
 
 

 

46 
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karantina Tanaman Nilam Pogostemon Cablin Benth 

Karantina merupakan tahap awal proses kultur jaringan, pada proses ini 

dilakukan dengan mempersiapkan tanaman induk yang akan dijadikan bahan 

eksplan. Fungsi dari karantina tersebut yaitu sebagai usaha untuk mengisolasi 

bakteri ataupun jamur yang ada di tanaman yang akan dijadikan bahan induk, 

sehingga pada saat proses kultur jaringan, tingkat kontaminasinya dapat 

diturunkan.  

Karantina yaitu cara mengondisikan tanaman induk sumber eksplan agar 

eksplan yang digunakan dapat tumbuh dengan baik. Tanaman induk yang dipilih 

harus jelas jenis serta bebas dari hama dan penyakit. Menurut Sandra (2013), 

proses karantina dilakukan untuk mengurangi potensi kontaminasi yang berasal 

dari indukan (lebih steril) sehingga akan mengurangi kebutuhan dosis dan 

lamanya waktu aplikasi bahan steril pada proses sterilisasinya. 

Karantina dilakukan sebelum pemakaian bahan eksplan yaitu 1 bulan 

sebelumnya. Proses pelaksanaannya pemeliharan bahan induk atau disebut juga 

karantina dilakukan di Kebun Percobaan tepatnya di screen house. Pemeliharaan 

dilakukan dengan pemberian pupuk NPK setiap 1 minggu sekali selain dengan 

pemberian siraman air setiap hari, pemberian bakterisida, fungisida dan pada 

pemeliharaannya juga dilakukan pengecekkan hama ataupun penyakit yang 

dimungkinkan menyerang tanaman indukan pada nilam. 
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Menurut Sutedjo, 2002 Pupuk NPK merupakan pupuk anorganik yang 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan hara dari tanaman yang diperlukan oleh 

tanaman. Kandungan dari pupuk NPK yaitu N, P2O5 dan K2O, fungsi dari N pada 

pupuk N yaitu sebagai pembentuk protein pada pertumbuhan pucuk dan berfungsi 

menyuburkan pertumbuhan vegetatif. Fungsi P sama halnya seperti unsur N 

sebagai penyusun protein namun dibutuhkan pada saat pembentukan bunga, buah 

maupun biji kemudian merangsang pertumbuhan akar. Unsur K pada pupuk NPK 

berfungsi sebagai perangsang metabolisme pada fotosintesis dan respirasi. 

Tanaman indukan pada tanaman nilam yang dipakai sebagai eksplan yaitu 

pada bagian daun, sehingga pada saat karantina proses fase vegetative tanaman 

dipercepat. Pemberian pupuk NPK tersebut dapat pula mempercepat fase 

vegetative. Menurut Sandra, 2013 dosis pemberian pupuk NPK yaitu 80 

gram/tanaman dilakukan cukup 1 minggu sekali. Tanaman nilam tergolong 

tanaman yang tidak terlalu sulit dikarantina, dibuktikan dengan dilakukan 

beberapa perlakuan salah satunya pupuk NPK tunas baru banyak tumbuh menjadi 

daun yang sehat. 

Pada masa karantina tanaman induk nilam tidak terjadi serangan hama 

penyakit, ini terjadi karena pada saat karantina tanaman induk nilam diberikan 

perlakuan pemberian larutan bakterisida dan fungisida. Larutan bakterisida yang 

dipakai yaitu yang memiliki bahan aktif sterptomisin sulfat 20%. Bakterisida 

sejenis ini memiliki kandungan bakteri yang dapat mengendalikan patogenik pada 

tanaman. Menurut Semangun, 2000 sterptomisin berpengaruh pada perkembangan 
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bakteri karena terikat pada ribosom bakteri dan mencegah sintesis protein, 

pembentukan rantai peptida dan pengenalan triplet-triplet yang normal.  

Pemberian fungisida pada tanaman indukan nilam ini digunakan fungisida 

yang memiliki bahan aktif propineb 70%. Fungsi pemberian fungisida yaitu 

meningkatkan tepung pembawa pestisida dan didespersikan dalam air agar tidak 

mengambang pada permukaan (Wudianto, 2002). Dosis pemberian bakterisida 

dan bakterisida yaitu 1 mg diaplikasikan 2 hari sekali berselang, hasil pemberian 

dari bakterisida tidak menunjukan pengaruh yang besar pada tanaman nilam 

karena pada dasarnya tanaman nilam tidak rentan terhadap hama dan penyakit. 

Pemberian bakterisida dan fungisida dilakukan untuk pencegahan kontaminasi 

yang menyerang tanaman induk. Sandra (2013). 

 

 

 
Gambar 5. Tanaman Induk Nilam Aceh yang 

Dikarantina di Dalam Screen House 

 

4.2 Seleksi Bahan Eksplan Tanaman Nilam (Pogostemon cablin Benth). 

Bahan tanaman yang dikulturkan lazim disebut eksplan. Pada perbanyakan 

tanaman secara kultur jaringan, eksplan merupakan faktor penting penentu 
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keberhasilan. Umur fisiologis, umur otogenetik, ukuran eksplan, serta bagian 

tanaman yang diambil merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih eksplan yang akan digunakan sebagai bahan awal kultur (Yusnita, 2003). 

Menurut Sandra (2013), bagian tanaman yang mudah dikulturkan adalah bagian 

organ tanaman seperti batang, daun maupun akar sedangkan pada tingkat sel atau 

jaringan lebih sulit untuk mendapatkan eksplannya.  

Sumber asal eksplan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan potensial 

morfogenetiknya. Ukuran eksplan untuk dikulturkan juga mempengaruhi 

keberhasilannya. Ukuran yang terlampau kecil akan kurang daya tahannya bila 

dikulturkan, sementara bila terlampau besar akan sulit mendapatkan eksplan yang 

steril. Setiap jenis tanaman maupun organ memiliki ukuran eksplan yang optimum 

untuk dikulturkan (Armini, 1991). 

Peluang keberhasilan perbanyakan tanaman secara in vitro meningkat pula 

dengan digunakannya jaringan-jaringan muda sebagai bahan eksplan. Hartman 

dkk, (1990) menyatakan bahwa jaringan-jaringan yang sedang aktif tumbuh pada 

awal masa pertumbuhan biasanya merupakan bahan eksplan yang paling baik. 

Jaringan yang kurang aktif membelah sering kali menginginkan modifikasi jenis 

dan takaran zat pengatur tumbuh selama proses kultur. Seluruhnya sejalan dengan 

semakin tuanya organ tanaman eksplan yang diambil, proses pembelahan dan 

regenerasi sel cenderung semakin menurun. Jaringan-jaringan yang digunakan 

harus muda dan lunak karena pada umumnya jaringan tersebut mudah untuk 

berproliferasi daripada jaringan yang sudah tua (Pierik, 1987). Pada penelitian 



50 

 
 

 

kalus nilam ini eksplan yang digunakan yaitu daun pertama setelah pucuk. Berikut 

gambar pengambilan eksplan daun: 

 

 

 
Gambar 6. Pengambilan eksplan daun  

 

 

Alasan penggunaan daun dibandingkan dengan eksplan lain yaitu karena 

ketersediaan daun yang melimpah pada bahan indukannya. Daun yang banyak 

memudahkan untuk melakukan proses inisiasi tanpa terhalangi ketersedian bahan 

eksplan yang dimiliki. Namun yang lebih menjadi dasar penggunaan dari sumber 

bahan eksplannya yaitu daun, karena sesuai dengan literature yang ada bahwa 

halnya bagian-bagian tanaman yang masih melakukan proses (aktif) melakukan 

tahap vegetatif lebih siap beregenerasi dibandingkan dengan bagian tanaman yang 

sedang melakukan tahap generatif (Pierik, 1997). Karantina merupakan tahap 

awal proses kultur jaringan, pada proses ini dilakukan dengan mempersiapkan 

tanaman induk yang akan dijadikan bahan eksplan. Fungsi dari karantina tersebut 

yaitu sebagai usaha untuk mengisolasi bakteri ataupun jamur yang ada di tanaman 
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yang akan dijadikan bahan induk, sehingga pada saat proses kultur jaringan, 

tingkat kontaminasinya dapat diturunkan.  

Karantina merupakan cara mengondisikan tanaman induk sumber eksplan 

agar eksplan yang digunakan dapat tumbuh dengan baik. Tanaman induk yang 

dipilih harus jelas jenis serta bebas dari hama dan penyakit. Menurut Sandra 

(2013), proses karantina dilakukan untuk mengurangi potensi kontaminasi yang 

berasal dari indukan (lebih steril) sehingga akan mengurangi kebutuhan dosis dan 

lamanya waktu aplikasi bahan steril pada proses sterilisasinya. 

Karantina dilakukan sebelum pemakaian bahan eksplan yaitu 1 bulan 

sebelumnya. Pada pelaksanaannya pemeliharan bahan induk atau disebut juga 

karantina dilakukan di Kebun Percobaan tepatnya di screen house. Pemeliharaan 

dilakukan dengan pemberian pupuk NPK setiap 1 minggu sekali selain dengan 

pemberian siraman air setiap hari, pemberian bakterisida, fungisida dan pada 

pemeliharaannya juga dilakukan pengecekkan hama ataupun penyakit yang 

dimungkinkan menyerang tanaman indukan pada nilam. 

Menurut Sutedjo, 2002 Pupuk NPK merupakan pupuk anorganik yang 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan hara dari tanaman yang diperlukan oleh 

tanaman. Kandungan dari pupuk NPK yaitu N, P2O5 dan K2O, fungsi dari N pada 

pupuk N yaitu sebagai pembentuk protein pada pertumbuhan pucuk dan berfungsi 

menyuburkan pertumbuhan vegetatif. Fungsi P sama halnya seperti unsur N 

sebagai penyusun protein namun dibutuhkan pada saat pembentukan bunga, buah 

maupun biji kemudian merangsang pertumbuhan akar. Unsur K pada pupuk NPK 

berfungsi sebagai perangsang metabolisme pada fotosintesis dan respirasi. 



52 

 
 

 

Tanaman indukan pada tanaman nilam yang dipakai sebagai eksplan yaitu 

pada bagian daun, sehingga pada saat karantina proses fase vegetative tanaman 

dipercepat. Pemberian pupuk NPK tersebut dapat pula mempercepat fase 

vegetative. Menurut Sandra, 2013 dosis pemberian pupuk NPK yaitu 80 

gram/tanaman dilakukan cukup 1 minggu sekali. Tanaman nilam tergolong 

tanaman yang tidak terlalu sulit dikantina, dibuktikan dengan dilakukan beberapa 

perlakuan salah satunya pupuk NPK tunas baru banyak tumbuh menjadi daun 

yang sehat. 

Masa karantina tanaman induk nilam tidak terjadi serangan hama penyakit, 

ini terjadi karena pada saat karantina tanaman induk nilam diberikan perlakuan 

pemberian larutan bakterisida dan fungisida . Larutan bakterisida yang dipakai 

yaitu yang memiliki bahan aktif sterptomisin sulfat 20%. Bakterisida sejenis ini 

memiliki kandungan bakteri yang dapat mengendalikan patogenik pada tanaman. 

Menurut Semangun, 2000 sterptomisin berpengaruh pada perkembangan bakteri 

karena terikat pada ribosom bakteri dan mencegah sintesis protein, pembentukan 

rantai peptida dan pengenalan triplet-triplet yang normal.  

Pemberian fungisida pada tanaman indukan nilam ini digunakan fungisida 

yang memiliki bahan aktif propineb 70%. Fungsi pemberian fungisida yaitu 

meningkatkan tepung pembawa pestisida dan didespersikan dalam air agar tidak 

mengambang pada permukaan (Wudianto, 2002). Dosis pemberian bakterisida 

dan bakterisida yaitu 1 mg diaplikasikan 2 hari sekali berselang, hasil pemberian 

dari bakterisida tidak menunjukan pengaruh yang besar pada tanaman nilam 

karena pada dasarnya tanaman nilam tidak rentan terhadap hama dan penyakit. 
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Pemberian bakterisida dan fungisida dilakukan untuk pencegahan kontaminasi 

yang menyerang tanaman induk Sandra (2013). 

 

 
Gambar 5. Tanaman Induk Nilam Aceh yang  

Dikarantina di Dalam Screen House 

  
 

4.3 Sterilisasi Eksplan Tanaman Nilam Pogostemon cablin Benth 

Sterilisasi adalah faktor terpenting atau langkah kunci keberhasilan dalam 

proses kultur jaringan. Begitupun dalam bahan eksplannya langkah awal dari 

proses inisiasi yaitu sterilisasi bahan eksplan. Bahan tanaman induk yang berada 

dilapangan mengandung kotoran-kotoran, debu maupun berbagai kontaminan 

yang berada pada permukaan tanaman jika tidak dilakukan sterilisasi eksplan 

maka syarat tumbuh dengan keadaan aseptik tidak dapat dipenuhi. Jika 

kontaminasi tersebut tidak dihilangkan maka dalam media akan tumbuh cendawan 

ataupun bakteri dengan cepat. Eksplan yang ditumbuhi cendawan ataupun bakteri 

akan tertutupi sehingga lama kelamaan eksplan tersebut akan mati. 

Sumber kontaminasi, yang paling sulit diatasi adalah yang berasal dari 

eksplan. Oleh karena itu, dalam memilih suatu metode sterilisasi haruslah selektif, 

kita hanya mengeliminasi jamur dan bakteri yang tidak diinginkan dengan 
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gangguan seminimal mungkin terhadap bahan eksplan. Pada prinsipnya, sulit 

untuk menentukan suatu metode baku yang berlaku untuk semua jenis tanaman 

dan semua bagian tanaman. Cara penanganan bagian tanaman yang lunak akan 

sangat berbeda dengan bagian tanaman yang keras. Pada penelitian ini 

menggunakan tiga cara sterilisasi.  

4.3.1 Sterilisasi Pertama 

Sterilisasi pertama, ekplan yang dipakai yaitu daun setelah tunas yang telah 

sempurna terbuka dan dipastikan tidak ada bekas hama ataupun penyakit yang 

menyerang daun tersebut. Tahapan sterilisasi ada 2, yaitu sterilisasi di Luar LAF 

dan di dalam LAF. 

 

Tabel 3. Sterilisasi 1 

Pengerjaan 

Sterilisasi pertama (S1) 

Bahan sterilisasi  Dosis Waktu (menit) 

1. 

Fungisida 2 g 30 

Bakterisida 2 g 30 

Antibiotik 0,5 ml 120 

Detergen 5 ml 30 

Clorox 15 ml 30 

 

Sterilisasi pertama, ekplan yang dipakai yaitu daun setelah tunas yang telah 

sempurna terbuka dan dipastikan tidak ada bekas hama ataupun penyakit yang 

menyerang daun tersebut. Tahapan sterilisasi ada 2, yaitu sterilisasi di Luar LAF 

dan di dalam LAF. Tahap 1 yaitu sterilisasi di luar LAF, pengerjaanya dimulai 

dengan penyiapan semua bahan yang akan digunakan. Eksplan yang telah diambil 
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dari ruang karantina kemudian direndam dengan detergen 5 ml selama 30 menit, 

fungisida 2 g selama 30 menit, bakterisida 2 g selam 30 menit dan antibiotik 0,5 

ml selama 2 jam. Perlakuan satu dengan lainnya dibersihkan dengan air yang 

mengalir, fungsi pencucian ulang dengan air yang mengalir yaitu untuk 

menghilangkan setiap perlakuannya. Semua tahapan pada sterilisasi di luar LAF 

berfungsi untuk membunuh cendawan dan bakteri yang dibawa oleh eksplan pada 

permukaan eksplan. Ekplan yang sudah dilakukan perlakuan dari luar LAF 

kemudian dibawa kedalam LAF untuk diberikan perlakuan Clorox 15 ml selama 

30 menit. 

Fungsi detergen yaitu untuk menghilangkan kotoran yang ada dipermukaan 

bahan eksplan. Surfaktan bahan aktif yang ada didetergen memiliki molekul yang 

tidak menyukai air sehingga bisa menghilangkan kotoran yang berminyak. 

Molekul lainnya menyukai air, fungsi molekul ini untuk mengendorkan kotoran 

dari substrat sehingga kotoran tidak menempel kembali. Sedangkan untuk 

fungisida dan bakterisida menurut Sulistiani dan Yani (2012), kedua larutan 

sterilan tersebut cukup efektif untuk mengurangi mikroorganisme. Pemberian 

antibiotik yaitu untuk mengobati luka pada saat pemotongan eksplan dari bahan 

induknya. 

Hasil dari sterilisasi pertama eksplan 100% mengalami kontaminasi. 

Eksplan diserang oleh cendawan dengan diawali munculnya warna hitam pada 

bagian eksplan semakin lama eksplan tertutup sepenuhnya oleh warna hitam. 

Kontaminasi pada semua perlakuan muncul pada 14 HSI. Faktor yang 

menyebabkan terjadinya kontaminasi ada beberapa, salah satunya yaitu yang 
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berasal dari eksplan (internal) dan dari luar (eksternal). Sterilisasi 1 ini faktor 

yang menyebabkan terjadi kontaminasi diduga karena durasi waktu yang kurang 

tepat atau kurang dapat membersihkan eksplan dari kotoran ataupun ancaman 

kontaminasi yang dibawa dari eksplan tersebut. Sandra (2012), jika pada proses 

sterilisasi ekplan masih banyak yang terjadi kontaminasinya maka tahap 

berikutnya bisa dengan pemberian konsentrasi yang dinaikan dan durasi waktunya 

yang lebih lama. 

4.3.2 Sterilisasi kedua 

Sterilisasi kedua eksplan yang digunakan masih dari bagian yang sama. 

Tahapan proses sterilisasinya pun masih sama dengan sterilisasi yang pertama 

(S1) namun yang membedakan yaitu durasi waktu dari sterilisasi lebih lama. 

 

Tabel 4. Sterilisasi 2 

Pengerjaan 

Sterilisasi kedua (S2) 

Bahan sterilisasi  Dosis Waktu (menit) 

1. 

Fungisida 2 g 40 

Bakterisida 2 g 40 

Antibiotik 0,5 ml 120 

Detergen 5 ml 40 

Clorox 15 ml 40 

 

 

Sterilisasi dilakukan pertama kali di luar LAF, pengerjaanya dimulai dengan 

penyiapan semua bahan yang akan digunakan. Eksplan yang telah diambil dari 

ruang karantina kemudian direndam dengan detergen 5 ml selama 40 menit, 

fungisida 2 g selama 40 menit, bakterisida 2 g selam 40 menit dan antibiotik 0,5 
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ml selama 2 jam. Perlakuan satu dengan lainnya dibersihkan dengan air yang 

mengalir, fungsi pencucian ulang dengan air yang mengalir yaitu untuk 

menghilangkan setiap perlakuannya. Semua tahapan pada sterilisasi di luar LAF 

berfungsi untuk membunuh cendawan dan bakteri yang dibawa oleh eksplan pada 

permukaan eksplan. Ekplan yang sudah dilakukan perlakuan dari luar LAF 

kemudian dibawa kedalam LAF untuk diberikan perlakuan Clorox 15 ml selama 

30 menit. 

Sterilisasi kedua persentasi kontaminasi menurun menjadi 50 % dari yang 

awalnya 100 % namun didapat hasil lain yaitu eksplan browning 33,33 % dan 

eksplan steril 16,66 % pada 14 HSI. Hasil sterilisasi pertama ini dengan dua kali 

percobaan yang berbeda durasi ditemukan kontaminasi yang sama yaitu adanya 

hifa pada media (pengamatan 14 HIS) dan pada percobaan kedua muncul eksplan 

browning pada pengamatan 8 HIS. 

 

 
Gambar 7. Kontaminasi dan Browning 

Keterangan :  a) Cendawan berwarna putih b) eksplan browning 

 

Faktor yang mungkin membuat kontaminasi tetap terjadi serta browning 

karena tahapan proses sterilisasi ini tidak cocok digunakan pada tanaman nilam. 

Setiap bahan tanaman untuk eksplan mempunya kontaminasi permukaan yang 

berbeda, tergantung dari jenis tanaman, bagian yang digunakan, morfologi 

permukaan, lingkungan tumbuh dari bahan induk. Faktor-faktor ini yang 
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menyulitkan penentuan suatu prosedur sterilisasi standar yang tetap pada tiap 

tanaman. Menurut Sandra (2012), kontaminasi harus dihilangkan tanpa 

mematikan sel tanaman. Penggunaan bahan sterilan yang banyak dan waktu yang 

kurang tepat akan menyebabkan jaringan rusak sehingga tidak adanya 

pertumbuhan, seperti pada perlakuan teknik sterilisasi pertama ada eksplan yang 

tumbuh. Namun pada sterilisasi pertama pengerjaan kedua ini kontaminasi 

menurun namun browning muncul pada 8 HSI. Hasil sterilisasi ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Denish (2014) yaitu dengan menggunakan 

detergen 5 ml, fungisida 2 g, bakterisida 2 g, Clorox 15 ml dan antibiotik 0,5 ml 

mampu menumbuhkan eksplan gaharu sebanyak 45 %. Proses penanaman gaharu 

eksplan dapat tumbuh sehat dengan presentase 45% dengan kedaan ekplan yang 

sehat dan segar, perbedaan yang terjadi dari hasil penelitian ini terhadap gaharu 

dan penelitian yang dilakukan dengan eksplan nilam karena faktor fisiologis 

tanaman yang berbeda. 

4.3.3 Sterilisasi Ketiga 

Sterilisasi kedua ini berbeda dengan S1, karena dari tahapan pengerjaanya 

berbeda serta bahannya yang digunakan berbeda. Bahannya lebih sedikit dan 

pengerjaanya singkat dibandingkan dengan S1. Berikut tabel yang menjelaskan 

proses sterilisasi kedua. 

Tabel 5. Sterilisasi 3 

Perlakuan Bahan Sterilisasi Dosis Waktu (menit) 

S3 Alkohol  60 % 30 detik 

Clorox 30 % 5 menit 

Aquades  100 ml 7 menit 
Keterangan: S = Sterilisasi 
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Bahan yang digunakan yaitu alkohol 60%, Clorox 30% serta aquades. 

Pada awal tahap sterilisasi daun nilam yang telah dipotong dari bahan indukannya 

dibersihkan dahulu dari kotoran dan debu dengan air yang mengalir sampai daun 

terlihat bersih. Setelah itu dilakukan perendaman daun dalam cawan petri dengan 

pemberian alcohol 60% selama 30 detik. Fungsi dari pemberian alcohol yaitu 

sebagai desinfektan yang digunakan untuk membersihkan luar daun nilam 

tersebut. Sejalan dengan penjelasan Sandra (2013) alkohol adalah pelarut organic 

serta bahan sterilisasi yang kuat sehingga fungsinya sebagai pembunuh kuman. 

Alasan penggunaan dari alcohol selama 30 detik adalah untuk mencegah 

terjadinya mati jaringan daun tersebut. Purwanti (2012), Alkohol merupakan 

pelarut organik dan bahan sterilisasi yang kuat, sehingga dapat membunuh 

kontaminan. Akan tetapi, jika penggunaannya terlalu banyak akan mematikan 

jaringan tanaman dan melarutkan klorofil. Jurnal lain menyebutkan perendaman 

eksplan dalam alkohol dilakukan selama 30 detik karena menurut Winata (1987) 

bahwa perendaman eksplan dengan menggunaan alkohol yaitu sekitar ½ -1 menit. 

Proses selanjutnya yaitu pencucian kembali eksplan yang sudah direndam 

alcohol dengan menggunakan air mengalir dan akuades sampai dipastikan 

perlakuan yang diberikan sebelumnya sudah tidak ada. Pemberian air mengalir ini 

dilakukan terus menerus sampai perlakuan terakhir. Hendaryono dan Wijayani 

(1994) menyatakan bahwa setelah eksplan disterilisasi dengan bahan kimia, 

eksplan harus dibilas dengan akuades beberapa kali untuk menghilangkan bahan 

sterilan dari permukaan eksplan, karena sisa bahan sterilan yang masih menempel 

pada eksplan tersebut dapat menjadi sumber kontaminan kemudian setelah 
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pemberian air mengalir yaitu perendaman Clorox 30% selama 5 menit, Clorox 

mengandung bahan aktif yaitu Natrium hipoklorit (NaOCl). Fungsi dari NaOCl 

yaitu desinfektan yang membersihkan kontaminasi pada eksplan, alasanya yaitu 

karena senyawa ini efektif membunuh bakteri dan virus (Suratman, 2013). Jurnal 

lain menyebutkan NaOCl mampu membersihkan mikroorganisme yang terikat 

dalam bahan tanaman, menghilangkan partikel-partikel tanah, debu, dan lain-lain 

Santoso dan Nursandi (2001). Perbedaan fungsi dari alkohol dan NaOCl yaitu jika 

NaOCl disebutkan mampu membersihkan mikroorganisme yang terikat dalam 

bahan tanaman, menghilangkan partikel-partikel tanah maupun debu Santoso dan 

Nursandi (2001).  

Nakagawara (1998) mengemukakan jika NaOCl dapat membunuh berbagai 

bakteri bahkan beberapa konsentrasi mengurangi populasi bakteri. Senyawa yang 

ada dalam Clorox pada saat larut dalam air muncul garam hipoklorit membentuk 

senyawa HClO. HClO adalah senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan DNA 

pada bakteri (Dukan, 1999). Tingginya konsentrasi dan lamanya perlakuan harus 

diperhatikan karena bahan sterilisasi pun akan bersifat meracuni tanaman, oleh 

karena itu tingkat konsentrasi dan lamanya perlakuan harus benar-benar 

diperhatikan untuk mengurangi resiko kematian jaringan (Bhowani dan Razdan, 

1983). 

Teknik sterilisasi kedua ini didapat hasil eksplan dengan kontaminasi 33,33 

% jauh menurun dari sterilisasi pertama sehingga pada pengamatan eksplan yang 

mengalami pertumbuhan meningkat. Faktor yang menyebabkan adanya 

peningkatan eksplan tumbuh pada teknik sterilisasi kelima disebabkan oleh 
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penggunaan bahan sterilan yang sedikit dan waktu yang digunakan relatif singkat. 

Sebagaimana pendapat Sulistiani dan Yani (2012) semakin tinggi konsentrasi dan 

waktu aplikasi yang digunakan, maka semakin tinggi efektifitas penghilangan 

mikroorganisme pada eksplan, namun semakin tinggi pula kerusakan jaringan 

eksplan. Adapun teknik sterilisasi yang dilakukan sesuai dengan apa yang 

dilakukan oleh Aryati (2005) menyatakan bahwa dengan alkohol 60% selama 0,5 

menit, aquades selama 3 menit, NaOCl 30% selama 5 dan aqudes 3 kali masing-

masing 3 menit menunjukkan tidak ada kontaminasi dan jaringan segar. 

 

4.3.4 Persentase Kontaminasi 

Kontaminasi merupakan keadaan dimana eksplan yang ditanam mengalami 

gangguan pada proses pertumbuhannya, biasanya ditumbuhi cendawan ataupun 

bakteri. Menutut Santoso (2001) mengungkapkan kontaminasi terjadi salah satu 

faktornya yaitu media yang memiliki jumlah hara yang tinggi menyebabkan 

tingkat kontaminasi semakin tinggi. Komposisi media dapat memberi keutungan 

terhadap cendawan dan bakteri untuk hidup di media tersebut. Mikroorganisme 

yang hidup dimedia jika dibiarkan akan menyerang eksplan yang ada melalui 

bekas luka akibat pemotongan eksplan. Selain penyerangan ke bekas luka, 

mikroorganisme pun mengeluarkan zat beracun yang dapat mematikan eksplan 

(Zulkarnain, 2009). Berikut data hasil pengamatan persentase kontaminasi. 

Hasil pengamatan waktu awal kontaminasi menunjukan waktu yang 

berbeda. Shofiyani (2010), melaporkan bahwa kontaminasi pada eksplan dibagi 

menjadi 2 kelompok sumber kontaminasi yaitu kontaminasi eksternal (waktu 
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pertama kontaminasi muncul kurang dari 10 hari) dan kontaminasi internal (waktu 

pertama kontaminasi muncul lebih dari 10 hari). Pada sterilisasi yang pertama 

(S1) kontaminasi muncul pada 14 HIS, hasil ini menunjukan bahwa pada S1 ini 

eksplan terkena kontaminasi karena faktor internal karena seluruh eksplan terkena 

kontaminasi pada 14 HIS. 

 

Tabel 6. Persentase Eksplan Kontaminasi 

No  Perlakuan Persentase Kontaminasi Jenis Kontaminasi 

% Cendawan/ % Bakteri/ % 

1. S1 100 63,47 36,47 

2. S2 50 42,45 7, 55 

3. S3 33,33 32,45 0,55 
Keterangan: S = Sterilisasi  

 

Penyebab terjadinya kontaminasi dari dalam (internal) karena bahan aktif 

serta durasi waktu perlakuan yang dipakai untuk sterilisasi belum mampu 

menghilangkan sumber kontaminasi yang berada dijaringan. Pada perlakuan S2 

kontaminasi terjadi pada 8 HSI, hasil dari pengamatan ini menunjukan bahwa 

pemberian durasi waktu yang ditambah memberi dampak yang nyata terhadap 

eksplan karena mampu menekan persentase kontaminasi. Waktu lama 

perendaman yang lebih lama menyebabkan sifat sitotoksis dari bahan steril lebih 

kuat terhadap jaringan tanaman (Bhojwana dan Razdan 1996; Oyebanji et al. 

2009; Badoni&Chauhan 2010). Sterilisasi kedua hasil dari pengamatannya 

menunjukan persentase kontaminasi semakin menurun menjadi 33,33% dengan 

waktu muncul kontaminasi pada 8 HSI. Hasil dari S2 ini menunjukan sterilisasi 

eksplan tidak mengandung sumber kontaminasi eksplan lagi. Pada sterilisasi ke3 
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eksplan diberi perlakuan berbeda dengan S1 baik dari bahan maupun durasi 

waktu. Sterilisasi ke2 ini menggunakan etanol selama 30 detik, penggunaan etanol 

ini terbukti lebih efektif dalam sterilisasi eksplan nilam tanpa merusak jaringan 

tanaman. 

Cendawan dan bakteri merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya 

kontaminasi. Pada proses sterilisasi atau pada saat penanaman yang diperlukan 

kehati-hatian yang tinggi, karena kedua faktor tersebut yang memungkinkan 

masuknya mikroorganisme pada eksplan atau media tanam. Ciri-ciri umum yang 

dapat dilihat dari kontaminasi yang berasal dari cendawan yaitu tumbuhnya 

benang-benang hifa di media ataupun eksplan. Menurut Wudianto (2002) 

cendawan biasanya berupa benang halus yang jarang dapat dilihat oleh mata 

langsung. Tetapi cendawan yang tumbuh dieksplan nilam ini terlihat jelas dan 

dapat dilihat langsung oleh mata. Warna dari cendawan pada umumnya berbeda-

beda diantaranya ada yang berwarna coklat, putih, maupun hitam. Namun yang 

ditemukan pada eksplan nilam lebih banyak bewarna putih dan gelap. Menurut 

Gunawan (2007) menyatakan bahwa cendawan dapat hidup pada suhu sekitar 

250C-300C dan suhu didalam ruang inkubasi dikisar diantara 270C-290C. Hal ini 

yang dimungkinkan menjadi salah satu pemacu pertumbuhan kontaminasi 

tersebut. 

Ciri-ciri kontaminasi yang berasal dari bakteri yaitu media berlendir 

biasanya kembali menjadi cair setelah beberapa waktu dan warna eksplan berubah 

coklat bila cendawan menyerang eksplan. Pada hasil penelitian yang pertama 

kontaminasi yang ada pada tanaman nilam seluruhnya terjadi karena cendawan. 
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Namun pada saat penanaman yang kedua, terjadi kontaminasi dengan bakteri 

walaupun lebih banyak berasal dari cendawan. Kontaminasi tumbuh dimulai pada 

saat 2 hari setelah tanam, hal ini menunjukan bahwa kontaminasi sebagian besar 

berasal dari internal eksplan yang hidup pada jaringan (Santoso dan Nursandi, 

2001). Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gunawan (2007) 

mengatakan bahwa sumber kontaminan pada permukaan eksplan responnya 

sangat cepat, yaitu 2 x 24 jam, tapi apabila kontaminan berasal dari internal 

responnya bisa terjadi dan terlihat dalam beberapa hari, bahkan sampai 1 bulan. 

Lamanya respon kontaminasi internal ini terjadi karena mikroorganisme yang 

terdapat dalam ruang antar sel memerlukan waktu untuk keluar. Setelah keluar, 

mikroorganisme akan menginfeksi semua bagian eksplan.  

Putri (2009) mengungkapkan bahwa kontaminasi bakteri dalam kultur 

jaringan merupakan salah satu masalah yang paling penting. Kontaminasi bakteri 

biasanya masih tetap terjadi meskipun telah dilakukan sterilisasi permukaan pada 

eksplan, karena ada beberapa bakteri yang dapat hidup didalam jaringan tanaman, 

selain itu spora bakteri juga masih biasa hidup meskipun permukaan eksplan telah 

disterilisasikan. Bakteri biasanya merupakan kontaminasi internal, yang dapat 

berasal dari dalam jaringan tanaman, sehingga sangat sulit diatasi, karena 

sterilisasi permukaan saja tidak mampu menyelesaikan permasalahan bakteri yang 

tumbuh di dalam jaringan tanaman ini. (Gunawan, 1998; Zulkarnain, 2009; 

Sandra, 3013). Berikut kontaminasi yang terjadi pada eksplan nilam: 
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Gambar 8. Kontaminasi cendawan 

Keterangan :  a) Cendawan berwarna coklat; b) cendawan berwarna putih; 

c) cendawan berwarna abu-abu 

 

 

4.3.5 Persentase Eksplan Browning 

Browning adalah keadaan dimana eksplan setelah diinisiasi kedaannya 

berubah menjadi coklat sehingga menghambat pertumbuhan jaringan sampai 

menyebabkan kematian eksplan. 

Tabel 7. Pengaruh Berbagai Teknik Sterilisasi terhadap Persentase Eksplan Browning 

 

Perlakuan Browning (%) 

S1 0 

S2 33,33 

S3 16,6 
Keterangan: S = Sterilisasi 

Tabel 6 menunjukan hasil dari beberapa perlakuan sterilisasi yang 

menunjukan hasil tingkat persentase browning. S2 dan S3 persentase browning 

masing-masing 33,33% dan 16,6%. Tanda umum pada eksplan yang browning 

coklat, Menurut George dan Sherrington (1984), bahwa pencoklatan pada jaringan 

muda lebih sedikit dibandingkan jaringan yang tua. Senyawa fenol pada eksplan, 

pencoklatan dapat disebabkan oleh terlalu lama perendaman bahan sterilan. 

Hendaryono dan Wijayani (1994) Browning dapat terjadi karena rangsangan 

kimia, prinsipnya yaitu pada lingkungan eksplan tersedia bahan-bahan kimia yang 

mendorong pembentukan senyawa fenol. Faktor lain menyebabkan Browning 
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eksplan merupakan tanaman tropika mengandung senyawa fenol tinggi yang akan 

teroksidasi ketika sel dilukai (George dan Sherrington 1984). Terbentuknya 

eksplan yang browning karena fenolnya tinggi dibuktikan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Mulyo (2003) pada penelitian kalus nilam aceh dengan 

penggunaan zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin yaitu kalus ketika berumur 

17 hari mengalami perubahan warna kuning kemudian pada umur 30 hari berubah 

menjadi warna coklat. Browning terjadi pada hari setelah kalus dewasa karena 

senyawa fenol yang terakumulasi pada jaringan dan media yang ditumbuhi kalus. 

Selain faktor perendaman juga karena eksplan yang dibiarkan tumbuh pada media 

nya saja, kalus harus disubkultur ke media yang sama dengan tujuan mengganti 

media dengan yang baru agar pertumbuhan kalus tidak terganggu akumulasi 

fenol.  

4.3.6 Persentase Stagnasi 

Stagnasi merupakan keadaan dimana eksplan tidak mati namun juga tidak 

tumbuh. salah satu penyebab terjadinya stagnasi pada eksplan yaitu dalam 

pemilihan eksplan yang digunakan, untuk menghindari terjadinya stagnasi 

sebaiknya dilakukan upaya preventif dengan tidak memakai eksplan yang tidak 

meristematik karena pertumbuhan eksplan dimulai dari sel-sel muda yang aktif 

membelah. 

Tabel 8. Pengaruh Berbagai Teknik Sterilisasi terhadap Persentase Eksplan Stagnasi 

Perlakuan Stagnasi (%) 

S1 0 

S2 0 

S3 16,66 
Keterangan: S = Sterilisasi 
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Perlakuan S1 dan S2 menunjukkan bahwa eksplan mengalami stagnasi 

sebesar 0%. Dan S3 hasilnya yaitu : 16,66% yang artinya pada S3 ini semua 

eksplan mengalami stagnasi pada eksplan yang masih hidup. Hal ini dikarenakan 

dimungkinakan karena sterilisasi ke tiga yang paling cocok untuk inisiasi nilam.  

 

 
Gambar 9. Eksplan pada Perlakuan S3 yang Stagnasi 

 

 

 

4.4 Induksi Kalus 

Kultur jaringan merupakan teknik menumbuh kembangkan bagian tanaman, 

baik berupa sel, jaringan atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Yang 

ditandai oleh kondisi kultur yang aseptik, penggunaan media kultur buatan dengan 

kandungan nutrisi lengkap dan zat pengatur tumbuh, serta kondisi ruang kultur 

yang suhu dan pencahayaannya terkontrol (Yusnita, 2003). Menurut Hermann 

(1990) bahwa teknik kultur jaringan mengacu pada prinsip-prinsip totipotensi sel, 

pengaturan regenarasi akar dan pucuk oleh hormon, organogenesis ataupun 

embryogenesis serta kompetensi dan determinasi inisiasi eksplan. Totipotensi 

adalah suatu keadaan atau konsep dimana setiap sel hidup memiliki potensi 

genetik untuk menghasilkan organisme lengkap. Embryogenesis merupakan suatu 
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sistem yang ideal untuk mempelajari mekanisme ekspresi totipotensi sel. 

Selanjutnya organogenesis yaitu suatu keadaan pucuk ataupun akar adventif 

berkembang dari dalam sel kalus. Pada keadaan kultur suspensi, sel-sel 

berkembang menjadi sruktur yang menyerupai embrio yang dikenal pula oleh 

embrioid dan keadaan ini dinamakan embryogenesis (Hermann, 1990). 

Pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan kultur kalus, kalus 

merupakan salah satu teknik dari kultur jaringan sendiri, tujuan utama dari kalus 

adalah perbanyakan tanaman secara massal. Pada setiap selnya sendiri dari kalus 

memiliki kemampuan unuk membuat organisme yang baru. Kalus terbentuk dari 

keadaan dimana eksplan mengalami pelukaan pada proses penanaman, keadaan 

yang akan terjadi apabila kalus terbentuk yaitu pembengkakan dari eksplan 

tersebut (Zulkarnain, 2011). Cara paling umum untuk membuat kultur kalus yaitu 

pemberian ransangan luar secara hormonal. Hormon yang banyak digunakan 

untuk induksi kalus adalah auksin maupun sitokinin (Santoso, 2001). 

Keberhasilan kultur jaringan tidak bias dilepaskan dari peranan media yang 

diberikan, begitupun dengan kultur kalus. Media memiliki fungsi yang sangat 

penting yaitu sebagai penyuplai hara serta mengarahkan pertumbuhan yang 

diinginkan melalui pemberian ZPT (Zat Pengatur Tumbuh). Pada kalus ZPT yang 

lazim digunakan yaitu auksin maupun sitokinin. Auksis maupun sitokinin 

memiliki beberapa jenis yang berbeda fungsi serta gunanya, namun pada auksin 

yang sering digunakan yaitu 2.4-D atau (2,4-Dichlorophenoxy acetid acid). Indah 

dan Ermavitalini (2013), 2,4-D ini lebih stabil dibandingkan dengan auksin lain 

seperti IIA alasanya karena 2,4-D ini tidak mudah diurai oleh enzim lain yang 
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dikeluarkan secara alami dari eksplan yang dipakai, alasan lain yaitu karena pada 

proses penanaman nanti akan dilakukan pemanasan dan 2,4-D tidak akan mudak 

rusak kandungan nya. Namun 2,4-D ini memiliki kelemahan lain yang harus 

diperhatikan yaitu jika pemakaian dalam jumlah besar makan 2,4-D ini memutasi 

eksplan yang ada sehingga untuk mengurangi dari keadaan ini harus ditambahkan 

ZPT lain yang dapat menstabilkannya. BAP dari golongan sitokinin ini berperan 

juga dalam menginduksi kalus dimana perannya yaitu memicul pembelahan sel, 

BAP memiliki sifat stabil, tidak mahal serta lebih efektif dibandingkan dengan 

kinetin.  

4.4.1 Waktu Muncul Kalus 

Penelitian ini dilakukan dengan pemberian ZPT golongan auksin yaitu 2,4-

D dan golongan sitokinin yaitu BAP dengan 12 kombinasi perlakuan dengan 

menggunakan eksplan daun pertama setelah pucuk, dengan posisi eksplan setelah 

dilakukan pemotongan yaitu posisi tulang daun menghadap kearah atas dan 

bagian daun yang masih tersisa sedikit dilakukan pelukaan untuk mempercepat 

proses pembentukan kalus. Indikator yang paling mudah diketahui adanya 

pembentukan kalus dalam kultur bisa dilihat pembengkakan ditulang daun 

ataupun penggulungan daun yang dilakukan pelukaan. Kalus merupakan sel-sel 

yang belum terdeferensiasi yang terbentuk dari irisan eksplan (Hendaryono dan 

Wijayani, 1994).  

Pada penelitian ini, kalus pertama kali terbentuk pada ujung eksplan 

yang dilakukan pengirisan eksplan yang kontak langsung ke media. Diawali 

dengan pengangkatan daun dari eksplan tersebut. Menurut Hartmann dkk. (1990) 
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dalam Dwiyono (2009), kalus yang dihasilkan melalui propagasi secara in vitro 

terbentuk karena adanya pelukaan pada jaringan dan respon terhadap hormon. 

Selanjutnya, bekas pelukaan yang mengangkat dan menggulung kemudian 

seacar perlahan-lahan mulai membentuk kalus. Awal muncul kalus pertama kali 

berwarna kuning kecoklatan. Pembengkakan eksplan merupakan respon dari 

tanaman yang mengakibatkan sebagian besar karbohidrat dan protein yang ada 

akan terakumulasi pada jaringan yang luka tersebut (Marlin dkk, 2012). Pendapat 

lain menyebutkan Santoso dan Nursandi (2001) menyatakan bahwa secara 

alamiah, kalus pada dasarnya dapat dibentuk oleh tanaman sebagai upaya 

perlindungan diri, yang dapat diakibatkan oleh terjadinya pelukaan maupun stress. 

Pelukaan tersebut dapat mempermudah jaringan eksplan kontak langsung dengan 

media, sehingga kalus dapat lebih cepat terbentuk. Hendaryono dan Wijayani 

(1994) menyatakan bahwa kalus dapat terbentuk akibat pelukaan dan akan 

terbentuk di sepanjang permukaan irisan, sehingga semakin luas permukaan yang 

terluka, semakin banyak pula kalus yang terbentuk. 

Kalus dapat muncul dari bekas sayatan bagian atas eksplan pada saat 

pemotongan ruas, yang juga menunjukkan respon akibat adanya pelukaan, 

sebagaimana pernyataan Marlin dkk (2012) bahwa terbentuknya kalus disebabkan 

adanya rangsangan dari jaringan eksplan yang terluka untuk menutupi lukanya 

tersebut. Rangsangan tersebut menyebabkan kepada dinding sel berubah arah, 

dimana sebagian protoplas mengalir ke luar, sehingga mulai terbentuk kalus. 

Pendapat tersebut diperkuat pula oleh George dan Sherrington (1984), yang 

menyatakan bahwa pembelahan sel yang mengarah pada terbentuknya kalus 
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terjadi dari adanya respon terhadap luka dan suplai hormon alamiah atau buatan 

dari luar ke dalam eksplan. Dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 
Gambar 10. Perubahan eksplan menjadi kalus 

 

 

Setelah eksplan mengalami perubahan dengan pengangkatan daun-daunya 

kemudian pada pengamatan 14 HSI setelah penanaman kalus mulai muncul pada 

bagian pelukaan dan pada bagian ujung-ujungnya, kalus tidak muncul 

dikeseluruhan bagian tanaman. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Gunawan (1988), bahwa pembelahan sel tidak terjadi pada semua sel dalam 

jaringan asal, tetapi hanya sel di lapisan periphery yang membelah secara terus 

menerus. Inisiasi pembelahan sel yang hanya terbatas di lapisan luar jaringan 

dapat disebabkan oleh ketersediaan oksigen yang lebih tinggi, keluarnya gas CO2, 

ketersediaan hara yang lebih banyak, penghambat yang bersifat fenolik lebih cepat 

menguap, serta cahaya.  

Semua perlakuan penelitian waktu muncul kalus eksplan nilam dapat 

dilihat ditabel 9 berikut:  
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Tabel 9. Kemunculan kalus eksplan nilam pada berbagai konsentrasi 2,4 D dan BAP 

secara in vitro  

Perlak

uan 

Ulangan 

1 

Ulangan 

2 

Ulangan 

3 

Keterangan 

Kalus  K S B 

D2B0 + + + 100%    

D2B05 + + + 100%    

D2B1 + + + 100%    

D2B2 + + + 100%    

D4B0 + * - 
 33,33

% 

33,33

% 

33,33 

% 

D4B05 * + - 
 33,33

% 

33,33

% 

33,33 

% 

D4B1 - - + 
 66,67

% 

33,33

% 
 

D4B2 - * - 

 66,67

% 

 33,33 

% 

D6B0 - + * 
 3,33 

% 

33,33

% 

33,33 

% 

D6B05 * - - 
 66,67

% 

 33,33 

%  

D6B1 - * + 
 33,33

% 

33,33

% 

33,33 

% 

D6B2 - + - 
 66,67

% 

33,33

% 
 

Keterangan : (-) Kontaminasi (*) Browning (+) Stagnasi (B) Browning (K) Kontaminasi  (S) 

Stagnasi. 

 

 

Tabel 9, menunjukan bahwa dari 12 perlakuan yang diberikan terhadap 

eksplan nilam, hanya 4 perlakuan saja yang terbentuk kalus. Media yang dipakai 

pada inisiasi ini yaitu MS, karena MS merupakan media standar yang akan 

memenuhi kebutuhan hara tanaman. Konsentrasi 2,4 D dan BAP pada media MS 

membuktikan bahwa eksplan dapat tumbuh menjadi kalus. Kalus muncul pada 

pengamatan 14 HSI pada botol dengan konsentrasi 2,4-D 2 ppm dan berbagai 

konsentrasi BAP. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zulkarnain 
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dan Lizawati (2011), menyatakan perlakuan 2 ppm 2,4-D dapat menghasilkan 

kalus jarak pagar yang paling baik. Hal ini menunjukan bahwa induksi kalus pada 

nilam tidak perlu memerlukan pemberian 2,4-D yang terlalu tinggi. Pemberian 

auksin adalah faktor penting dalam pembentukan kalus namun tidak lepas dengan 

pemberian ZPT lain guna memaksimalkan kinerja dari auksin tersebut dan alasan 

lain yaitu menstabilkan 2,4-D yang memiliki sifat lain dapat memutasi eksplan 

yang ada. 

Dilihat dari waktu kemunculan kalus, pada 14 HSI eksplan pada perlakuan 

2,4 D 2 ppm dan BAP 0 ppm sampai 2,4 D dan BAP 2 ppm semua membentuk 

kalus dengan perbedaan waktu sekitar 2-5 hari dari eksplan sebelumnya. Pada 

awal 14 HST eksplan yang pertama muncul membentuk kalus yaitu perlakuan 2,4 

D 2 ppm dan BAP 0 ppm disusul dengan perlakuan selanjutnya yaitu 2,4 D 2 dan 

BAP 0,5 sampai BAP 2 dengan perbedaan waktu sekitar 3-5 hari saja namun pada 

pengamatan 21 HSI ekplan pada perlakuan ini kalus perlakuan dengan BAP 0 dan 

BAP 0,5 berwarna coklat. Diduga kalus yang berubah warna menjadi coklat yaitu 

karena eksplan kekurangan unsur hara dank arena terakumulasinya fenol di media. 

Menurut Gunawan (1987) konstrasi ZPT yang berbeda memberikan respon yang 

berbeda terhadap induksi kalus. Cepat lambatnya dan terbentuknya atau tidak 

terbentuknya kalus dipengaruhi oleh hormone endogennya, diduga tanaman nilam 

hormone BAP endogenya tidak dapat memenuhi kebutuhan dari eksplan tersebut 

sehingga kalus yang terbentuk hanya pada pemberian BAP yang tinggi.  

Pertumbuhan kalus dipengaruhi beberapa faktor-faktor yang berhubungan 

dengan eksplan seperti ketersediaan sumber energi, lingkungan maupun Zat 



74 

 
 

 

Pengatur Tumbuh, terutama keseimbangan antara hormone sitokinin dan auksin 

dalam kultur jaringan (Sumardi, 1996). Wattimena dkk. (1992) pada kultur in 

vitro, morfogenesis dari eksplan selalu tergantung dari interaksi antara auksin dan 

sitokinin yang diberikan serta yang telah terkandung dalam eksplan. Konsentrasi 

dari kedua ZPT ini sering mengendalikan bentuk dan jumlah pertumbuhan suatu 

kultur, baik dalam pertumbuhan kalus maupun organogenesis (Wulandari dkk., 

2004). Adapun pertumbuhan kalus pada konsentrasi 2 ppm 2,4-D dan BAP 

sebagai berikut : 

 

 
Gambar 11. Eksplan kalus nilam 

Keterangan : a) Perlakuan 2,4-D 2 ppm dan BAP 0 ppm; b) Perlakuan 2,4-D 2 BAP 0,5 

ppm; c) Perlakuan 2,4-D 2 BAP 1 ppm d) Perlakuan 2,4 D 2 BAP 2  

 

 

4.4.2 Warna Kalus 

Indikator pertumbuhan eksplan pada budidaya in vitro berupa warna kalus 

menggambarkan penampilan visual kalus sehingga dapat diketahui apakah suatu 



75 

 
 

 

kalus masih memiliki sel-sel yang aktif membelah atau telah mati. Jaringan 

kalus yang dihasilkan dari suatu eksplan biasanya memunculkan warna yang 

berbeda-beda. Kualitas kalus yang baik memiliki warna yang hijau. Menurut 

Fatmawati (2008), warna kalus mengindikasikan keberadaan klorofil dalam 

jaringan, semakin hijau warna kalus kandungan klorofilnya semakin banyak. 

Warna terang atau putih dapat mengindikasikan bahwa kondisi kalus masih cukup 

baik. 

 

 
Gambar 12. Warna kalus nilam 

Keterangan : Kategori skoring warna kalus pada eksplan jarak pagar (a) kalus berwarna 

kecoklatan pekat (b) kalus berwarna coklat (c) kalus berwarna putih (d) kalus berwarna hijau 

pudar.  

 

Perbedaan warna kalus menunjukkan bahwa tingkat perkembangan kalus 

berbeda-beda. Warna kalus hijau kecoklatan terdapat pada perlakuan 2,4-D 0 ppm 

yang ditambahkan BAP 0,5 ppm. Warna kalus yang semakin gelap (menjadi 

cokelat) berarti pertumbuhan kalus semakin menurun. Warna kecoklatan pada 

kalus (browning) ini akibat adanya metabolisme senyawa fenol bersifat toksik, 

yang sering terangsang akibat proses sterilisasi eksplan, yang menghambat 

pertumbuhan atau bahkan menyebabkan kematian jaringan (Yusnita, 2004). 

Santoso dan Nursandi (2004) menyatakan bahwa peristiwa pencoklatan tersebut 

sesungguhnya merupakan suatu peristiwa alamiah dan proses perubahan adaptif 

bagian tanaman akibat adanya pengaruh fisik seperti pengupasan, dan 
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pemotongan. Gejala pencoklatan merupakan tanda-tanda terjadinya kemunduran 

fisiologis eksplan. Selain menandakan terjadinya sintesis senyawa fenol, warna 

coklat disebabkan oleh semakin bertambahnya umur sel atau jaringan kalus. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Palupi dkk (2004), bahwa kalus yang berwarna 

coklat merupakan kalus yang mengalami proses penuaan (senesensi) sel, hal ini 

disebabkan karena tidak adanya BAP dalam media sehingga mempercepat 

terjadinya proses penuaan.  

4.4.3 Tekstur Kalus 

Kalus yang telah terbentuk dalam perbanyakan nilam secara in vitro 

memiliki karakteristik yang berbeda hal ini dipengaruhi oleh konsentrasi ZPT. 

 

Tabel 10. Warna dan Tekstur kalus pada eksplan Nilam 

Perlakuan Warna kalus Tekstur Kalus 

D2B0 Kecoklatan Kompak 

D2B05 Coklat kekuningan Kompak 

D2B1 Putih kehijauan Kompak 

D2B2 Putih kehijauan Kompak 

 

Tekstur kalus merupakan salah satu penanda yang dipergunakan untuk 

menilai kualitas suatu kalus. Kalus yang baik diasumsikan memiliki tekstur remah 

(friable). Tekstur kalus yang remah dianggap baik karena memudahkan dalam 

pemisahan menjadi sel-sel tunggal pada kultur suspensi, disamping 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 

(non friable), intermediet dan remah (friable) (Turhan, 2004). Secara visual, kalus 
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remah yang terbentuk pada eksplan Nilam ikatan antar selnya tampak renggang, 

mudah dipisahkan dan jika diambil dengan pinset, kalus mudah pecah dan ada 

yang menempel pada pinset. Kalus yang kompak mempunyai tekstur yang sulit 

untuk dipisahkan dan terlihat padat (Fitriani, 2008). Sedangkan kalus yang 

sebagian bertekstur kompak dan remah disebut kalus intermediet (Widiarso, 

2010). 

Pierik (1987) menyatakan tekstur pada kalus dapat bervariasi dari kompak 

hingga meremah, tergantung pada jenis tanaman yang digunakan, komposisi 

nutrien media, zat pengatur tumbuh dan kondisi lingkungan kultur. Terbentuknya 

kalus yang bertekstur remah menurut Widyawati (2010) dipacu oleh adanya 

hormon auksin endogen yang diproduksi secara internal oleh eksplan yang telah 

tumbuh membentuk kalus tersebut. 


