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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan 2,4D  
serta kombinasi antara NAA dan air kelapa pada medium tumbuh terhadap 
induksi pembentukan kalus dan organogenesis pada mikropropagasi tanaman 
Ngukilo (Gynura procumbens).    
 Penelitian eksperimen dilakukan dalam dua set percobaan untuk 
mengetahui efek penambahan 2,4-D serta kombinasi NAA-air kelapa pada 
medium dasar MS sebagai media tumbuh. Faktor 2,4-D dijajagi dalam 6 taraf 
konsentrasi meliputi  0; 1,5; 3; 4,5; 6 dan 7,5 mg/l. Faktor penambahan NAA – 
air (mg/l – ml/l medium) kelapa diberikan dalam kombinasi menurut metode 
Mohr, meliputi 10-0; 8-50; 6-100; 4-150; 2-200 dan 0-250. Pengamatan 
dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap parameter awal waktu 
pembentuk kalus, akar dan atau tunas, tumlah akar, jumlah tunas dan jumlah 
daun dan bobot basah totalnya. Masing-masing unit percobaan dalam 3 
ulangan. Data hasil pengamatan yang berupa data counting dan data 
pengamatan kualitatif dianalisis secara deskriptif kualitatif.  
 Dari hasil penelitian ditunjukkan beberapa fakta menarik yaitu : 
1)Kalus dihasilkan  pada eksplan daun maupun batang (internodus) Ngukilo 
pada rentang konsentrasi  0 – 4,5 mg/l 2,4-D setelah 2 minggu masa kultur, 
dan menghasilkan cukup banyak tunas (> 10 buah) pada konsentrasi 1,5  dan 3 
mg/l  2,4-D, tetapi tidak berhasil membentuk akar.   2) kombinasi NAA-air 
kelapa yang ditambahkan pada medium dasar MS  juga dapat menginduksi 
pembentukan akar setelah 2 minggu masa kultivasi. Eksplan batang dapat 
menghasilkan plantlet pada kombinasi NAA-air kelapa dari 0mg – 250 ml/l 
medium  sampai  6 mg/l -100 ml/l medium. Sedang pada eksplan daun, 
pembentukan plantlet menonjol dihasilkan pada kombinasi NAA-air kelapa 6 
mg/l – 100 ml/l medium  dan 8 mg/l – 50 ml/l medium.  
 

 

LATAR BELAKANG 
Tanaman Ngukilo (Gynura procumbens (Lour.) Merr atau Sambung Nyawa 

menyebar luas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Keng, Yee dan Pin, 2009; 
Nirwan dan Sandra A.Aziz, 2006). Ngukilo merupakan tumbuhan herba, berdaging, 
batang, daun hijau keunguan dan menahun. Tanaman ini berkasiat obat untuk sakit 
demam, ginjal, disentri, infeksi kerongkongan, antihepatotoksis dan antioksidan 
(Harun, dkk. 2002), anti-diabetik (Keng, Yee dan Pin, 2009; Dwi Lestari dkk. 1999), 
ambaien, maag, tumor/ kanker, kencing manis dan lever (Veenmam dalam 
Nurhayati, 1987). Bahan aktifnya  berupa flavonoid dan terpenoid serta beberapa zat 
kimia lain seperti alkaloid, tanin, saponin, polifenol, minyak atsiri serta delapan asam 
fenolat (Santoso dan Gunawan, 1999 ; Soetarno et al., 2000).  Flavonoid merupakan 
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senyawa antioksidan, antibakterial, anti inflamatori, anti alergi, anti mutagenik, 
antiviral, anti neoplastik, anti trombotik dan anti vasodilatori (Miller, 1996), dan juga 
dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler pada manusia (Yochum et al.,1999 
; Polagruto et al., 2003), gangguan hati, migrain, konstipasi, hipertension, dan anti-
herpes simplex (Nirwan dan Sandra, 2006).  

Pengembangbiakan secara in vitro (mikropropagasi) merupakan alternatif yang 
prospektif melengkapi pembiakan cara alami maupun cara buatan lainnya, terutama 
untuk kebutuhan skala besar dan cepat. Mikropropagasi dikembangkan berdasar pada 
teori sel Scheiden dan Schwan. Sel merupakan unit struktur dan fungsi terkecil dari 
kehidupan. Setiap sel juga memiliki material genetik yang sama, sehingga bila 
mendapatkan lingkungan dan kondisi yang sesuai, sel dapat berkembang menjadi 
individu yang utuh atau dikenal dengan totipotensi sel (Yusnita, 2003; Bidwell, 
1979). Metode kultur jaringan ini banyak dimanfaatkan di bidang  pertanian 
(Wetherell (1982) untuk pengadaan bibit secara massal, menciptakan bibit unggul 
yang toleran terhadap penyakit, kadar garam dan kekeringan, untuk produksi 
biomasa, produksi metrabolit sekunder, dan untuk mendapatkan varian baru (Muso 
Suryowinoto, 1990; Pierik, 1992 ).  

Keberhasilan kultur jaringan tergantung dari beberapa faktor, meliputi faktor 
lingkungan dan faktor endogen dari eksplan. Faktor lingkungan meliputi kondisi 
media, zat pengatur tumbuh (ZPT = hormon sintetis, umumnya golongan auksin dan 
sitokinin), suhu, cahaya dan proporsi sukrosa. Faktor endogen meliputi kondisi 
eksplan seperti umur, keadaan fisiologis dan hormon, jenis organ dan ukuran eksplan 
(Pierik, 1987: 107). ZPT golongan auksin yang umum digunakan adalah asam 
naftalenacetat (NAA), asam indol butirat (IBA) dan asam 2,4 diklorofenoksi acetat 
(2,4D), sedangkan golongan sitokininnya adalah Benzylaminopurin (BAP) atau 
Benzyladenine. Menurut Gamborg (1981), auksin berperan merangsang pembelahan 
dan pembesaran sel, pembentukan kalus dan akar, sedang sitokinin akan memacu 
pembentukan tunas. Besarnya konsentrasi ZPT yang digunakan tergantung pada 
macam jaringan yang digunakan sebagai eksplan (Murashige 1974 dalam 
Wicaksono, 1985). Hormon atau ZPT berperan sebagai pengatur metabolisme, 
mitosis dan deferensiasi sel. Skoog dan Miller (Bidwell, 1987) menegaskan bahwa 
pada praktik kultur jaringan, deferensiasi sel ditentukan oleh perbandingan antara 
auxin dan sitokinin. Pada proporsi sitokinin tinggi – auxin rendah akan memacu 
pertunasan, dan sebaliknya akan memacu perakaran. Kebutuhan auxin sangat sedikit 
yaitu antara 0,1 – 50 uM, dan antara 0,1 – 10 uM untuk sitokininnya (Wetter dan 
Constabel, 1991:3). Komponen lain yakni vitamin, terutama thiamin, berperan dalam 
memacu metabolisme dan prolifrasi sel. Suplemen bahan organik seperti myo 
inositol, protein hidrolisat dan thio urea akan memacu pembentukan kalus.  

Penggunaan ZPT  sangat mahal, karenanya perlu dicari alternatif bahan alami 
pengganti nya, seperti air kelapa. Air kelapa yang baik untuk media kultur jaringan 
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adalah buah kelapa yang masih muda karena mengandung bermacam-macam 
senyawa penting seperti hormon sitokinin non purin, karbohidrat, asam amino, asam 
nukleat, dan vitamin (George, 1993). Menurut Pradera (Anonim, 
http://coconutboard.nic.in/tendnutr.htm; diakses 8 Maret 2010), air kelapa 
mengandung asam-asam amino penting seperti alanin, arginin, asam aspartat, 
glutamat, histidin, fenilalanin, leusin, lisin, prolin, sistin, tirosin dan serin. Air kelapa 
juga banyak mengandung macam-macam vitamin yang sangat dibutuhkan tumbuhan, 
seperti vitamin C, asam nikotinat, pentatonat dan asam folat, dan beberapa macam 
vitamin B seperti  niacin, riboflavin, dan thiamin. Keistimewaan lain air kelapa 
adalah adanya kandungan hormon pertumbuhan yaitu auxin dan terutama sitokinin 
dari golongan non purin.  

Media merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan praktik kultur 
jaringan untuk maksud apapun. Kecocokan media akan menentukan keberhasilan 
eksplan merespon, tumbuh dan berkembang (Dodds dan Robert, 1982). Menurut 
Wetherell (1982), komponen pokok medium meliputi makronutrien, mikronutrien, 
sumber karbon, hormon (ZPT), vitamin, asam amino dan asam-asam organik (Wetter 
dan Constabel, 1991), air dan agar (Pierik, 1987). Dari antara bermacam-macam 
media, medium MS sebagai medium universal yang paling banyak dimanfaatkan. 
Untuk itu akan dicoba mengkombinasi aplikasi ZPT golongan auksin (2,4-D dan 
NAA) dengan air kelapa sebagai pengganti ZPT golongan sitokinin. Dua sasaran 
pada penelitian ini yaitu penjajagan induksi kalus dengan 2,4-D dan induksi 
organogenesis dengan aplikasi kombinasi NAA – air kelapa muda, dengan medium 
dasar MS. Fokus dalam penelitian ini menggali bagaimana pengaruh aplikasi 2,4 D 
dan kombinasi NAA – air kelapa terhadap pembentukan kalus dan organogenesis 
pada kultur  Ngukilo (Gynura procumbens) secara in vitro. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui pengaruh aplikasi 2,4-D terhadap induksi kalus dan organogenesis dari 
kultur  invitro tanaman  Ngukilo dan pengaruh kombinasi NAA-Air kelapa terhadap  
pembentukan kalus dan organogenesisnya.   

Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen di laboratorium Jurdik Biologi dan 
UPTD Plasma Nutfah Pisang Giwangan, Dispertan provinsi DIY, antara April – Nop 
2010. Sebagai variabel bebas adalah dosis aplikasi 2,4-D (mg/l) dan kombinasi 
NAA-air kelapa (mg/l – ml/l medium). Aplikasi 2,4 D dalam 6 taraf konsentrasi, 
meliputi 0 mg/l (D0); 1,5 (D1) ; 3,0 (D2) ; 4,5 (D3) ; 5,0 (D4); 6,0 (D5) dan 7,5 (D6) 
mg/l.  Kombinasi NAA - Air (mg/l – ml.l med.) kelapa juga dalam 6 taraf kombinasi 
menurut metode Mohr, meliputi 0-250; 2-200; 4-150; 6-100; 8-50 dan 0-250, 
masing-masing dengan 3 ulangan.  

Sebelum ditanam ke botol kultur, bahan eksplan (batang dan daun) disterilisasi 
dengan larutan clorox 10-15%, digojog selama 10 menit, dibilas dengan air steril 3 
kali,  selanjutnya bahan dipindahkan ke cawan petri steril dan di potong-poting di 
LAF.  Dengan pinset steril, eksplan (daun/ batang) ditanam pada botol kultur, lalu 
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ditempatkan ke rak di ruang inkubasi/ ruang kultur dengan suhu, pencahayaan dan 
kelembaban yang stabil. Selanjutnya dilakukan pengamatan hasil kultur secara rutin, 
dan melakukan sub kultur dengan mengganti media yang baru. Pengamatan terhadap 
hasil kultur dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap gejala-gejala visual yang 
teramati pada eksplan, seperti warna kalus, warna daun, waktu pemunculan kalus, 
akar dan atau tunas, jumlah akar, tunas dan daun.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaruh aplikasi 2,4-D pada pertumbuhan eksplan Ngukilo 
Gambaran hasil kultur batang dan daun ngukilo secara berturutan 

ditampilkan dalam tabel 1 berikut.  
 

Tabel 1 : Respons eksplan batang ngukilo terhadap aplikasi 2,4-D dalam 
medium tumbuh 

Minggu Ke Perlakuan Eksplan 
Batang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Keterangan  

1  K K K K K K K K K K = kalus 
2  - - - - - - - - - - : kontam/ mati 

 
(Kontrol) 

3  - - - - - - - - - KT=kalus + tunas 
1   K K K K K K KT KT  
2  K K K K K K K K K  

1,5 mg/L 

3  K K K K K K K K K  
1     K K K KT KT KT  
2      K K KT KT KT  

3,0 mg/L 

3       K K K K  
1   K K K K K K K K  
2   K K K K K K K K  

4,5 mg/L 

3   K K K K K K K K  
1   K K K K K K K K  
2   - - - - - - - -   

(6 mg/L) 3   - - - - - - - -  
1  K K K K K K K K K  
2   K K K K K K K K  

 
(7,5 mg/L) 

3    K K K K K K K  
 
  Sebagian dari eksplan batang dapat tumbuh dan berkembang. Kalus mulai 

muncul setelah eksplan dikultur selama 2 minggu. Ada kecenderungan 2,4-D 
sedikit memperlambat inisiasi kalus. Pada perlakuan 2,4-D 1,5 – 3,5 mg/L dapat 
dihasilkan tunas, mulai pada minggu ke 8 atau ke 9, tetapi tidak berhasil 
menghasilkan akar.   
 Pada kultur eksplan daun sebagian mengalami kontaminasi atau eksplannya 
mencoklat dan akhirnya mati (Tabel 2). Struktur daun yang lunak rentan terhadap 
perendaman khloroks, tetapi bila waktu perendamannya lebih singkat, resiko 
kontaminasinya tinggi. Dari eksplan yang selamat dan bertahan hidup, sebagian 
tertahan pada stadium kalus, dan sebagian yag lain kalusnya dapat menghasilkan 
tunas (KT).  
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Tabel 2 : Respons eksplan daun ngukilo terhadap aplikasi 2,4-D dalam medium 
tumbuh 

Minggu Ke Perlakuan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Keterangan  

1  K K K K K K K K K K = kalus 
2   K K K K K K K K Tunas > 10 buah 

 
(Kontrol) 

3    - - - - - - - KT = kalus+ tunas 
1   K K K K K K K K  
2   - - - - - - - -  

1,5 mg/L 

3     - - - - - -  
1     K K K K K K  
2    - - - - - - -  

3,0 mg/L 

3   - - - - - - - -  
1    K KT KT KT KT KT KT Tunas > 10 buah 
2     - - - - - -  

4,5 mg/L 

3      - - - - -  
6,0 mg/l    - - - - - - - -  
7,5 mg/l     - - - - - - -  

 
      
2. Respon Eksplan terhadap NAA – Air Kelapa pada Medium Tumbuh 

a. Respon eksplan batang Ngukilo terhadap aplikasi NAA-Air kelapa 
Pada percobaan II, eksplan batang yang digunakan dipilih pada bagian nodus 

dan sekitar nodus. Dari kultur eksplan batang Ngukilo pada berbagai variasi 
kombinasi NAA – air kelapa, secara umum respon paling awal yang ditunjukkan 
adalah pembentukan akar setelah 2 minggu masa kultur. Selain pada kombinasi 
perlakuan 10 - 0 dan 2 – 200 (Tabel3), setelah perakaran diikuti  munculnya tunas 
dan daun pada minggu ke 3.  Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi NAA < 2 
mg/l merupakan dosis dalam kategori ‘sangat rendah’ untuk menstimulasi inisiasi 
tunas dan daun. Pada dosis aplikasi NAA > 2 mg/l dalam kombinasi air kelapa 
yang tinggi ternyata menginduksi akar dan pertunasan sehingga dihasilkan 
tanaman baru yang lengkap (Gb.2).  

 
Tabel 3 :  Respons Eksplan Batang Ngukilo terhadap Aplikasi NAA (mg/l) – Air 

Kelapa (ml/l medium) 
Minggu Ke Kombinasi 

NAA - AK 
Eksplan 
Batang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1   - - - - - - - - 
2   - - - - - - - - 

 
10 – 0  

3   - - - - - - - - 
1   AK AK AK AK AK AK AK AK 
2   - - - - - - - - 

8 - 50 

3   - - - - - - - - 
1   AKT AKT AKT AKT AKT AKT AKT AKT 
2   - - - - - - - - 

6 - 100 

3   - - - - - - - - 
1  AKT AKT AKT AKT AKT AKT AKT AKT AKT 
2  AK AK AK AK AK AK AK AK AK 

4 - 150 

3   - - - - - - - - 
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1  AK AK AK AK AK AK AK AK AK 
2   - - - - - - - - 

2 - 200 

3     - - - - - - 
1  A AKT AKT AKT AKT AKT AKT AKT AKT 
2  - - - - - - - - - 

0 – 250 

3    - - - - - - - 
 Ket. : K = kalus; A = akar; T = tunas (+ daun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Respon eksplan daun Ngukilo terhadap aplikasi NAA-Air kelapa 

Pada kultur eksplan daun, dari berbagai variasi kombinasi NAA – air kelapa 
secara umum juga direspon cukup baik. Berbeda dengan respon eksplan batang, 
eksplan daun merespon paling awal dengan pembentukan kalus setelah 2 minggu 
masa kultur. Dari ke enam variasi perlakuan, hanya pada eksplan daun dalam 
kombinasi NAA- air kelapa 6 mg/l – 100 ml/l medium yang menghasilkan 
tanaman baru yang lengkap (Tabel 4). Pada kombinasi NAA- air kelapa yang lain 
hanya menghasilkan kalus atau akar dan kalus sampai pada umur kultur  mencapai 
10 minggu. Dengan demikian kombinasi 8 – 50 merupakan dosis paling tepat 
untuk organogenesis dari eksplan daun Ngukilo.     

 
Tabel 4 : Respons Eksplan Daun Ngukilo terhadap Aplikasi NAA – Air Kelapa 

Minggu Ke  Eksplan 

Daun  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1   K K K K K K K K 

2   K K K K K K K K 

 

10 – 0  

3   K K K K K K K K 

1   K K K K K K K K 

2   A A A A A A A A 

8 - 50 

3    A AK AK AKT AKT AKT AKT 
6 - 100 1   K,A K,A K,A K,A K,A K,A K,A K,A 

 
Gambar 2 :  Penampilan plantlet dari eksplan batang (Perlakuan   
                    NAA- Air kelapa 10-0 gagal menghasilkan plantlet)   
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2   K,A K,A K,A K,A K,A K,A K,A K,A 
3   T T T T T T T T 
1  K K K K K K K K K 

2  K K K K K K K K K 

4 - 150 

3   - - - - - - - - 

1   KA KA KA KA KA KA KA KA 

2   KA KA KA KA KA KA KA KA 
 

2 - 200 
3     - - - - - - 

1    K K K K K K K 
2    K K K K K K K 

 

0 – 

250  3  K K K,A K,A K,A K,A K,A K,A K,A 
Ket. : K = kalus; A = akar; T = tunas 

 
Secara umum terjadi perbedaan respon antara eksplan batang dan daun 

terhadap  pemberian NAA–air kelapa pada medium tumbuh. Pada kisaran 
kombinasi dosis yang diberikan, eksplan batang lebih responsif daripada daun 
yang ditandai dengan kecepatan organogenesis dan pertumbuhan planlet. 
Kendala utama untuk menggunakan sumber eksplan dari alam adalah sulitnya 
terhindar dari kontaminasi. Dari hasil kultur ditunjukkan bahwa kombinasi 
NAA–air kelapa pada  kultur  eksplan daun maupun batang dihasilkan plantlet 
dengan bobot biomasa (Tabel 5) dan kenampakan plantlet (Gb.5) yang 
bervariasi. 

               
 Tabel 5 : Berat basah total perkembangan eksplan daun dan batang  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PERLAKUAN 
NAA - AIR KELAPA 

N Bobot basah hasil 
kultur eksplan daun 

Bobot basah hasil 
kultur eksplan batang 

(10 mg/l- 0 ml) 1 0,23 - 
 2 0,64 - 
 3 0,93 - 
 Rerata 0,60 - 

(8 mg/l- 50 ml) 1 1,86 7,09 
 2 0,39 - 
 3 - - 
 Rerata 3,11 7,09 

(6 mg/l- 100 ml) 1 0,64 9,04 
 2 3,75 - 
 3 1,25 - 
 Rerata 3,67 9,04 

(4 mg/l- 150 ml) 1 1,65 2,30 
 2 4,10 3,24 
 Rerata 2,82 2,77 

(2 mg/l- 200 ml) 1 1,34 2,08 
 2 2,96 - 
 3 - - 
 Rerata 2,13 2,08 

 (0 mg/l- 250 ml) 1 0,96 0,36 
 2 0,23 - 
 3 0,25 - 
 Rerata 0,45 0,36 
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PEMBAHASAN  
a. Efek 2,4-D terhadap pembentukan kalus dan organogenesis eksplan 
Ngukilo 

Dari hasil percobaan I ditemukan fakta bahwa pada medium tanpa hormon 
2,4-D eksplan batang maupun daun dapat diinduksi membentuk kalus setelah 2 
minggu masa kultivasi.  Ini berarti bahwa pada eksplan Ngukilo, tanpa 
penambahan hormon eksternal pada mediumnya, eksplannya juga dapat 
mengalami dediferensiasi jaringan menjadi jaringan meristematik kembali. Pada 
percobaan ini, eksplan batang yang digunakan adalah daerah internodus, tanpa 
tunas aksiler. Dengan demikian, sel-sel atau jaringan yang mengalami 
dediferensiasi terutama adalah sel-sel kambium atau sekitar pembuluh angkut. 
Proses inisiasi pembentukan kalus pada dasarnya adalah stimulasi proses 
dediferensiasi (Muso, 1989; Yusnita, 2003).  

Proses penting dalam tahapan inisiasi adalah (1) tanggapan sel/ jaringan  
atau organ terhadap signal hormonal dan atau lingkungan, (2) dediferensiasi, 
yaitu  induksi jaringan dewasa menjadi meristematik kembali yang ditandai 
dengan kemampuan sel-selnya untuk membelah (bermitosis), dan (3) sifat 
determinasi, yaitu  sel-sel / jaringannya terus berkembang ke arah tertentu, 
menjadi organ atau embrio (Yusnita, 2003). Dalam medium yang cocok, tanpa 
penambahan hormon 2,4-D eksplan batang maupun daun Ngukilo sudah dapat 
terinduksi membentuk kalus, bukan berarti proses inisiasi tidak membutuhkan 
pran hormon. Pada kasus ini diduga kondisi hormon endogen jaringan sudah 

 
Gb.2 : Penampilan hasil kultur eksplan daun Ngukilo pada kombinasi NAA-Air 

kelapa (mg/l – ml/l medium) 
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mencukupi untuk memacu proses proliferasi sel pada jaringan yang mengalami 
dediferensiasi. Induksi kalus terjadi pada semua konsentrasi 2,4-D yang 
diberikan, tetapi tidak selalu diikuti organogenesis, yakni pembentukan akar dan 
atau tunas.   

Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa tidak pada semua perlakuan yang 
dapat terinduksi menghasilkan kalus juga diikuti dengan organogenesis, 
pembentukan tunas hanya terjadi pada rentang aplikasi 2,4-D antara 0 – 4,5 mg/l. 
Kalus tidak intensif terbentuk, melainkan pembentukan tunas, terutama pada 
konsentrasi 3 &  4,5 mg/l, dimana tunas yang terbentuk mencapai lebih dari 10 
buah, namun tidak berhasil membentuk akar.  Misic et al. (Keng, 2009) 
menegaskan bahwa auxin sangat dibuuhkan untuk inisiasi perakaran. Menurut 
teori skoog dan Miller (Bidwell, 1987), arah organogenesis (deferensiasi – 
spesialisasi) ditentukan oleh perbandingan auxin dan sitokinin. Pada penelitian I 
ini, medium tidak ditambah dengan sitokinin, dan hanya mengandalkan sitokinin 
endogen pada eksplan. Dalam rentang konsentrasi aplikasi 2,4-D sampai 7,5 
mg/l, kalus dan tunas bisa dibentuk tetapi gagal membentuk akar. Inisiasi 
perakaran pada kultur in vitro umumnya terinduksi pada konsentrasi auxin yang 
relatif ‘tinggi’ dengan sitokinin yang ‘rendah’. Sebaliknya, pada sitokinin tinggi 
dengan auxin rendah, eksplan akan terinduksi membentuk tunas. Hasil penelitian 
menunjukkan terbentuknya kalus dan tunas tetapi tidak berhasil membentuk akar 
diduga pada mediumnya defisien auxin. Perbedaan respon antara eksplan daun 
dan batang tampaknya akibat perbedaan kondisi jaringan dan hormon 
endogennya.  

 
b. Efek NAA-Air Kelapa terhadap Respon Eksplan Ngukilo 
  Eksplan batang Ngukilo merespon terhadap medium dan perlakuan yang 
diberikan. Inisiasi yang terjadi adalah terbentuknya akar yang diikuti 
pembentukan kalus. Akar muncul terutama pada bagian nodus batang, walaupun 
pada perkembangan berikutnya, akar bahkan muncul dari bagian daun. Secara 
alamaiah, akar pada stek batang juga lebih mudah muncul dari bagian nodus 
batang. Inisiasi kalus lebih banyak terjadi pada bagian irisan batang dan beberapa 
bagian permukaan kulit batangnya. Pada sebagian eksplan hanya terbentuk akar 
dan atau kalus saja. Proses organogenesis yang lengkap hanya terjadi pada unit 
percobaan yang diberi NAA tetapi ditambah dengan air kelapa volume cukup 
tinggi (> 100 ml/l med.). Hal serupa ditemukan oleh Djaja Siti Hoesen (2005) 
bahwa penambahan sitokinin (BA) mampu meningkatkan jumlah tunas dan daun 
pada daun dewa. 

  Variasi respons eksplan dalam pembentukan kalus, akar dan atau plantlet 
yang sempurna dalam hal ini tentu disebabkan oleh faktor media dan atau kondisi 
internal eksplan. Medium yang tidak diberi tambahan air kelapa yang cukup 
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ternyata tidak berhasil memacu pembentukan tunas. Perkembangan eksplannya 
hanya berhenti pada pembentukan kalus, dengan tingkat proliferasi sel yang 
lambat atau produksi kalus yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 
inisiasi tunas dibutuhkan tambahan hormon sitokinin (BA, BAP, Zeatin, Thio 
urea). Sesuai teori Skoog dan Miller (Bidwell, 1985), pada komposisi hormon 
auxin rendah – sitokinin tinggi akan mengarahkan pembentukan tunas, dan 
sebaliknya akan menginduksi perakaran. Air kelapa terbukti memberi kontribusi 
nyata pada organogenesis, terutama tunas karena terdapatnya kelompok hormon 
sitokinin non purin dalam air kelapa. Pada medium dengan tanpa atau sedikit air 
kelapa ternyata tidak mampu menginduksi tunas. Pada kultur eksplan batang, 
beberapa sampel kelompok perlakuan yang diberi air kelapa  hanya 
menghasilkan sedikit kalus dan mengalami browning. Kombinasi NAA – air 
kelapa yang efektif menginduksi akar, kalus dan tunas adalah pada kombinasi 
NAA dengan penambahan air kelapa antara 100 - 150 ml/ l medium, dengan 
konsentrasi NAA antara 4–6 mg/l.Pembentukan eksplan yang cepat pertumbuhan 
dan perkembangannya dalah pada kombinasi  4 – 200 dan 6– 150 mg/l). Pada 
kombinasi perlakuan dengan NAA rendah (< 2 mg/l)  dengan air kelapa yang 
tinggi  ternyata pertumbuhan eksplannya hanya sampai tahap kalus dan 
mengalami browning.  

  Pada kultivasi in vitro eksplan daun lebih banyak yang berhasil tumbuh, 
walaupun sebagian besar tidakdapat membentuk semua bagian organ tumbuhan. 
Plantlet  atau tanaman lengkap hanya dihasilkan pada kombinasi NAA – air 
kelapa = 2 – 150  dan 4 – 100mg/l Sebagian besar hasil kultivasi in vitro daun 
Ngukilo berhenti pada stadium kalus atau akar, tergantung dari lingkungan dan 
kondisi internal jaringannya. Hal itu menunjukkan bahwa kombinasi tersebut (2 – 
200; 4 - 150) merupakan kombinasi paling cocok untuk kultur eksplan daun 
Ngukilo pada medium dasa MS. Pada medium dengan penambahan NAA  
konsentrasi tinggi justru tidak berhasil membentuk tanaman baru. Hal ini selaras 
dengan hasil temuan Keng et al. (2009) yakni pada pemberian NAA konsentrasi 
tinggi kurang berhasil menginduksi eksplan batang Gynura sp.  Pada kombinasi 
auxin yang rendah dengan sitokinin mampu menginduksi tunas dan 
pertumbuhannya (Keng et al. 2009).  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

1 Efek 2,4-D 
a. Aplikasi 2,4-D menginduksi kalus dan atau tunas pada eksplan batang 

pada konsentrasi 3 – 4,5 mg/l yang ditumbuhkan dalam medium dasar MS, 
namun tidak dapat menghasilkan perakaran. 
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b. Aplikasi 2,4-D dalam medium MS sebagian  besar hanya mampu 
menginduksi kalus, dan kurang berhasil  menginduksi tunas pada eksplan 
daun. Eksplan yang dapat menghasilkan tunas belum dapat membentuk 
akar.  

2. Efek NAA-Air Kelapa 
a. Penambahan NAA-Air kelapa pada medium dasar MS dapat menginduksi 

pembentukan kalus, tunas dan akar pada eksplan batang, terutama pada  
kombinasi NAA – air kelapa 3 mg/l – 150 ml/l dan 4,5 mg/l -100 ml/l,  

b. Penambahan NAA-Air kelapa pada medium dasar MS dapat menginduksi 
pembentukan kalus, tunas dan akar pada eksplan daun, terutama pada  
kombinasi NAA – air kelapa 3 mg/l – 150 ml/l dan 4,5 mg/l -100 ml/l 
medium.  
 

B. SARAN 
1. Untuk percepatan multiplikasi plantlet, multitunas  yang dihasilkan dari 

eksplan batang Ngukilo pada perlakuan 3 – 4,5 mg/l  2,4-D perlu diupayakan 
subkultur  untuk induksi perakaran pada mediu MS degan memberi 
kombinasi hormon NAA – air kelapa, dengan NAA < 4 mg/l    

2. Induksi kalus  indifini pada Ngukilo dapat ditelusuri lebihlanjut pada kisaran 
kombinasi NAA-air kelapa antara 1,5 mg/l - 200 ml/l  sampai  3 mg/l – 150 
ml/l medium, karena pada kisaran tersebut kalus dihasilkan paling banyak.  

DAFTAR PUSTAKA 
Anonim, Tender Coconut Water. http://coconutboard.nic.in/tendnutr.htm; diakses 8 

Maret 2010 
 
Bidwell, 1979. Plant Physiology. London: Collier MacMillan Co. Inc.  
 
Dodds J.H and Robert L.W. 1982. Ezperiment in Plant Tissue Culture. 

Cambridge:Univ. Press 
 
Dwi Lestari; Betty ; Wiendyasari; Anugerah; Marlina; Siti A. dan Novita I. 1999. 

Pengaruh Daun Ngukilo (Gynura procumbens) terhadap Kolesterol Total, 
Rasio HDL LDL dan Trigliserid Serum Tikus Putih. Vol 6 No. 2 :14 -17. 

 
Gamborg,O.L. J.P. Syiuk, 1981. Nutrient, Media and Characteristic of Plant Tissue 

Culture. In Plant Tissue Culture, Thorphe (ed.): 21 – 44 
 
George, E.F. 1993. Plant Propagation by Tissue Culture: Part 1 In Practice. England 
 
Harun, Nurbaiti, Syahri dan Wilda, 2002. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Dewa 

(Gynura procumbens (Lour.) Merr.) dalam Menghambat sifat Hepatotoksik 
Halotan dengan Dosis Subanestesi pada Mencit. Jurnal Sains dan Teknologi. 
Jur. Farmasi – Univ. Andalas.  



Suyitno, Al dkk / Induksi Kalus dan … 

 67

 
Jackson,J.C.; A. Gordon; G. Wizzard,\; K.McCook dan R. Role,  2003. Changes in 

Chemical Composition of Coconut (Cocos nucifera) Water during 
Maturation of The Fruit. (http://www3.interscience.wiley.com/journal 
/108566669/abstract). Diakses pada 9 Maret 2010  

 
Keng, Chan Lai; Yee, Lim Su and Pin, Pan Lay. 2009. Micropropagation of Gynura 

procumbens (Lour) Merr. An Important medicinal plant. J of Med. Plants 
Research. Vol 3 (3) : 105- 111 

 
Muso Suryawinoto M., 1990. Pemuliaan Tanaman Secara In Vitro. Fak. Biologi, 

UGM 
 
Nirwan dan Sandra A. Aziz. 2006. Multiple and Anthosianin Daun Dewa (Gynura 

procumbens(L) DC) In Vito Multiplications and Anthocyanins Pigmentation 
of Gynura pseudochiona (L.) DC In Vitro. Bul. Agron. (34): 112-118.  

 
Nurhayati, D.R. 1987. Ekstrak Daun Ngukilo (Gynura procumbens) dan Daun 

Comfrey (Symphytum officinale) Sebagai Substansi Organik untuk 
Memacu Pertumbuhan Kultur Jaringan Anggrek Cymbidium sp.  

 
Pierik, R.L.M. 1987. In Vitro of Higer Plants. Boston: Martinus Nijhoff Publisher..  
 
Prahardini, P.E.R; Sudaryono T. dan Purnomo S., 1993. Komposisi Media dan 

Eksplan untuk Inisiasi dan Proliferasi secara In Vitro. Penel. Horti. 5(2) : 
15-32  

 
Rosidah; Yam. Mun Fei; Amirin Sadikun, Mariam Ahmad, Akowuah, G.A.; 

Mohd.Zaini Asmawi. 2009. Toxicology evaluation of standartized methanol 
extract of Gynura procumbens. J of Ethnopharmacology. 123: 244-249 

 
Wicaksono, 1995. Pembentukan Tunas Samping dan Tunas Adventif pada Kultur 

Jaringan Pucuk Kecambah Kobis Bunga Snowball, Fak. Pertanian , Bogor: 
IPB.  

 
Wetherell, D.F. 1982. Pengantar Propagasi Tanaman secara In Vitro. New Jersey: 

Avery Publ. Group Inc.. 
 
Wetter, L.R. and F. Constabel.  1991. Metode Kultur Jaringan Tanaman. Ed. 2. 

Bandung: ITB  
 
Yusnita. 2004. Kultur Jaringan : Cara Memperbanyak Tanaman Secara Efisien. 

Depok: Agromedia Pustaka.  
 
 


