan warna kehijauan pada kalus 

kehijauan. Sesuai yang diungkapkan oleh George dan Sherrington (1984), 

ketersediaan cahaya pada induksi kalus akan mempengaruhi warna kalus 

yang terjadi. Kondisi terang (tanpa kondisi gelap) akan memacu 
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terbentuknya klorofil pada kalus, sehingga kalus cenderung berwarna hijau. 

Walaupun kondisi terang dapat mendorong terbentuknya warna hijau pada 

kalus, tetapi juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kalus. Kondisi 

terang dapat meningkatkan metabolisme senyawa-senyawa fenolik dan 

sebagai akibatnya warna hijau yang terekspresi karena adanya klorofil 

menjadi terhambat.  

4. Te kstur Kalus 

Dalam kultur jaringan, kalus terbentuk oleh luka atau irisan eksplan 

sebagai respon terhadap hormon baik eksogen maupun endogen. 

Rangsangan luka tersebut menyebabkan kesetimbangan pada dinding sel 

berubah arah, sebagian protoplas mengalir ke luar sehingga mulai terbentuk 

kalus (Katuuk 1989). Beberapa kalus ada yang mengalami pembentukan 

lignifikasi sehingga kalus tersebut mempunyai tekstur yang keras dan 

kompak. Namun ada kalus yang tumbuh terpisah-pisah menjadi fragmen-

fragmen yang kecil, kalus yang demikian dikenal dengan kalus remah 

(friab le) (Luri, 2009). Kalus yang baik diasumsikan memiliki tekstur remah 

(friab le). Tekstur kalus yang remah dianggap baik karena memudahkan 

dalam pemisahan menjadi sel-sel tunggal pada kultur suspensi, di samping 

itu akan meningkatkan aerasi oksigen antar sel. Dengan demikian, dengan 

tekstur tersebut upaya untuk perbanyakan dalam hal jumlah kalus yaitu 

melalui kultur suspensi lebih mudah. Tekstur kalus dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu : kompak, intermediet dan remah (friable) 

(Turhan, 2004).  Penilaian tekstur kalus berdasarkan kriteria disajikan pada 

Gambar 2. 

                                                                     
tekstur kalus kompak                         tekstur kalus remah 

kompak 
remah 

Gambar 2. Tekstur kalus eksplan lengkeng karena pengaruh penambahan BA 
dan Bahan organik pada media WPM terhadap secara in vitro     
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Pada gambar 2 ditunjukkan bahwa tekstur kompak memiliki 

susunan yang lebih rapat daripada kalus yang bertekstur remah. Tekstur  

keras dan kompak tersebut dapat terjadi akibat kalus mengalami lignifikasi 

sehingga ikatan antar sel menjadi kuat dan sulit dipisahkan (Anniasari, 

2010). Pengamatan tekstur kalus pada berbagai konsentrasi BA dan Bahan 

Organik dilakukan pada 90 HST dan hasil pengamatan tekstur kalus 

disajikan pada tabel 4 

Tabel 4. Tekstur kalus eksplan lengkeng karena pengaruh penambahan BA 
dan Bahan organik pada media WPM terhadap secara in vitro 

BO 
BA(ppm) 

0,5 1 2 3 

Yeast 1g/l remah - remah kompak 

Yeast 3g/l kompak kompak kompak kompak 

Kecambah 50ml/l remah remah kompak remah 

Kecambah 100ml/l - remah kompak - 

Yeast 1g/l & Kecambah 50ml/l - remah kompak kompak 

Yeast 3g/l & Kecamabah 100ml/l remah remah remah kompak 

Keterangan :    -)  = tidak muncul kalus 
ppm = part per million (mg/l) 

Pada semua perlakuan dapat menumbuhkan kalus. Kalus yang 

dihasilkan pada tahap induksi kalus lengkeng menggunakan BA dan 

ekstrak kecambah maupun yeast sebagian besar memunculkan kalus yang 

bertekstur kompak. Mengingat peran BA terhadap pembelahan sel, hal ini 

berbeda dengan pernyataan Akeneme dan Eneobong (2008) bahwa kalus 

dengan tekstur yang remah akan terbentuk dengan penambahan BA pada 

konsentrasi tinggi karena sel-sel mengalami pembelahan yang begitu cepat. 

Pembelahan sel yang berlangsung begitu cepat akibat dari penambahan BA 

cenderung mengarahkan sel-sel membentuk kalus dengan susunan yang 

agak renggang dan agak saling lepas satu sama lain. Hal ini diduga karena 

pengaruh dari umur bahan eksplan yang digunakan pada awal 

pengkulturan. Menurut Yusnita (2003) eksplan yang diambil dari tanaman 

induk yang masih muda, eksplan tersebut umumnya lebih sulit beregenerasi 
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dibandingkan dengan tanaman induk yang sudah dewasa, walaupun secara 

fisiologi jaringannya sama-sama masih muda. 

B. Tunas 

Terbentuknya tunas menunjukkan keberhasilan regenerasi eskplan 

yang diinokulasi pada media kultur jaringan. Kalus yang dihasilkan dari 

induksi kalus eksplan lengkeng dapat berdiferensiasi membentuk tunas. 

Namun dalam penelitian ini, sejumlah kalus yang terbentuk belum mampu 

berdiferensiasi menjadi tunas, sehingga  tunas terbentuk secara langsung. 

Tunas merupakan bagian tanaman yang diperoleh dari cara perbanyakan 

vegetatif, yang tumbuh dalam rangka melangsungkan keturunan pada tanaman 

tersebut. Pada penelitian ini tunas diinduksi melalui penambahan zat pengatur 

tumbuh sitokinin berupa BA yang dikombinasikan dengan Bahan Organik 

berupa ekstrak yeast dan kecambah.  

1. Pe rsentase Pe mbe ntukan Tunas  

Tunas berfungsi untuk melangsungkan keturunan pada tanaman, 

karena tunas dapat menjadi sarana dalam pembentukan energi dari proses 

yang berlangsung pada daun. Persentase pembentukan tunas lengkeng pada 90 

HST disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Persentase pembentukan tunas eksplan lengkeng pada berbagai 
konsentrasi BA dan bahan organik dengan  media WPM 

BO BA (ppm) 

  0,5 1 2 3 

Yeast 1g/l - - - - 

Yeast 3g/l 33,33 33,33 66,67 33,33 

Kecambah 50ml/l 66,67 66,67 - - 
Kecambah 100ml/l 100 66,67 100 100 

Yeast 1g/l & Kecambah 50ml/l 66,67 - - - 

Yeast 3g/l & Kecamabah 100ml/l - - - - 

Keterangan :    -)  = tidak muncul kalus 
ppm = part per million (mg/l) 

Pada penelitian tidak semua perlakuan memunculkan tunas. 

Konsentrasi BA 0,5 hingga 3ppm dapat menumbuhkan tunas pada semua 
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ulangan apabila dikombinasikan dengan bahan organik yang tepat. Pada 

semua konsentrasi penambahan BA mampu merangsang pertumbuhan 

tunas hingga 100% dengan penambahan ekstrak kecambah 100ml/l, kecuali 

pada kombinasi BA 1ppm dan esktrak kecambah 100ml/l.  Pada perlakuan 

dengan penambahan ekstrak yeast 1g/l serta ekstrak yeast 3g/l dengan 

kecambah 100ml/l belum mampu merangsang pertumbuhan tunas pada 

berbagai konsentrasi BA. Zat pengatur tumbuh sitokinin berperan dalam 

pembelahan sel dan morfogenesis, sedang auksin berperanan dalam 

mengatur pertumbuhan dan pemanjangan sel (Kusumo, 1984). 

Ketidakmunculan tunas pada perlakuan penambahan ekstrak kecambah 

100ml/l diduga karena konsentrasi auksin dalam kecambah terlalu tinggi 

mengakibatkan terhambatnya pembentukan tunas adventif. Tunas yang 

tumbuh rata-rata pada saat eksplan berumur 70 hingga 90 HST yang 

ditandai dengan munculnya tonjolan berwarna hijau pada jaringan 

tumbuhan. 

2. Saat Muncul Tunas  

Pada penelitian ini, kemunculan tunas diinduksi dengan penggunaan 

zat pengatur tumbuh  yakni berupa BA yang dikombiansikan dengan Bahan 

Organik berupa ekstrak yeast dan kecambah. Rata-rata saat muncul tunas 

eksplan lengkeng pada berbagai konsentrasi BA dan Bahan Organik 

disajikan dalam tabel 6.  

Tabel 6. Saat muncul tunas eksplan lengkeng pada berbagai konsentrasi BA 
dan bahan organik dengan  media WPM 

BO BA (ppm) 

0,5 1 2 3 

Yeast 1g/l - 90 - - 
Yeast 3g/l 85 98 96 92 
Kecambah 50ml/l 80 85 - - 
Kecambah 100ml/l 76 82 80 89 
Yeast 1g/l & Kecambah 50ml/l 81 - - - 
Yeast 3g/l & Kecamabah 100ml/l - - - - 

Keterangan :    -)  = tidak muncul kalus 
  ppm = part per million (mg/l) 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata saat muncul tunas tercepat 

eksplan lengkeng pada perlakuan pemberian BA 0,5ppm dengan 

penambahan ekstrak kecambah 100ml/l yakni 76 HST. Hal ini diduga 

kandungan auksin ekstrak kecambah yang ditambahkan pada media mampu 

mengimbangi dan berinteraksi dengan zat pengatur tumbuh yang 

ditambahkan yakni BA dengan konsentrasi 0,5ppm. Sesuai pernyataan 

Wattimena (1992) bahwa pertumbuhan dan morfogenesis tanaman secara 

in vitro sangat dipengaruhi oleh keseimbangan dan interaksi dari zat 

pengatur tumbuh yang berada di dalam eksplan. Dalam hal ini, pemberian 

sitokinin eksogen dapat meningkatkan kadar protein, namun mekanismenya 

belum jelas 

Rata-rata saat muncul tunas tercepat pada eksplan lengkeng terjadi 

pada penambahan BA 0,5ppm yakni 80 HST, dan insiasi tunas terlama 

terjadi pada penambahan BA 3ppm pada saat 90 HST. Penambahan BA  

pada konsentrasi yang tepat yakni 0,5ppm mampu mempercepat saat 

kemunculan tunas dengan pertumbuhan yang lambat dibanding dengan 

penambahan BA pada konsentrasi tinggi (Kyte et al., 1996). Keseimbangan 

dan interaksi sitokinin dan auksin endogen berpengaruh dalam 

menginduksi munculnya tunas. 

3. Jumlah Tunas 

Terbentuknya tunas pada suatu eksplan merupakan salah satu 

keberhasilan melalui teknik kultur jaringan. Semakin tinggi tingkat 

multiplikasinya maka semakin banyak tunas yang terbentuk maka. Jumlah 

tunas eksplan lengkeng pada berbagai konsentrasi BA dan bahan organik 

disajikan pada gambar 3.     
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Gambar 3. Jumlah tunas eksplan lengkeng pada berbagai konsentrasi BA 

dan Bahan organik dengan media WPM 

Gambar 3 menunjukkan jumlah tunas terbanyak terdapat pada 

perlakuan BA 0,5 ppm dan ekstrak kecambah 100g yaitu 4 tunas. Hal ini 

menunjukkan kombinasi 0,5 ppm BA dan bahan organik berupa ekstrak 

kecambah 100ml/l merupakan komposisi yang tepat untuk menginduksi 

tunas lengkeng. Hal ini sesuai dengan pernyataan Katuuk (1989) cit 

Yuniastuti (2003) bahwa penambahan sitokinin pada budidaya in vitro 

mempunyai peranan penting sebagai perangsang tunas. Pada semua 

konsentrasi BA mampu merangsang pembentukan tunas sehingga sesuai 

dengan pernyataan Wilkins (1989) menyatakan bahwa BA maupun BAP 

merupakan golongan sitokinin aktif bila diberikan pada tunas pucuk akan 

mendorong poliferasi tunas yakni kelurnya tunas lebih dari satu. 

Dalam perbanyakan secara in vitro   beberpa metode dapat ditempuh 

melalui perbanyakan tunas aksilar dan adventif, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, pembentukannya terjadi 

melalui tahap pembentukan kalus. Sementara dalam penelitian ini sebagian 

tunas yang terbentuk seperti pada perlakuan BA dengan ekstrak kecambah 

100g akan merangsang pertumbuhan tunas secara langsung yaitu 

pembentukan tunas langsung dari bagian eksplan tanpa melalui 

pembentukan kalus terlebih dahulu. 
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3.  Panjang tunas 

Panjang tunas merupakan salah satu indikator yang penting untuk 

diamati. Pengamatan panjang tunas diamati pada 90 HST. Rata-rata 

panjang tunas lengkeng yang berasal dari tunas adventif pada berbagai 

konsentrasi BA dan Bahan Organik disajikan pada gambar 4. 

 
 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa pemberian BA 0,5 ppm dan ekstrak 

kecambah 100ml/l menghasilkan rata-rata panjang  tunas tertinggi sebesar 

21,67mm. Pemberian BA yang dikombinasikan dengan bahan organik 

berupa ekstrak kecambah menghasilkan tunas yang lebih cepat 

perpanjangannya daripada kombinasi BA dengan ekstrak yeast. Hal ini 

menunjukkan bahwa kombinasi antara sitokinin (BA) dan auksin 

(kecambah) sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal bagi 

penggandaan dan perpanjangan tunas. Auksin yang terkandung pada 

ekstrak kecambah dengan konsentrasi tinggi terbukti menghambat 

pertumbuhan tunass apikal yang ditunjukkan pada perlakuan BA dan 

ekstrak kecambah 100ml/l lebih tinggi pertumbuhan tunasnya daripada 

perlakuan BA dengan ekstrak kecambah 50ml/l. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Hendaryono dan Wijayani (1994) yang menyatakan bahwa 

dalam kultur in vitro adanya auksin yang terlalu tinggi akan menghambat 

pertumbuhan vegetatif planlet.  

 

BA(ppm) 

Gambar 4. Rata-rata panjang tunas eksplan lengkeng pada berbagai 
konsentrasi BA dan bahan organik dengan  media WPM 
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C. Subkultur  

Tunas terbanyak dan terpanjang yang diperoleh dari hasil penelitian 

pada tahap selanjutnya perlu disubkultur ke media dengan GA3 yang lebih 

1ppm serta dikombinasikan dengan IAA 1ppm untuk merangsang percepatan 

pembentukan tunas dan merangsang pembentukan akar. Hasil eksplan yang 

disubkultur pada pada 40 HST disajikan pada gambar 5. 

                                  

 

 

 

 

 
 
 
Gambar 5. Perbandingan eksplan lengkeng sebelum dan sesudah disubkultur 

selama 30 HST 

Setelah 30 HST eksplan lengkeng yang telah di subkultur pada media 

WPM dengan penambahan GA3 1ppm menunjukkan peningkatan 

pertumbuhan berupa munculnya akar dan tunas.  Penambahan GA kedalam 

media kultur jaringan dijumpai banyak mengakibatkan munculnya akar atau 

tunas. Pada percobaan kalus atau eksplan dengan pemberian GA yang 

dibarengi dengan pemberian auksin atau sitokinin dalam konsentrasi yang 

sama akan mendorong proses morfogenesis yang normal (Gardner et al,, 

1991). Selain itu konsentrasi ekstrak yeast juga ditingkatkan pada saat 

subkultur hingga 5g/L pada media untuk merangsang pertumuhan akar. 

Khamir (yeast) inilah yang menghasilkan senyawa-senyawa bermanfaat bagi 

pertumbuhan tanaman dari asam amino dan gula, zat-zat bioaktif seperti 

hormone dan enzim yang dihasilkan oleh  yeast meningkatkan jumlah sel aktif 

dan perkembangan akar. 

BA 0,5ppm + ekstrak kecambah 

100ml/l (sebelum disubkultur/76 

HST) 

BA 0,5ppm + ekstrak kecambah 

100ml/l +GA3+yeast 5g/l (sesudah 

disubkultur/106 HST) 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Ke simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penggunaan berbagai konsentrasi BA dan Bahan Organik mampu 

merangsang pertumbuhan kalus pada eksplan lengkeng dengan warna 

putih kecoklatan, bertekstur remah  dan belum mampu berdiferensiasi 

membentuk tunas. 

2. Rata-rata kemunculan kalus tercepat pada perlakuan yeast 1g/l yakni 29 

HST dengan persentase pembentukan kalus tertinggi terdapat pada 

perlakuan BA 0,5ppm, 2ppm, dan 3ppm dengan penambahan yeast 1g/l, 

3g/l, ekstrak kecambah 50ml/l serta kombinasi yeast 3g/l dan ekstrak 

kecambah 100ml/l  yakni sebesar 100% dengan pertumbuhan yang lambat. 

3. Penambahan BA dan Bahan Organik yang mampu  mampu menginisiasi 

tunas pada eksplan lengkeng terjadi pada perlakuan BA 0,5ppm, 2ppm, 

dan 3ppm dengan penambahan Bahan Organik ekstrak kecambah 100g 

yang mampu merangsang pertumbuhan tunas pada semua ulangan saat 

eksplan lengkeng berumur 76 HST. 

4. Perlakuan BA 0,5ppm dengan ekstrak kecambah 100g merupakan 

komposisi terbaik pada penelitian ini dalam perbanyakan tunas lengkeng 

dengan panjang tunas 21,67 mm. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:  

1. Penggunaan BA dengan konsentrasi 0,5ppm dikombinasi dengan ekstrak 

kecambah 100ml/l dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan bibit 

lengkeng secara in vitro . 

2. Perlu dilakukan kajian variasi umur dan urutan nodus eksplan lengkeng yang 

tepat pada multiplikasi tunas. 
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