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ABSTRACT

An experiment regarding embriogenic calli induction and its proliferation in wheat
seed explants on various auxin concentration and dark-light condition was carried
out in Tissue Culture laboratory of Agricultural Faculty of Satya Wacana Christian
University in Salatiga.The experiment was arrange in the Randomized Block Design,
consist of three wheat genotypes (Dewata; R-039 and R-043); three 2,4-D
concentration (2,5 ppm; 3,0 ppm; 3,5 ppm) and two condition of explants incubation
(dark and light). Every combination of treatment were replicated three time. The
purposes of the experiment were: 1. To obtain the concentration of 2,4-D which can
induce the embriogenic callus and its proliferation from three genotypes of wheat
seed explants.  2. To determine the incubation conditions which can support the
callus induction and proliferation of three genotype of wheat seed explants. The
Result of this experiment were : 1. The induction and proliferation of callus from
three genotype wheat seed explants can be done through tissue culture using MS
media enriched with minimum  2,5 ppm 2,4-D. 2. Both of dark and light incubation
can support the induction of callus from three genotype wheat seed explants.
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PENDAHULUAN

Sejak tahun 2004 Pusat Studi Gandum
Fakultas Pertanian UKSW sudah mampu
menghasilkan benih gandum varietas Dewata
(pelepasan dengan surat Kep Men Pert No
174/Kpts/L.B.240/3/2004 tgl 17 Maret 2004).
Selain varietas Dewata, ada lebih dari 80-an
galur koleksi gandum yang dimiliki Pusat Studi
Gandum FP UKSW, dan diantaranya ada
cukup banyak galur yang potensial untuk
dikembangkan menjadi varietas yang sesuai

untuk dibudidayakan di Indonesia atau daerah
tropis lain. Salah satu cara pemuliaan tanaman
untuk memperoleh varietas baru yang sesuai
dengan kondisi klimatis dan ekologis tropika
adalah dengan memanfaatkan metode kultur
jaringan.

Untuk mendukung metode pemuliaan
tanaman dengan kultur jaringan diperlukan
tahapan produksi kalus atau embrio somatik
(ES) yang akan digunakan sebagai materi dasar
rekayasa genetika. Eksplan yang ditanam untuk
kultur in vitro dapat menggunakan berbagai
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jaringan tanaman gandum, seperti embrio
(mature/immature),  daun (leaf apical/base),
dan tunas meristem apikal (shoot apical
meristems). Dari berbagai jenis eksplan yang
dapat digunakan, embrio immature yang paling
sering dan umum dipakai. Tetapi untuk
memperoleh embrio immature memerlukan
proses penanaman yang panjang dan banyak
kendala yang harus dihadapi (Yasmin, Javed
dan Arfan, 2001; Shah, Jabeen, dan Ilahi ,
2003; Kopertekh dan Stribnaya, 2003;
Satyavathi et al., 2004; Mariam and Hesham
2005; Haliloglu, 2006). Penggunaan embrio
mature atau benih gandum sebagai eksplan
merupakan metoda alternatif yang praktis, tidak
memerlukan persiapan eksplan yang rumit,
cepat dan menyingkat waktu (Aydýn et al.,
2009) sehingga berpotensi untuk diteliti dan
dikembangkan.

Dalam kultur jaringan, setiap genotipe
menunjukkan respons kepekaan terhadap ZPT
yang berbeda, tergantung kondisi ZPT endogen.
Hasil penelitian Bi et al. (2007) menunjukkan
bahwa embrio dewasa 31 genotipe gandum
(Triticum) yang diteliti memiliki respon yang
berbeda-beda dalam hal induksi kalus,
diferensiasi kalus embriogenik, regenerasi
planlet, dan efisiensi kultur.

Salah satu kunci keberhasilan dalam
induksi kalus adalah komposisi media, terutama
tambahan zat pengatur tumbuh (ZPT) pada
media dasarnya. Auksin merupakan zat
pengatur tumbuh yang penting dalam induksi
kalus karena berperan dalam pembelahan dan
pembesaran sel. Fazelienazab, Omidi, dan
Amiritokaldani (2004) telah mencoba
mengkulturkan embrio gandum dewasa pada
media MS dengan 30 g sukrose/L ditambah 10
mg 2,4-D/L. Pada kultur in vitro gandum

(Triticum aestivum), var. LU-26S yang
dilakukan oleh Shah MI, Jabeen M, dan Ilahi I
(2003) dengan media dasar MS dengan 4%
sukrosa, menunjukkan bahwa media terbaik
untuk induksi kalus adalah yang mengandung
3,5 mg/l 2,4-D. Sedangkan media untuk
menstimulir proliferasi kalus yang terbaik adalah
mengandung 4,0 mg/l  BAP maupun yang
mengandung 0,5 mg/l BAP + 2,0 mg 2,4-D.

Sejauh ini belum diketahui secara jelas
konsentrasi 2,4D yang tepat untuk menginduksi
kalus maupun yang mampu menstimulir
proliferasi kalus dari eksplan benih gandum
genotipe Dewata, dan dua galur koleksi R-039
dan R-043. Kondisi inkubasi eksplan diduga
juga berpengaruh terhadap induksi kalus dan
proliferasinya, terutama masalah pencahayaan.
Hal ini disebabkan secara umum telah diketahui
bahwa aktivitas auksin sangat peka terhadap
intensitas cahaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1)
Untuk mengetahui konsentrasi 2,4-D yang
dapat menginduksi dan menstimulir proliferasi
kalus embriogenik dari eksplan benih gandum
genotipe Dewata, R-039 dan R-043. (2)
Menentukan kondisi pencahayaan pada saat
inkubasi eksplan benih gandum yang dapat
menginduksi kalus embriogenik dari eksplan
benih gandum genotipe Dewata, R-039 dan R-
043, baik pada ES primer hasil induksi kalus
primer maupun proliferasi (ES sekunder).

BAHAN DAN METODE

Genotipe, Eksplan dan Sterilisasinya
Genotipe gandum yang digunakan

adalah varietas Dewata, dan dua galur koleksi
Pusat Studi Gandum Fakultas Pertanian dan
Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, yaitu
galur R-039 dan R-043. Eksplan yang
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digunakan untuk kultur jaringan gandum adalah
embrio dewasa atau benih gandum. Sterilisasi
eksplan benih gandum menggunakan Na-
hipoklorit komersial dicampur satu tetes larutan
perata Tween, dan dikocok selama 10 menit.
Sebelum dikultur, eksplan benih gandum steril
dicuci dengan aquadest steril sebanyak tiga kali.

Kevigoran Eksplan. Satu minggu setelah
penanaman eksplan, dilakukan pengamatan
perkembangan eksplan, yang dibedakan
berdasarkan kategori performa pertumbuhan-
nya, yaitu (1) kategori A, jika eksplan benih
gandum telah menampakkan seluruh struktur
perkecambahan; (2) kategori B, jika eksplan
benih gandum telah menunjukkan sedikit
struktur perkecambahannya atau telah terinisiasi
pembentukan kalusnya; (3) kategori C, jika
eksplan benih gandum tidak menampakkan
gejala pertumbuhan apapun. Parameter
pengamatannya adalah persentase jumlah
eksplan yang tumbuh untuk masing-masing
kategori performa.
Induksi Kalus Primer. Percobaan induksi
kalus menggunakan Rancangan Percobaan
Rancangan Dasar  RAK, dengan Rancangan
perlakuan Faktorial, 3 Faktor yaitu genotipe
(Dewata, R039 dan R043), konsentrasi 2,4-D
(2,5; 3,0 dan 3,5) ppm dan kondisi inkubasi
eksplan (gelap dan terang). Jumlah Kombinasi
Perlakuan =3 x 3 x 2 = 18. Jumlah Ulangan 3.
Tiap unit percobaan tersedia 25 botol sebagai
sampel. Kultur eksplan diinkubasikan dalam
rak kultur jaringan dalam ruang aseptik sesuai
dengan pengelompokan tata letaknya. Variabel
yang diamati pada tahap ini meliputi jumlah total
kalus, jumlah embrio somatik bentuk globular,
heart-shape dan torpedo, serta diameter kalus.

Proliferasi Kalus primer yang diperoleh
selanjutnya disubkultur ke media proliferasi

kalus, yaitu media dasar MS + 2,5 ppm 2,4-D
dan diinkubasikan dalam keadaan gelap 1 bulan
dilanjutkan dalam kondisi terang 1 bulan.
Variabel yang diamati untuk mengetahui
produksi kalus hasil proliferasi yaitu  meliputi
jumlah total kalus.

Analisis Statistik. Data hasil pengamatan
induksi kalus primer dan proliferasi kalus
embriogenik dianalisis menggunakan ANOVA
dengan uji lanjut  BNJ 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kevigoran eksplan
Tujuan pengamatan terhadap per-

tumbuhan awal eksplan adalah  untuk
mengetahui kevigoran eksplan dari ketiga
genotipe gandum yang ditanam pada tiga variasi
konsentrasi 2,4- D dan dua kondisi lingkungan
berbeda yaitu terang dan gelap. Dari hasil
pengamatan pada kondisi terang, yang disajikan
dalam Gambar 1 dan 2, terlihat bahwa  pada
kondisi terang, pada genotip Dewata,
persentase  jumlah eksplan yg tumbuh pada
media MS yang diperkaya  dengan 2,5 ppm
hingga 3,5 ppm 2,4-D paling banyak adalah
kategori B, sedangkan genotipe R-039  dan
R-043 adalah kategori A, sedangkan pada
kondisi gelap pada genotipe Dewata,
persentase jumlah eksplan yg tumbuh pada
Media MS yang diperkaya dengan 2,5 ppm
dan 3,0 ppm 2,4-D  paling banyak adalah
kategori  B, sedangkan yang diperkaya dengan
3,5 ppm 2,4-D adalah kategori C. Genotipe
R-039 dan R-043, persentase jumlah eksplan
yg tumbuh pada media MS  yang diperkaya
dengan 2,4-D konsentrasi 2,5 ppm hingga 3,5
ppm paling banyak adalah kategori A. Secara
keseluruhan ternyata media MS yang diperkaya
dengan 2,4-D konsentrasi paling rendah yaitu
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2,5 ppm sudah  mampu memacu pertumbuhan
eksplan benih gandum. Genotip yang paling
banyak menghasilkan eksplan dengan kategori
C (tidak ada gejala pertumbuhan apapun)
adalah Dewata.

Jumlah kalus yang terbentuk pada induksi
kalus primer

Hasil analisis terhadap jumlah total kalus
yang terbentuk (Tabel 1) menunjukkan bahwa
pada kondisi terang dan gelap serta konsentrasi

Gambar 1  Persentase jumlah eksplan menurut kategori
pertumbuhannya dari 3 genotipe yang
tumbuh pada 3 variasi konsentrasi 2,4 D di
tempat gelap
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Gambar 2.  Persentase jumlah eksplan menurut
kategori pertumbuhannya dari 3
genotipe yang tumbuh pada 3 variasi
konsentrasi 2,4 D di tempat terang

2,4-D tidak berpengaruh terhadap jumlah total
kalus ES primer pada semua genotip yang
dicobakan. Hal ini diduga biji gandum bukan
termasuk biji fotoblastik sehingga tidak
terpengaruh oleh kondisi terang ataupun kondisi
gelap dalam proses perkecambahannya. Selain
itu dalam penelitian ini menggunakan eksplan
benih (embrio dewasa), sehingga masih meman-
faatkan cadangan makanan yang terdapat dalam
endosperma dan masih terpengaruh oleh
keberadaan zat pengatur tumbuh endogen.
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GENOTYPE

2,4-D (ppm)

2,5 3,0 3,5 2,5 3,0 3,5

INKUBASI-TERANG INKUBASI- GELAP

A A A A A A
DEWATA 7,877 a 6,694 a 5,305 a 4,334 a 5,163 a 5,658 a

A A A A A A

A A A A A A
R-039 7,486 a 7,044 a 9,195 a 5,869 a 4,415 a 5,5342 a

A A A A A A

A A A A A A
R-043 7,360 a 3,705 a 6,018 a 4,241 a 4,614 a 5,434 a

A A A A A A

Tabel 1  Pengaruh konsentrasi auxin dan inkubasi terang-gelap terhadap pembentukan
kalus embriogenik eksplan benih gandum dari genotipe Dewata, R-039 dan R-043

Keterangan : Angka yang diikuti huruf sama pada kolom sama menunjukkan tidak beda nyata pada Uji BNJ
pada ά = 5%.

- Huruf Italic menunjukkan pengaruh kondisi gelap-terang
- Huruf kecil menunjukkan pengaruh konsentrasi 2,4-D
- Huruf balok besar menunjukkan pengaruh genotype

Diameter kalus pada induksi kalus primer

Dari hasil analisis diameter kalus yang
disajikan dalam Tabel 2, menunjukkan bahwa
pada genotip Dewata, kondisi gelap dan terang,
serta konsentrasi 2,4-D  tidak berpengaruh
nyata terhadap diameter kalus ES primer.Pada
genotip R-039 terlihat bahwa kondisi gelap dan
terang serta konsentrasi 2,4-D tidak
berpengaruh nyata terhadap diameter kalus ES
primer. Pada genotipe R-043, bila diinkubasi
pada kondisi gelap ternyata konsentrasi 2,4D
tidak berpengaruh nyata terhadap diameter ES
primer, tetapi yang diinkubasi dalam kondisi

terang, ternyata diameter ES primer pada 2,4-
D konsentrasi 2,5 ppm lebih besar secara nyata
dibandingkan dengan konsentrasi 3,0 ppm dan
3,5 ppm. Hal ini diduga bahwa untuk
menginduksi kalus/ES primer gandum ketiga
genotipe yang diteliti, media MS yang diperkaya
dengan 2,4 D cukup dengan konsentrasi 2,5
ppm. Pada genotipe R043, penambahan 2,4-
D dengan konsentrasi lebih tinggi (3,0 ppm dan
3,5 ppm) dapat menurunkan diameter kalus.
Diduga konsentrasi 2,4D yang terlalu tinggi justru
bersifat toksik.
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Keterangan: Angka yang diikuti huruf sama pada kolom sama menunjukkan tidak beda nyata pada Uji BNJ pada ά = 5%.
- Huruf kecil italic menunjukkan pengaruh gelap-terang.
- Huruf balok besar menunjukkan pengaruh genotipe.
- Huruf kecil menunjukkan pengaruh konsentrasi 2,4-D.

Konsentrasi 2,4-D (ppm)

GENOTIP
2,5

3,0 3,5 2,5 3,0 3,5

KONDISI TERANG KONDISI GELAP

DEWATA a a a a a a
1,042 a 1,368 a 1,063 a 1,259 a 1,052 a 1,068 a

A A A A A A

R039 a a a a a a
1,413 a 1,102 a 1,075 a 1,400 a 1,143 a 1,096 a

A A A A A A

R043 a a a a a a
1,497 b 0,628 a 1,129 a 1,195 a 1,249 a 1,321 a

A A A A A A

Tabel 2. Diameter kalus dari berbagai genotip dan kondisi inkubasi

Perkembangan embrio somatik hasil induksi
kalus primer

Dari pengamatan terhadap jumlah kalus
total pada setiap eksplan, juga diamati bentuk
sel-sel kalus menunjukkan tahap perkembangan
dari kalus tersebut. Tahap paling muda adalah
bentuk Globular, yang dicirikan dengan
permukaan bulat, mengkilat. Embriosomatik
primer bentuk kedua adalah bentuk hati yang
dicirikan dengan adanya lekukan-lekukan dari
setiap kalus, membentuk seperti bentuk hati.
Tahap ini adalah perkembangan kalus
berikutnya setelah bentuk Globular.
Embriosomatik bentuk terpedo adalah bentuk
perkembangan akhir dari kalus embriogenik.

Dari hasil pengamatan yang disajikan
dalam Gambar 1, terlihat bahwa jumlah embrio
somatik primer berbentuk globular  lebih

banyak terdapat pada kondisi terang. Gejala
ini terjadi pada semua genotip gandum yang
diuji, sedangkan konsentrasi 2,4-D dalam media
tanam tampak tidak banyak pengaruhnya
terhadap pembentukan kalus globular.

Pada gambar 1. menunjukkan
perkembangan embrio somatik primer pada
induksi kalus primer yang terdiri dari globular,
heart shape dan torpedo. Pada kondisi terang,
pemberian 2,5 ppm 2,4-D menunjukkan
perkembangan kalus yang lebih tinggi ( globular,
heart shape dan torpedo) di bandingkan
perlakuan 2,4-D yang lain pada ketiga genotipe
yang dicobakan. Selain itu genotip Dewata
menunjukkan perkembangan kalus yang lebih
baik dibandingkan genotip R-39 dan R-43
pada perlakuan 2,5 ppm 2,4-D pada kondisi
terang.



361

Respon Eksplan Embrio Dewasa Tiga Genotipe Gandum (Triticum aestivum) Terhadap Konsentrasi 2,4D dan...(Maria Marina Herawati, dkk)

Gambar 3 Perkembangan embrio somatik pada induksi kalus primer pada genotipe Dewata,
R-39 dan R-43 dengan perlakuan 2.4-D dan kondisi gelap dan terang

Jumlah kalus embrio somatik (ES)
sekunder hasil proliferasi

Proliferasi dimaksudkan untuk meng-
hasilkan embrio somatik dalam ukuran yang
lebih besar, dengan harapan akan menjadi lebih
banyak planlet. Dari hasil analisis jumlah kalus
ES sekunder hasil proliferasi  (Tabel 3) terlihat
bahwa  Pemberian 2,4-D hingga 3 ppm pada
genotip Dewata meningkatkan jumlah kalus ES
sekunder secara nyata lebih tinggi dibandingkan
perlakuan 2,4-D 2,5 ppm, selanjutnya
peningkatan 2,4-D hingga 3,5 ppm
menunjukkan jumlah kalus ES sekunder yang
tidak berbeda nyata dibandingkan pemberian
2,5 ppm 2,4-D. Perlakuan 2,4-D yang
digunakan pada induksi kalus primer
menunjukkan bahwa jumlah kalus ES sekunder
hasil proliferasi tidak berbeda nyata pada
genotip R-39 dan R-43.

Dewata, selanjutnya pada konsentrasi 3,5 ppm
2,4-D, genotip Dewata menunjukkan  jumlah
kalus ES sekunder hasil proliferasi  yang
berbeda nyata lebih kecil dibandingkan genotip
R-39 dan genotip R-43.

Pada konsentrasi 3 ppm 2,4-D , genotip
R-43 menunjukkan jumlah kalus ES sekunder
hasil proliferasi  yang berbeda nyata lebih kecil
dibandingkan genotip R-39 dan genotip

Zat pengatur tumbuh 2,4-D termasuk
dalam golongan auksin pada konsentrasi tinggi
dapat berperan sebagai herbisida. Pemakaian
auksin tersebut harus dalam konsentrasi yang
rendah berkisar 0,88 - 3,1 mgL-1 (Wattimena,
1992). Penggunaan 2,4-D di atas konsentrasi
tersebut dapat menghambat pertumbuhan
bahkan mematikan eksplan tanaman. Respon
tanaman terhadap 2,4-D berbeda-beda.
Pemberian 2,4-D di atas 3 ppm pada genotip
Dewata sudah menurunkan jumlah ES sekunder
yang terbentuk sedangkan pada genotip R-39
dan R-43 tidak terpengaruh. Penghambatan
pertumbuhan oleh peningkatan konsentrasi 2,4-
D diduga berkaitan dengan peningkatan tekanan
osmotik pada media seiring dengan peningkatan
konsentrasi auksin yang diberikan. Peningkatan
tekanan osmotik pada media menyebabkan
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Konsentrasi 2,4-D ( ppm)

Genotip 2.5 3.0 3.5

DEWATA 11,051 b 28,539 a 12,333 b

A A B

R039 17,351 a 19,615 a 23,490 a

A A A

R043 17,222 a 10,00 a 20,831 a

A B A

Tabel 3  Jumlah kalus ES Sekunder hasil proliferasi

Keterangan:
Hasil pengujian dengan  BNJ 5%
Huruf kecil menerangkan pengaruh konsentrasi pada
genotip
Huruf besar menerangkan pengaruh genotip pada konsentrasi
zpt

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa :

1. Konsentrasi 2,4-D,  2,5 ppm sudah mampu
menstimulir pembentukan kalus embriogenik
dan prolirefasi kalus dari eksplan benih gandum
genotype Dewata, R-039 dan R-043.

2. Kondisi inkubasi  gelap maupun terang ternyata
tidak berpengaruh nyata terhadap induksi kalus
embriogenik eksplan benih gandum dari
genotipe Dewata, R-039 dan R-043.
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