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ABSTRACT 

Nyamplung (Calophyllum inophyllum) is economicaly and ecologicaly  multifunctional 

useful plants, which has the potential to produce biofuels. This study aims to determine 

the optimum concentration of BAP in promoting the formation of shoot from 

nyamplung seed explants. This study uses the BAP treatment arranged in a randomized 

(RAK) which are 0, 0.5, 1, 2, 4 and 8 mg/l. Data was analyzed using ANOVA (Analysis 

of Variance) and if significant followed by DMRT (Duncan's Multiple Range Test) with 

a level of 5%. The results showed that the best shoot induction is seed explant planted 

on MS medium in addition of 8 mg/l BAP, with the percentage of shoots at 100% and 

resulted in the highest number of shoot 4.8. 

Keywords: Benzylaminopurine (BAP), explants, in vitro, nyamplung           

(Calophyllum inophyllum). 

 ABSTRAK 

Nyamplung (Calophyllum inophyllum) merupakan tanaman multifungsi yang 

bermanfaat dari segi ekonomi maupun ekologi, salah satunya berpotensi menghasilkan 

biofuel. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi optimum BAP dalam 

memacu pembentukan tunas dari eksplan biji nyamplung. Penelitian ini menggunakan 

perlakuan BAP yang disusun secara Acak Kelompok (RAK) yaitu 0; 0,5; 1; 2; 4 dan 8 

mg/l. Data dianalisis dengan menggunakan ANOVA (Analisis Variansi) dan apabila 

berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 

dengan taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa induksi tunas terbaik adalah 

eksplan biji yang ditanam pada media MS pada penambahan 8 mg/l BAP, dengan 

persentase tunas sebesar 100% dan menghasilkan jumlah tunas terbanyak 4,8 tunas.  

 

Kata kunci:   Benzylaminopurine (BAP), eksplan, in vitro, nyamplung  

(Calophyllum inophyllum). 
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PENDAHULUAN 

 Tanaman nyamplung (Calophyllum inophyllum  L.) termasuk salah satu tanaman 

hutan yang memiliki banyak manfaat dari segi ekonomi maupun ekologi, serta 

bermanfaat sebagai tanaman herbal yang dapat menghambat pertumbuhan virus HIV 

(Dweck dan Meadows, 2002; Thengane et al., 2006; Pawar et al., 2007). Nyamplung 

dapat tumbuh hampir disemua habitat (Bustomi et al., 2008), sehingga memiliki 

toleransi yang tinggi terhadap berbagai jenis tanah, karenanya nyamplung berpotensi 

untuk dikembangkan di Riau. Perbanyakan tanaman nyamplung secara konvensional 

memiliki masalah rendahnya tingkat perkecambahan, sehingga perlu dilakukan 

perbanyakan secara in vitro. Kelebihan perbanyakan tanaman secara in vitro bila 

dibandingkan dengan konvensional adalah perbanyakan tanaman secara in vitro tidak 

memerlukan tempat yang luas, dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa bergantung 

dengan musim, dan jumlah bibit yang dihasilkan juga lebih banyak sehingga perlu 

dilakukan perbanyakan tanaman nyamplung secara in vitro. 

Thengane et al. (2006) telah menginduksi tunas tanaman nyamplung secara in 

vitro melalui biji. Biji dikecambahkan dalam empat tipe media yang berbeda yaitu 

media WPM (Woody Plant Medium) dengan penambahan 0,5 mg/l BAP 

(Benzylaminopurine), media WPM tanpa BAP, media MS (Murashige and Skoog) 

penuh dan setengah MS. Jumlah tunas terbanyak pada penambahan 0,5; 5 dan 10 mg/l 

BAP, sedangkan tinggi tunas terbaik terdapat pada penambahan 0,5 mg/l BAP. 

Kemampuan BAP dalam merangsang pembentukan tunas secara in vitro melalui 

eksplan biji pada setiap tanaman berbeda-beda. Biji tanaman nyamplung diharapkan 

memiliki kemampuan dalam menginduksi tunas secara in vitro, sehingga perlu 

dilakukan penelitian mengenai respons biji tanaman nyamplung pada media MS dengan 

penambahan BAP pada konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 0; 0,5; 1; 2; 4; 8 mg/l. Zat 

pengatur tumbuh tanaman seperti BAP merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan induksi tunas secara in vitro. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian induksi 

tunas nyamplung menggunakan BAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh BAP terhadap induksi tunas pada berbagai konsentrasi BAP dan menentukan 

konsentrasi optimum BAP dalam memacu pembentukan tunas dari eksplan biji tanaman 

nyamplung. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai potensi biji 

sebagai eksplan untuk induksi tunas. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada Agustus sampai dengan November 2012 di 

Laboratorium Biologi Terpadu Jurusan Biologi FMIPA-UR. Alat yang digunakan terdiri 

dari: rak kultur, laminar air flow cabinet, autoklaf, oven, timbangan analitik, hot plate, 

pH indikator, peralatan gelas (botol kultur, gelas ukur, cawan petri, gelas kimia, batang 

pengaduk dan erlenmeyer), peralatan diseksi (pinset dan scalpel), lampu bunsen, 

sprayer dan panci. Bahan yang digunakan sebagai eksplan adalah biji tanaman 

nyamplung yang sudah tua dan diperoleh di halaman Fakultas MIPA-UR, media MS 

(Murashige dan Skoog) yang diproduksi oleh Caisson Laboratories, Inc., BAP 0,5; 1; 2; 

4; 8 dan 10 mg/l, agar, sukrosa, detergen, Na-hipoklorit, betadine, alkohol dan akuades. 

Penelitian ini menggunakan perlakuan BAP yang disusun secara rancangan acak 

kelompok (RAK) yaitu: tanpa BAP (kontrol); 0,5; 1; 2; 4; 8 dan 10 mg/l BAP. 
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Medium yang digunakan adalah medium MS (Murashige dan Skoog, 1962) 

yang diproduksi oleh Caisson Laboratories, Inc. Satu liter media MS dibuat dengan cara 

melarutkan 4,43 g media MS yang ditambahkan sukrosa 30 g kedalam 800 ml akuades. 

Penurunan dan peningkatan pH dilakukan dengan menambahkan beberapa tetes HCl 0,1 

N dan NaOH 0,1 N hingga mencapai pH 5. Medium ditambahkan BAP sesuai dengan 

perlakuan konsentrasi, BAP 1 mg/l diambil dari 10 ml/l larutan stok BAP. Akuades 

ditambahkan kedalam media hingga mencapai 1 liter. 

Medium yang telah larut ditambah 8 g agar, lalu dilarutkan dengan akuades 

hingga mencapai satu liter, kemudian dipanaskan menggunakan hot plate hingga 

mendidih. Medium dituangkan kedalam botol-botol kultur steril masing-masing 40 ml 

setiap botol, ditutup menggunakan plastik dan diikat dengan karet gelang, diberi label 

lalu disterilkan dalam autoklaf.  

Tahap sterilisasi dilakukan dengan cara buah nyamplung yang sudah tua 

dipisahkan dari kulit buahnya. Biji direndam dalam detergen selama 5 menit, dibilas 

kembali dengan air mengalir hingga bersih. Biji direndam dalam alkohol 70% selama 2 

menit, bilas dengan akuades steril. Biji direndam selama 3 menit dalam larutan           

Na-hipoklorit 30% dan 20% (Roostika et al., 2005), masing-masing dibilas dengan 

akuades steril namun pada tahap 20% dibilas sebanyak 2 kali. Biji siap digunakan 

sebagai sumber eksplan. 

Penanaman eksplan dilakukan dalam Laminar Air Flow Cabinet yang 

sebelumnya telah disterilkan dengan menggunakan alkohol 96%. Penanaman eksplan 

dilakukan dengan cara menumbuhkan biji pada botol kaca yang telah disiapkan. Biji 

yang telah disterilisasi diletakkan pada cawan petri dengan menggunakan pinset. Biji 

direndam pada larutan betadine. Satu biji ditanam dalam satu botol. Botol diberi label 

sesuai perlakuan dan tanggal penanamannya, kemudian disimpan pada ruang kultur. 

Ruangan tersebut disterilkan dengan penyemprotan alkohol 70% setiap dua hari sekali 

agar terhindar dari kontaminasi.  

Parameter yang diamati pada penelitian ini antara lain: 

1) Jumlah tunas (tunas); Jumlah tunas diamati pada hari ke-50 setelah tanam, 

dilakukan dengan cara menghitung jumlah tunas yang tumbuh dari seluruh 

eksplan. Tunas yang terbentuk ditandai dengan adanya calon daun. 

2) Panjang  tunas (cm); Pengukuran panjang tunas dilakukan dengan cara mengukur 

tunas menggunakan penggaris dan benang. Tunas diukur dari permukaan media 

sampai ujung tunas. Pengukuran tinggi tunas dilakukan pada hari ke-50 setelah 

penanaman. 

3) Persentase terbentuknya tunas pada eksplan (%); Persentase eksplan yang 

membentuk tunas diamati paada hari ke-50 setelah penanaman. Penghitungan 

dilakukan dengan cara:  

         
                             

                                       
      

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan ANOVA (Analisis 

Variansi). Apabila berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) dengan taraf 5%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap eksplan bagian biji 

tanaman nyamplung (Calophyllum inophyllum), dengan penambahan konsentrasi BAP 

(Benzylaminopurine) yang berbeda secara in vitro pada hari ke-50 HST, didapatkan 

hasil yang terlihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Rerata Pertumbuhan tunas pada Hari ke-50 HST dengan Penambahan BAP. 

Parameter 
Konsentrasi BAP (mg/l) 

0 0,5 1 2 4 8 

Jumlah Tunas (Tunas) 0,4
 a
 0,6

 a
 - 0,2 

a
 0,6

 a
 4,8 

c
 

Panjang tunas (cm) 2,4 1,2 - 0,2 0,6 2,2 

Tunas (%) 40
 ab

 40 
ab

 0 20
a 

60
 ab

 100
b
 

Keterangan:  

 Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata (P>0,05) pada uji DMRT taraf 5%. 

 Tanda (-) menunjukkan tunas tidak terbentuk hingga hari ke 50. 

 

a. Jumlah Tunas 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan BAP berpengaruh yang 

nyata terhadap jumlah tunas. Biji utuh yang ditanam pada media dengan penambahan 8 

mg/l BAP membentuk tunas paling banyak sebesar 4,8 tunas (Tabel 1). Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan BAP dapat memperbanyak jumlah tunas yang 

terbentuk. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian yang menggunakan penambahan 

BAP pada konsentrasi yang lebih tinggi, dapat menumbuhkan jumlah tunas yang lebih 

banyak. Hasil penelitian Romeida (2007) menggunakan eksplan manggis menghasilkan 

tunas terbanyak pada penambahan 7,5 mg/l BAP yaitu 30 tunas. Rahayu (2007) juga 

menghasilkan jumlah tunas terbanyak yaitu 6,3 tunas dari eksplan manggis yang 

ditanam pada media dengan penambahan 8 mg/l BAP. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian BAP dapat meningkatkan proliferasi dan morfogenesis tunas. 

BAP yang ditambahkan dalam media dapat menginduksi pertumbuhan dan 

perkembangan tunas, karena berperan penting dalam pengaturan pembelahan, 

pemanjangan dan diferensiasai sel, serta pembentukan organ (Zulkarnain, 2009). 

Menurut Lakitan (1996) bahwa sitokinin merangsang pembelahan sel (sitokinesis) 

melalui peningkatan laju sintesis protein. Ditambahkan oleh Salisbury dan Ross (1995), 

bahwa penambahan sitokinin BAP ke dalam media kultur dapat menstimulasi sintesis 

protein didalam jaringan tanaman, sehingga mampu mendorong organogenesis 

membentuk tunas in vitro. BAP mengandung gugus benzyl sehingga lebih dapat 

merangsang inisiasi dan pertumbuhan tunas baru melalui peningkatan pembelahan sel. 

b. Persentase Eksplan yang Membentuk Tunas  

Penambahan BAP menunjukkan adanya pengaruh terhadap persentase eksplan 

yang membentuk tunas. Eksplan biji yang ditanam pada media MS dengan penambahan 

4 dan 8 mg/l BAP meningkatkan persentase eksplan membentuk tunas berturut-turut 

sebesar 60% dan 100%, serta menghasilkan persentase eksplan membentuk tunas yang 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanpa BAP sebesar 40% (Tabel 2). Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan BAP dapat meningkatkan persentase eksplan 
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membentuk tunas. BAP (Benzylaminopurine) merupakan zat pengatur tumbuh golongan 

sitokinin. Sitokinin adalah turunan adenin (Razdan, 2003), yang berperan sangat penting 

dalam proses pembelahan sel (Hartmann et al., 2002) dan morfogenesis (Gunawan, 

1988; Lakitan, 1996). 

Tanaman secara alami mengandung hormon endogen. Kebanyakan hormon 

terdapat pada jaringan meristem yaitu jaringan yang aktif tumbuh dan membelah, 

sehingga penambahan hormon eksogen dapat mempengaruhi kerja hormon endogen 

dalam proses pembelahan sel. Penambahan zat pengatur tumbuh dalam konsentrasi yang 

sesuai dapat meningkatkan morfogenesis tanaman, tetapi apabila zat pengatur tumbuh 

diberikan dalam konsentrasi yang berlebihan maka akan menjadi penghambat bagi 

pertumbuhan morfogenesis tanaman (Lakitan, 1996). 

c.         Panjang Tunas 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa faktor perlakuan BAP tidak 

menunjukkan adanya pengaruh nyata. Tabel 1 menunjukkan bahwa kontrol membentuk 

panjang tunas lebih tinggi bila dibandingkan dengan penambahan BAP sebesar 2,4 cm. 

Penambahan BAP cendrung menghasilkan tunas yang lebih pendek bila dibandingkan 

tanpa BAP, namun diameter batang yang terbentuk lebih tebal daripada tanpa 

penambahan BAP (Gambar 1). Salisbury dan Ross (1995) menjelaskan bahwa sitokinin 

juga dapat menghambat pemanjangan batang, karena terjadi pertumbuhan sel ke arah 

samping. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penetitian Thengane (2006) 

menggunakan tanaman yang sama. Panjang tunas yang dihasilkan pada hari ke-40 

dengan penambahan 10 mg/l BAP yaitu 1,9 cm, sedangkan penambahan 0,5 mg/l BAP 

menghasilkan panjang tunas dengan panjang 6,1 cm. Penelitian Rahayu (2007), 

menghasilkan panjang tunas paling tinggi dari eksplan manggis yang ditanam pada 

media dengan penambahan 2 mg/l BAP, sedangkan penambahan 8 mg/l BAP 

menghasilkan panjang tunas paling pendek. Lakitan (1996) menyatakan bahwa, 

pemanjangan batang tidak membutuhkan sitokinin dalam konsentrasi yang tinggi atau 

membutuhkan sitokinin eksogen dalam konsentrasi yang rendah, sehingga penambahan 

sitokinin eksogen tidak lagi berpengaruh bahkan dapat menghambat pertumbuhan panjang 

tunas. Menurut Salisbury dan Ross (1995), pemberian sitokinin menyebabkan jaringan batang 

menjadi lebih tebal karena terjadi pemelaran sel ke arah samping.   

 

 
Gambar 1. Tunas yang terbentuk dari eksplan biji yang ditanam pada hari ke-50 setelah tanam 

A. media tanpa BAP; B. 8 mg/l BAP.  

 

 

 

  A  B 
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KESIMPULAN 

Induksi tunas terbaik adalah pada eksplan biji yang ditanam pada media MS 

dengan penambahan 8 mg/l BAP, dengan persentase tunas sebesar 100% dan 

menghasilkan jumlah tunas terbanyak 4,8 tunas.  
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