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ABSTRAK 

Kedelai merupakan salah satu tanaman multiguna yang perkembangannya di 

Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup besar akibat benih yang tersedia 

berkualitas rendah dan  tidak mencukupi serta pengendalian terhadap serangan 

hama dan penyakit tanaman yang  belum memadai. Alternatif untuk mengatasi 

kendala  tersebut  diantaranya  menggunakan   teknik  kultur  in  vitro  dengan 

diferensiasi organ tak langsung dari kalus dimana cara ini  merupakan langkah 

awal  untuk  perbaikan  kualitas  tanaman.  Pertumbuhan  dan  morfogenesisnya 

dikendalikan oleh keseimbangan dan interaksi dari zat pengatur tumbuh tanaman 

.Penelitian ini bertujuan untuk melihat respon regenerasi eksplan kalus kedelai 

[Glycine max  (L.) Merrill] terhadap pemberian NAA dengan konsentrasi yang 

berbeda  secara  in  vitro.  Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di  laboratorium 

Fisiologi Tumbuhan Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Padang  selama 5 bulan dimulai dari bulan Februari sampai 

Juni  2006.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  eksperimen  dengan  menggunakan 

model  Rancangan  Acak  Lengkap  dengan  4  perlakuan  dan  20  ulangan.  Data 

berupa persentase eksplan yang dianalisis secara deskriptif.  Perlakuan adalah 

berbagai konsentrasi NAA yaitu: tanpa NAA, 0,5μM  NAA, 1μM NAA, 1,5 μM 

NAA. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah persentase eksplan yang 

hidup, persentase  eksplan yang membentuk shootlet / tunas, persentase eksplan 

yang membentuk rootlet / akar,  persentase eksplan yang membentuk planlet / 

tanaman lengkap. Hasil penelitian yang  didapatkan bahwa persentase eksplan 

yang hidup dari semua perlakuan adalah 100 %, tidak ada satupun eksplan yang 

disubkultur membentuk tunas dan planlet., persentase eksplan yang  membentuk 

akar  antara  5-25%  dan  konsentrasi  0,5μM  NAA  merupakan  terbaik  untuk 

pertumbuhan akar. 
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PENDAHULUAN 

Kedelai merupakan salah satu tanaman multiguna karena bisa digunakan 

sebagai  bahan  pangan,  pakan  ternak,  maupun  bahan  baku  berbagai  industri 

manufaktur (pabrik)  dan  olahan. Kedelai mengandung kadar protein lebih dari 

40% dan lemak 10-15% dan vitamin. Sampai saat ini kedelai merupakan sumber 

protein nabati yang relatif murah (Adisarwanto 2005 ). 

Perkembangan tanaman kedelai di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini 

menunjukkan penurunan yang cukup besar, lebih dari 50 % baik dalam segi luas 

areal tanam maupun produksi. Pada tahun 1992, luas areal tanam  tanaman kedelai 

mencapai 1,6 juta ha, sedangkan pada tahun 2003 luas areal tanam hanya 600.000 

ha. Total produksi selama periode yang sama menurun dari 1,9 juta ton menjadi 
700 ribu ton ( Adisarwanto 2005). Di Sumatera Barat pada tahun 1995 luas areal 
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tanam tanaman kedelai mencapai 12,632 ha dengan total produksinya 13,411 ton, 

tetapi pada tahun 2004 mengalami penurunan yang tajam dengan luas areal tanam 

hanya  1,304  ha,  total   produksinya  1,575  ton  (Annonimous  2005).  Usaha 

penanaman komoditi kedelai ini sangat perlu ditingkatkan dan lebih diintensifkan 
agar produksi bisa ditingkatkan dan ketergantungan impor bisa dikurangi. 

Kendala utama peningkatan produksi kedelai itu antara lain akibat benih 

yang tersedia berkualitas rendah dan tidak mencukupi serta pengendalian terhadap 

serangan hama dan penyakit  tanaman yang belum memadai (Adisarwanto dan 

Wudianto 2002). Salah satu alternatif untuk  mengatasi kendala di atas adalah 

dengan melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif  modern yaitu teknik 

kultur in vitro. Manfaat dari kultur in vitro ini antara lain menyediakan  bibit 

tanaman yang sehat dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat, dalam 

areal yang  kecil, tidak tergantung pada musim dan memungkinkan manipulasi 

genetik (Yusnita 2004 ).  Penerapan metode kultur in vitro merupakan langkah 

awal untuk mendapatkan perbaikan kualiatas tanaman. 

Kultur in vitro adalah suatu metode untuk mengisolasi potongan jaringan 

tanaman dari  kondisi alami pada media nutrisi dalam kondisi aseptik, dimana 

potongan jaringan yang  diambil mampu mengadakan perbesaran, perpanjangan, 

dan pembelahan sel dan membentuk  suatu massa sel yang belum terdiferensiasi 

yang disebut kalus serta membentuk shootlet (tunas), rootlet (akar), atau planlet 

(tanaman lengkap) (Suliansyah 2003, Gunawan 1987 ). 

Respon pertumbuhan kultur in vitro secara umum meliputi pembentukan 

kalus, diferensiasi dan embriosomatik.  Diferensiasi dapat terjadi melalui dua cara, 

yaitu diferensiasi langsung dimana pembentukan organ tanpa melalui 

pembentukan  kalus  dan  diferensiasi  tak  langsung  yaitu  terbentuknya  organ 

didahului dengan pembentukan kalus dan organ akan muncul dari kalus tersebut 

(George dan Sherington 1984). 

Pada hakekatnya pertumbuhan dan morfogenesis tanaman secara in vitro 

dikendalikan  oleh keseimbangan dan interaksi dari zat pengatur tumbuh yang 

berada dalam eksplan  (endogen) dengan zat pengatur tumbuh yang diserap dari 

media  tumbuh  (eksogen).  Dimana   bentuk  keseimbangan  yang  terjadi  akan 

menentukan arah dan bentuk pertumbuhan, seperti:  membentuk kalus, shootlet 

(tunas), rootlet (akar), atau planlet (tanaman lengkap)  . Zat pengatur tumbuh yang 

sering ditambahkan pada media kultur in vitro adalah ZPT golongan auksin dan 

sitokinin.  ZPT sintetik  golongan  auksin  seperti  NAA,  dan  2,4-D,  NAA  lebih 

sering  digunakan  karena  lebih  stabil  dari  yang  lain.  ZPT  sintetik  golongan 

sitokinin yang sering digunakan seperti BAP dan 2-iP (Wiendi et al 1992). 

Penelitian tentang keberhasilan pembentukan kalus kedelai dengan berbagai 

konsentrasi zat pengatur tumbuh telah banyak dilaporkan, tetapi laporan tentang 

keberhasilan regenerasinya baru membentuk akar. Dengan memodifikasi 

formulasi  zat  pengatur  tumbuh  diharapkan  kalus akan  mampu  beregenerasi 

membentuk   organ   lain.   Ernita   (1995)   telah  melakukan penelitian untuk 

meregenerasi  kalus  kedelai  pada  media  B5  dengan  penambahan  zat  pengatur 

tumbuh 2,4-D dan air kelapa, hasil regenerasi yang diperoleh hanya membentuk 

akar dan itupun tanpa air  kelapa. Hasil penelitian Chatri (2001), telah berhasil 

membentuk planlet dari meristem pucuk kedelai dengan penambahan zat pengatur 

tumbuh NAA 1 μM tanpa BAP, tetapi tanaman yang terbentuk hanya satu planlet. 
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Penggunaan kalus kedelai sebagai eksplan dengan pemberian zat pengatur tumbuh 

NAA saja  belum ada dilaporkan. 
Berdasarkan uraian di atas penulis mengadakan penelitian dengan judul 

“Respon  Regenerasi  Eksplan  Kalus  Kedelai  [Glycine  max  (L.)  Merrill] 

Terhadap   Pemberian  NAA Secara  In  Vitro”.  Dari  penelitian  ini  dapat 

dirumuskan  masalah  bagaimanakah  respon  regenerasi  eksplan kalus  kedelai 

terhadap pemberian NAA secara in vitro? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat respon regenerasi eksplan kalus 

kedelai [Glycine max (L.) Merrill ] terhadap pemberian  NAA  dengan konsentrasi 

yang berbeda   secara  in vitro. Manfaat penelitian ini adalah sebagai penambah 

ilmu   pengetahuan baik bagi peneliti  sendiri maupun bagi masyarakat luas dan 

dasar bagi peneliti selanjutnya. 

 
METODE PENDEKATAN 

Penelitian  dilaksanakan  di  laboratorium  Fisiologi  Tumbuhan  Fakultas 

Matematika  dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang selama 5 

bulan dimulai dari bulan Februari  sampai Juni  2006. 

Bahan penelitian: zat kimia penyusun media B5, zat pengatur tumbuh NAA, 

ZPT 2,4-D,  NaOH 0,1 N, HCl 0,1 N, alkohol 70%, NaClO 5,25 % (Bayclin), 

sukrosa, aquades steril, agar, deterjen, spiritus, karet gelang, kertas label, tissue, 

aluminium foil, kertas topi, dan biji kedelai varietas Singgalang. 

Alat  yang  digunakan:  timbangan  analitik,  autoclave,  laminar  air  flow 

cabinet (LAFC), lemari es, oven, pH meter, botol kultur, hot plate dan magnetic 

stirerr, hand sprayer, scalpel, pinset, lampu spiritus, cawan petri, gelas ukur, gelas 

piala, Erlenmeyer, batang pengaduk, rak kultur yang dilengkapi lampu neon dan 

alat tulis. 

Penelitian ini  adalah  penelitian  eksperimen  dengan  menggunakan  model 

Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)  dengan  4  perlakuan  dan  20  ulangan.  Data 

berupa  persentase  eksplan  yang  dianalisis  secara  deskriptif.  Perlakuan  adalah 

berbagai konsentrasi NAA sebagai berikut:  tanpa NAA, 0.5 μM NAA, 1.0 μM 

NAA, 1.5 μM NAA. 

Seluruh alat yang digunakan harus disterilkan. Botol kultur dicuci dengan 
deterjen dan bilas hingga bersih, setelah itu direndam dengan bayclin 5 ml/l air 

selama 1  malam. Alat penanaman seperti pinset, pisau scalpel dan cawan petri 

terlebih dahulu dibungkus  dengan kertas lalu disterilisasi bersama dengan botol 

kultur dalam autoclave pada tekanan 15 psi dengan suhu 121°C selama 30 menit. 

Setelah  disterilisasi,  alat  tersebut  diovenkan  pada  suhu   75°C  sampai  saat 

digunakan. LAFC dan rak kultur disemprot terlebih dahulu dengan alkohol 70% 

setiap akan digunakan. Ruang inkubasi juga disterilkan dengan alkohol 70% 2 

hari sebelum digunakan. 

Stok NAA dibuat dengan konsentrasi 1 mM dengan cara sebagai berikut: 
bahan zat pengatur tumbuh NAA ditimbang sebanyak 18,5 mg, lalu dituang ke 

dalam Erlenmeyer 100 ml.  Kemudian ditetesi NaOH 0,1 N beberapa tetes untuk 

melarutkannya sambil diaduk merata setelah larut ditambahkan aquades steril dan 

dicukupkan volumenya menjadi 100 ml, lalu ditutup rapat dengan aluminium foil. 

Pembuatan  media,  terlebih  dahulu  dibuat  larutan  stok  (I-IV)  dengan 

menimbang  seluruh zat kimia untuk komposisi media padat B5. Larutan stok 

disimpan dalam lemari pendingin sampai saat dipergunakan. 
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Untuk 1  liter  media  B5  dimasukkan  masing-masing  larutan  stok  sesuai 

dengan kebutuhan ke dalam gelas piala yang berisi 600 ml aquades steril. Setelah 

itu dimasukkan 20 gr sukrosa, homogenkan dengan menggunakan magnetik stirer 

Dalam beaker glass lain masukkan 200 ml aquades steril dan agar sebanyak 7,5-8 

gram dan homogenkan dengan magnetik stirer sambil dipanaskan. Setelah larutan 

agar  mendidih  dan  kelihatan  jernih  maka  kedua  larutan   tadi  dicampurkan, 

selanjutnya masukkan myo-inositol homogenkan dengan magnetik stirer, setelah 

homogen larutan dicukupkan dengan aquades steril sampai 1000 ml. Atur pH 

sampai 5,8 dengan penambahan 0,1 N NaOH atau 0,1 N HCl. Selanjutnya larutan 

tersebut dibagi menurut perlakuan dan ditambahkan zat pengatur tumbuh sesuai 

dengan perlakuan. Kemudian  media tersebut dimasukkan ke dalam botol kultur 

kurang lebih 10 ml / botol dan ditutup  dengan  aluminium foil dan kertas topi.. 

Selanjutnya media tersebut disterilkan dalam autoclave  pada temperatur 121°C 

dengan tekanan 15 psi selama 20 menit. Media yang telah steril diinkubasi selama 

1 minggu di ruang inkubasi. 
Untuk penyedian eksplan terlebih dahulu biji kedelai disterilisasi permukaan 

dengan NaClO 5,25 % (Bayclin), kemudian direndam dalam alkohol 70% selama 

1 menit 3 kali, lalu bilas dengan aquades steril 3 kali. Selanjutnya direndam 

dengan larutan  tween 20% selama 15 menit kemudian biji tersebut dibilas lagi 

dengan  aquades  steril  dan  buang  kulit  beserta  embrionya,  lalu  kotiledonnya 

ditanam dalam botol kultur yang berisi  media B5 dengan zat pengatur tumbuh 

2,4-D 20 mg/l untuk mmenginduksi kalus. 

Penanaman eksplan caranya yaitu kalus yang terbentuk dipotong dengan 

ukuran  0,5  cm  x  0,5  cm.  Kemudian  ditanamkan  pada  media  B5  yang  telah 

ditambahkan zat pengatur tumbuh NAA sesuai dengan konsentrasi perlakuan. 

Pemeliharaan meliputi menjaga kebersihan ruang kultur, pemisahan eksplan 

atau   media   yang   terkontaminasi   oleh   mikroorganisme   dari   ruang   kultur. 

Penyemprotan ruangan dan botol- botol eksplan setiap hari dengan menggunakan 

alkohol 70% serta penyinaran dengan cahaya lampu neon 20 watt pada tiap- tiap 

rak  kultur  dengan  suhu  ruangan  25°C.  Apabila  ada  yang  terkontaminasi  atau 

browning segera dikeluarkan dari ruang kultur. 

Pengamatan  dilakukan  terhadap  respon  pertumbuhan  kalus  kedelai  8 

minggu  setelah  penanaman  eksplan,  parameter  yang  diamati  yaitu:  persentase 

eksplan  yang  hidup,   persentase  eksplan  yang  membentuk  shootlet  /  tunas, 

persentase  eksplan  yang  membentuk  rootlet  /  akar,  persentase  eksplan  yang 

membentuk planlet. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1.Persentase eksplan yang hidup 

Hasil pengamatan  terhadap  persentase  eksplan  yang  hidup  diamati  pada 

akhir pengamatan minggu ke 8 setelah tanam dimana hasil yang diperoleh untuk 

masing-masing  perlakuan  terhadap  pemberian  NAA  dengan  konsentrasi  yang 

berbeda yaitu 100% hidup. Keadaan ini dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Persentase eksplan kalus yang hidup terhadap pemberian NAA dengan 

konsentrasi yang berbeda (8 minggu setelah tanam). 

 
Perlakuan Eksplan yang hidup (%) 

A.  (tanpa NAA) 

B.  (0,5 μM NAA) 

C.  (1 μM NAA) 

D.  (1,5 μM NAA) 

100 % 
100 % 

100 % 

100 % 

 

2. Persentase eksplan yang membentuk shootlet /tunas 

Tabel  2.  Persentase  eksplan  kalus  yang  membentuk  shootlet  /  tunas 

terhadap pemberian NAA dengan konsentrasi yang berbeda (8 minggu 

setelah tanam). 
 

Perlakuan Ekplan yang membentuk 
shootlet / tunas (%) 

A. (tanpa NAA) 

B. ( 0,5 μM NAA) 

C. ( 1 μM NAA) 

D. ( 1,5 μM NAA) 

0 % 
0 % 
0 % 

0 % 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada  setiap perlakuan belum ada  eksplan 
yang membentuk shootlet /tunas baik dengan pemberian NAA maupun tidak. 

 
3. Persentase eksplan yang membentuk rootlet / akar 

 
Tabel  3.  Persentase  eksplan  kalus  yang  membentuk  rootlet/akar  terhadap 

pemberian  NAA dengan konsentrasi yang berbeda (8 minggu setelah 

tanam). 

 
Perlakuan Ekplan yang  membentuk 

rootlet / akar (%) 

A. (tanpa NAA) 

B. (0,5 μM NAA) 

C. ( 1 μM NAA) 

D. (1,5 μM NAA) 

10 % 
25 % 

20 % 

5 % 

 

Dari tabel 3 di atas didapatkan hasil pada perlakuan tanpa NAA eksplan 

dapat   membentuk   akar   10%.   Kemudian   pemberian   NAA   0,5   μM   dapat 

meningkatkan  pembentukan akar, yaitu sebanyak 25 %. Sedangkan pemberian 

NAA 1 μM persentase pembentukan akar berubah menurun yaitu sebanyak 20 %. 

Pemberian NAA 1,5 μM persentase pembentukan akar lebih kecil lagi yaitu 5 %. 
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4. Persentase eksplan yang membentuk planlet 
Tabel  4.  Persentase  eksplan  kalus  yang  membentuk  planlet  terhadap 

pemberian NAA dengan konsentrasi yang berbeda (8 minggu setelah 

tanam). 

 
Perlakuan Ekplan Yang Membentuk Planlet 

(%) 

A. ( tanpa NAA) 

B. (0,5 μM NAA) 

C. (1 μM NAA) 

D. (1,5 μM NAA) 

0 % 
0 % 

0 % 

0 % 

 

Hasil pengamatan  selama 8 minggu setelah tanam menunjukkan pemberian 
NAA dengan  konsentrasi yang berbeda pada media kultur belum mampu untuk 

menyokong pertumbuhan planlet. 

 
Pembahasan 

Dari data diatas ditunjukkan bahwa kemampuan hidup eksplan kalus kedelai 

sangat  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  karena  jenis  dan  komposisi media  yang 

digunakan telah sesuai untuk mendukung pertumbuhan eksplan kalus kedelai, 

serta  asal  eksplan  kalus  dari  kotiledon  yang  merupakan  jaringan  muda  dari 

tanaman yang telah mempunyai zat pengatur tumbuh endogen. 
Penambahan  NAA  ke  dalam  media  akan  merubah  keseimbangan  zat 

pengatur tumbuh endogen, dimana keseimbangan yang terjadi akan berpengaruh 

terhadap besarnya penyerapan nutrisi yang tersedia dalam media kultur, sehingga 

secara langsung dapat  mempengaruhi besarnya daya tahan eksplan kalus untuk 

hidup pada media tersebut. Eksplan yang hidup dicirikan dengan keadaan warna 

eksplan yang masih berwarna hijau, tidak  terkontaminasi, tidak mengering, dan 

tidak mengalami pencoklatan ( browning). 

Hasil pengamatan terhadap   pembentukan  tunas menyatakan   bahwa 

penambahan NAA saja ke dalam media ternyata belum dapat menyokong eksplan 

kalus untuk membentuk tunas. Hal ini diduga karena diperlukan waktu yang lebih 

lama lagi untuk proses  pembentukan tunas. Wiendi et all (1991) menyatakan 

bahwa pada  beberapa   tanaman membutuhkan waktu  yang  lama    untuk 

beregenerasi.  Kemungkinan sitokinin    endogen  tidak   mencukupi    untuk 

pembentukan tunas berarti selain auksin zat pengatur tumbuh sitokinin juga perlu 

ditambahkan ke dalam media. Pierik (1984) menyatakan bahwa sitokinin berperan 

dalam  memacu  pertumbuhan  dan  perkembangan  tanaman  khususnya   tunas 

adventif. Tanpa adanya   penambahan  sitokinin  ke  dalam media   tanam 

menyebabkan  kalus  tidak  mampu  berorganogenesis  membentuk  tunas  karena 

belum adanya  interaksi dan keseimbangan antara auksin dan sitokinin endogen 

dengan auksin dan sitokinin  eksogen. Sesuai pendapat Gunawan (1988) bahwa 

penambahan  auksin  dan  sitokinin  eksogen  akan  merubah  level  zat  pengatur 

tumbuh   endogen  sel. Pembentukan tunas secara in  vitro  baik melalui 

morfogenesis  langsung  dan  tak  langsung  sangat  tergantung  pada   jenis  dan 

konsentrasi yang tepat dari senyawa organik, inorganik dan zat pengatur tumbuh 

(Wiendi et all 1991). 
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Dari tabel  3  di  atas  ternyata  pemberian  NAA  dengan  konsentrasi  yang 

berbeda  pada  media  telah  berhasil  menyokong  terbentuknya  akar.  Persentase 

eksplan  yang  membentuk  akar  berkisar  antara  5-25  %.  Pada  perlakuan  tanpa 

pemberian NAA telah berhasil membentuk akar, ini diduga bahwa auksin endogen 

yang ada dalam eksplan telah mampu untuk  menyokong pertumbuhan  eksplan 

kalus untuk membentuk akar. Persentase eksplan yang membentuk akar tertinggi 

yaitu 25 % pada konsentrasi perlakuan 0,5 μM.   Setiap peningkatan pemberian 

konsentrasi  NAA  akar  yang  terbentuk  cendrung  terhambat.  Ini  sesuai  dengan 

pernyataan   Kusumo  (1984)  bahwa  apabila  auksin  diberikan  melebihi  kadar 

optimum pertumbuhan akar  akan berkurang dan apabila diberikan pada kadar 

yang lebih tinggi lagi menyebabkan  pertumbuhan akar terhenti. Hasil penelitian 

Chatri  (2002),  kalus  kedelai  dapat  menginduksi   pembentukan  akar  dengan 

pemberian IAA 0,5-1,5 ppm. 

Pemberian  sitokinin eksogen  juga diperlukan untuk mendorong 

organogenesis eksplan untuk membentuk planlet karena kemungkinan sitokinin 

endogen tidak mencukupi  untuk pembentukan planlet. Interaksi dan 

keseimbangan antara zat pengatur tumbuh  endogen dengan zat pengatur tumbuh 

eksogen  akan  menentukan  arah  perkembangan  suatu  kultur.  Hasil  penelitian 

Chatri (2001) terhadap meristem pucuk kedelai dengan penambahan NAA 1 μM 
dapat membentuk planlet. Hal ini terjadi karena meristem pucuk kedelai tersebut 

mengandung sitokinin yang cukup untuk pembentukan tunas. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Konsentrasi  NAA  0,5  μM  terbaik  untuk  pembentukan  akar  untuk  sub 

kultur 

2.  Belum  ada  satupun  eksplan  kalus  kedelai  yang  beregenerasi  untuk 

membentuk tunas dan planlet 
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