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ABSTRACT 

 

One of the forest crop that has high prospect to be developed as quality for strong wood 

is tembesu (Fagraea fragrans Roxb.). Its wood can be used for a heavy construction 

and home construction. The seedlings produced from seeds of tembesu in natural stands  

are rarely found seedlings causing problems in propagation. The aim of this research 

was to determine the effect of BAP and the best concentration in inducing shoots from 

seed tembesu explants using in vitro method. This research was conducted at the 

Laboratory of Integrated Biology Department of Biology Faculty of Mathematics and 

Natural Sciences University of Riau from December  to April 2015. This research used 

a Completely Randomized Design (CRD) with the concentration of BAP (0; 0,5; 1; 1,5; 

2; 2,5; 3; 3,5; 4 mg/l) with 5 replications. Seeds the were planted in the media WPM for 

120 days. The results of this research showed the highest percentage of shoot formation 

is 100% contained in the control treatment. The highest number of shoots produced in 

treatment of 1 mg/l BAP was 5,93 shoots. The highest average of shoot length was in 

control treatment 3,14 cm. 

 

Keywords : BAP (Benzylaminopurine), in vitro, shoot induction, tembesu (Fagraea 

fragrans Roxb.), WPM (Woody Plant Medium). 

 

ABSTRAK 

 

Salah satu tanaman hutan berprospek dikembangkan karena kualitas kayu kelas awet 

dan kuat adalah tembesu (Fagraea fragrans Roxb.). Pemanfaatannya bisa digunakan 

sebagai bahan konstruksi berat dan konstruksi rumahan. Tegakan alami tembesu yang 

berasal dari biji sangat jarang ditemukan anakannya sehingga menimbulkan masalah 

dalam perbanyakannya. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan pengaruh BAP dan 

konsentrasi terbaik dalam menginduksi tunas secara in vitro dari eksplan biji tembesu. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Terpadu Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau dari bulan Desember sampai 

April 2015. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) berupa 

pemberian konsentrasi BAP (0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 mg/l) dengan 5 ulangan. Biji 

ditanam pada media WPM selama 120 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan 
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persentase pembentukan tunas tertinggi 100% terdapat pada perlakuan kontrol. Jumlah 

tunas terbanyak dihasilkan dari perlakuan 1 mg/l BAP sebesar 5,93 tunas. Rata-rata 

panjang tunas tertinggi terdapat pada perlakuan kontrol 3,14 cm. 

 

Kata kunci : BAP (Benzylaminopurine), in vitro, induksi tunas, tembesu (Fagraea 

fragrans Roxb.), WPM (Woody Plant Medium). 

 

PENDAHULUAN 

Tembesu (Fagraea fragrans 

Roxb.) merupakan salah satu jenis 

tanaman hutan penghasil kayu terbaik 

yang statusnya saat ini tergolong ke 

dalam tanaman langka yang harus 

dilindungi sesuai ketetapan SK Mentan 

No.54/Kpts/Um/2/1972. Tembesu sangat  

berpotensi dikembangkan dikarenakan 

memiliki berbagai macam manfaat 

antara lain; kualitas kayu kelas awet dan 

kuat digunakan sebagai bahan konstruksi 

berat dan bahan konstruksi rumahan. 

Selain fungsi itu tembesu dijadikan 

sebagai peneduh di tepi jalan dengan 

pohon yang bersifat rindang dan mampu 

tumbuh pada tanah miskin hara 

(Wulandini et al. 2004; Wardani et al. 

2006).  

Perbanyakan bibit tembesu secara 

generatif memiliki kelemahan yaitu 

waktu berkecambah yang cukup lama 

dan persentase perkecambahan yang 

rendah. Selain itu biji tembesu memiliki 

sipat dormansi morfologi yang tidak 

terlalu kuat dikarenakan embrio yang 

ada di dalam biji belum masak (Zanzibar 

et al. 2010). Salah satu upaya 

perbanyakan untuk mendapatkan bibit 

tembesu dalam jumlah banyak melalui 

teknik kultur jaringan (in vitro).  

Kultur in vitro merupakan salah 

satu teknik perbanyakan tanaman secara 

vegetatif dengan waktu relatif singkat 

dan kualitas yang dihasilkan sama 

dengan induk (Sandra 2013). Aplikasi 

teknik kultur in vitro yang bertujuan 

untuk perbanyakan tanaman disebut 

dengan mikropropagasi. Tahapan awal 

dari mikropropagasi adalah induksi tunas 

(Zulkarnain 2009). 

Salah satu eksplan yang dapat 

digunakan untuk induksi tunas adalah 

biji. Kemampuan regenerasi biji tembesu 

lebih tinggi dibandingkan bagian 

tanaman berkayu umumnya sehingga 

lebih optimal dijadikan eksplan dan juga 

peluang kontaminasi eksplan sedikit 

dikarenakan ukuran eksplan yang  kecil 

(Jain dan Minocha 2000).  

Tahapan  awal untuk mendapatkan  

biji tembesu  yaitu  melakukan ekstraksi 

terlebih dahulu. Buah yang dipilih 

berupa buah yang masak ditandai dengan 

berwarna merah dan daging buah yang 

lunak. Prinsip ekstraksi untuk 

memisahkan daging buah dari biji.  

Metode ekstraksi yang digunakan 

metode basah-kering, kegiatan ini terdiri 

dari; perendaman buah tembesu selama  

12 jam, peremasan dan pencucian  buah, 

penyaringan  menggunakan ayakan dan 

pengeringan biji selama dua hari. 

(Lemmens et al. 1995) 

Pemilihan media kultur dan zat 

pengatur tumbuh yang sesuai merupakan 

syarat yang harus terpenuhi dalam kultur 

in vitro. Media Woody Plant Medium 

(WPM) dikembangkan oleh Lioyd dan 

Cown (1968) merupakan media dasar 

dengan konsentrasi sulfat lebih tinggi 

daripada media MS, media ini 

diperuntukkan khusus tanaman berkayu 

berperawakan perdu dan pohon. Zat 

pengatur tumbuh yang sering digunakan 

dalam induksi tunas in vitro adalah 

golongan sitokinin. Sitokinin berfungsi 
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untuk meregulasi pembelahan sel, dan 

memacu organogenesis baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Benzylaminopurine (BAP) merupakan 

sitokinin sintetik yang sering digunakan 

dan sangat efektif dalam menginduksi 

tunas, pembentukan daun, dan harganya 

relatif murah (Wattimena et al. 1992) 

Induksi tunas in vitro dari eksplan 

biji tembesu (Fagraea fragrans Roxb.) 

telah dilakukan oleh Fatonah dan Isda 

(2014) pada media MS dengan 

penambahan  zat pengatur tumbuh BAP 

tunggal maupun kombinasi dengan 

NAA. Hasil terbaik menunjukkan 

pemberian 1 mg/l BAP mampu 

menginduksi tunas terbanyak sebesar 

100% dengan jumlah tunas 13,87 tunas, 

panjang tunas 1,42 cm dan jumlah daun 

4,34 helai. Ardiansyah et al. (2014) juga 

melakukan induksi tunas dari eksplan 

pucuk bibit muda umur 1 tahun pada 

media MS. Pemberian 1,5 mg/l BAP 

meningkatkan jumlah tunas sebesar 8,67 

tunas, panjang tunas 1,90 cm dan jumlah 

daun 2,88 helai. 

 Tujuan penelitian ini menentukan 

pengaruh BAP dan konsentrasi terbaik 

dalam menginduksi tunas in vitro dari 

eksplan biji tembesu pada media WPM. 

 

METODE PENELITIAN  

a. Waktu dan Tempat  

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Desember 2014 hingga April 2015. 

Penelitian dilakukan di Laboratorium 

Biologi Terpadu, Jurusan Biologi, 

FMIPA, Universitas Riau.  

b. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan antara lain: 

botol kultur, gelas ukur, cawan petri, 

gelas kimia, erlenmeyer, timbangan 

analitik, hot plate, autoclave, laminar air 

flow cabinet, oven, pinset, batang 

pengaduk, lampu bunsen, pH meter, 

kaca pembesar (Lup), sprayer, spatula, 

rak kultur.  

Bahan yang digunakan adalah biji 

tembesu yang diperoleh dari pohon 

induk di jalan Garuda Sakti Km.1 

Kecamatan Tampan-Pekanbaru, Media 

WPM kemasan diproduksi oleh (Phyto 

Technology Laboratories), agar, sukrosa, 

zat pengatur tumbuh BAP, HCl 1N, 

NaOH 1N, bakterisida, fungisida, 

deterjen, NaOCl, alkohol 70%, spiritus,  

plastik kaca, karet gelang, kertas saring, 

kertas label, aluminium foil dan akuades. 

c. Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan yang 

digunakan pada penelitian ini berupa 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri 

dari 9 perlakuan pemberian BAP, yaitu:  

0 mg/l (kontrol); 0,5 mg/l;  1 mg/l; 1,5 

mg/l; 2 mg/l; 2,5 mg/l; 3 mg/l; 3,5 mg/l; 

4 mg/l dengan ulangan sebanyak 5 kali. 

d. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian terdiri dari 

sterilisasi alat, pembuatan media tanam, 

penanaman eksplan, pemeliharaan kultur 

dan pengamatan. Sterilisasi eksplan 

dilakukan dengan cara biji dicuci dengan 

air mengalir selama 30 menit dilanjutkan 

perendaman menggunakan deterjen 15 

menit. Pekerjaan berikutnya dilakukan di 

dalam LAFC, eksplan disterilisasi 

menggunakan fungisida (0,5 g/250 ml 

selama 10 menit) dilanjutkan bakterisida 

(0,5g/250 ml selama 10 menit) kemudian 

eksplan direndam ke dalam (NaOCl 10% 

selama 5 menit) terakhir eksplan 

direndam (alkohol 70% selama 2 menit). 

Penanaman eksplan dilakukan dengan 

cara menanam biji pada media kultur, 

eksplan ditanam sebanyak 3 biji per 

botol. Pemeliharaan dilakukan dengan 

menjaga kondisi ruang inkubasi agar 
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tetap bersih dan steril, penyemprotan 

ruang inkubasi dengan alkohol 70%. 

Suhu ruangan diatur 23-25°C dan 

ditambah penyinaran menggunakan 

lampu neon. 

e. Parameter dan Analisis Data 

Pengamatan dilakukan setiap hari 

hingga kultur berumur 120 hari setelah 

tanam (4 bulan). Parameter yang diamati 

meliputi: persentase pembentukan tunas 

(%), jumlah tunas (buah) dan panjang 

tunas (cm).  

Data yang diperoleh selanjutnya 

dianalisis statistik menggunakan 

ANOVA apabila terdapat pengaruh 

nyata dilakukan uji lanjut  DMRT taraf  

5 %. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh pemberian berbagai 

konsentrasi BAP untuk menginduksi 

tunas tembesu dari eksplan biji dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. menunjukkan bahwa 

pemberian berbagai konsentrasi BAP 

memberikan respons pembentukan tunas 

pada semua perlakuan dan berpengaruh 

nyata terhadap persentase pembentukan 

tunas, jumlah tunas dan panjang tunas.  

Persentase pembentukan tunas 

tertinggi terdapat pada perlakuan kontrol 

sebesar 100% dan tidak berbeda jauh 

dengan perlakuan pemberian BAP                 

0,5 mg/l dan 1 mg/l yaitu 93,34% 

sedangkan persentase pembentukan 

tunas terendah terdapat pada perlakuan 

1,5 mg/l BAP 39,98%. 

Organogenesis adalah proses 

terbentuknya organ seperti tunas ataupun 

akar. Respons pembentukan tunas dari 

eksplan biji tembesu terjadi dengan dua 

cara yang berbeda yaitu; organogenesis  

langsung dan organogenesis tidak 

langsung. Organogenesis langsung 

ditunjukkan dengan munculnya organ 

secara langsung dari eksplan yang 

ditanam tanpa melalui pembentukan 

kalus. Sedangkan organogenesis tidak 

langsung terjadi melalui pembentukan 

kalus terlebih dahulu, kemudian kalus 

berdiferensiasi membentuk organ yang 

spesifik seperti tunas (Zulkarnain 2009). 

Morfologi tunas tembesu hasil 

kultur in vitro dari eksplan biji dapat 

dilihat pada (Gambar 1.) 

Tabel 1.  Rata-rata  pertumbuhan  tunas in vitro dari eksplan biji tembesu pada media 

WPM di akhir pengamatan 120 hari setelah tanam.  

Konsentrasi 

BAP 

(mg/l) 

Parameter Pengamatan 

Pembentukan Tunas Jumlah Tunas ± sd Panjang Tunas ± sd 

(%) (buah) (cm) 

0 100
c
 1,00 ± 0

a
 3,14 ± 0.70

d
 

0,5 93,34
c
 1,00 ± 0

a
 1,61 ± 0,53

c
 

1 93,34
c
 5,93 ± 5,48

b
 1,64 ± 0,46

c
 

1,5 39,98
a
 0,40 ± 0,15

a
 1,17 ± 0,58

bc
 

2 73,34
abc

 1,06 ± 0,54
a
 0,74 ± 0,10

ab
 

2,5 80
bc

 2,00 ± 1,50
a
 0,45 ± 0,29

a
 

3 46,66
ab

 0,53 ± 0,50
a
 0,42 ± 0,27

a
 

3,5 53,32
ab

 2,06 ± 1,62
a
 0,20 ± 0,12

a
 

4 40
a
 2,00 ± 3,74

a
 0,34 ± 0,32

a
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Gambar 1.  Pertumbuhan tunas tembesu hasil kultur in vitro dari eksplan biji yang 

terbentuk secara organogenesis langsung dan tidak langsung pada akhir 

pengamatan (120 hst). (a) perlakuan 1 mg/l BAP (b) perlakuan 3,5 mg/l BAP 

dan (c) Kontrol. 

 

Pemberian BAP konsentrasi rendah 

0,5 mg/l dan 1 mg/l lebih memacu 

pembentukan tunas secara langsung 

dibandingkan pemberian BAP konsentrasi 

tinggi 3 mg/l hingga 4mg/l menunjukkan 

penurunan persentase pembentukan 

tunas dan lebih memacu ke arah 

pembentukan kalus. 

George dan Sherrington (1984) 

menyatakan sitokinin alami yang 

terkandung di dalam eksplan dapat 

merangsang eksplan membentuk tunas. 

Hal tersebut disebabkan sifat eksplan biji 

yang aktif membelah dan kandungan 

hormon endogen yang terdapat di dalam 

eksplan telah tercukupi sehingga  dengan 

penanaman biji tembesu ke dalam media 

WPM sudah mencukupi unsur hara 

untuk memacu pembentukan tunas.  

Keberhasilan dalam induksi tunas 

ditandai dengan terbentuknya tunas dari 

eksplan yang ditanam pada media kultur 

dan berhubungan dengan jumlah tunas 

yang dihasilkan. Jumlah tunas terbanyak 

terdapat pada perlakuan pemberian          

1 mg/l BAP dengan rata-rata jumlah 

tunas yang dihasilkan 5,93 tunas per 

eksplan. Hasil yang berbeda pada 

perlakuan yang sama dibandingkan 

penelitian Fatonah dan Isda (2014) 

dimana pemberian 1 mg/l BAP pada 

media MS mampu meningkatkan rata-

rata jumlah tunas 13,87 tunas dengan 

menggunakan eksplan biji tembesu 

(Fagraea fragrans Roxb.) selama 21 

minggu kultur.  

Berbedanya hasil yang diperoleh 

dikarenakan jenis media dan lamanya 

kultur yang dilakukan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan morfogenesis 

eksplan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa eksplan biji yang ditanam pada 

perlakuan pemberian BAP konsentrasi 

tinggi menyebabkan pertumbuhan tunas 

sangat  lama. Kebanyakan tunas terbentuk 

melalui fase organogenesis tidak langsung 

dimana biji membentuk kalus sebelum 

membentuk tunas sehingga membutuhkan 

waktu yang lama untuk membentuk tunas 

yang opimal.  

Jenis media juga mempengaruhi 

pertumbuhan tunas, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Gunawan (1992) pertumbuhan 

dan perkembangan dalam kultur in vitro 

dipengaruhi oleh jenis media yang 

digunakan. Media WPM memiliki 

kandungan konsentrasi sulfat lebih tinggi 

daripada media MS yang diperuntukkan 

khusus tanaman berkayu.  Berbedanya 

kebutuhan nutrisi setiap tanaman 

mengakibatkan cenderung menurunnya 

jumlah tunas yang dihasilkan, diduga 

a b c 
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tanaman tembesu lebih membutuhkan 

nitrogen lebih tinggi yang terkandung pada 

media MS.  

MS menyediakan sumber nitrogen yang 

lengkap dalam bentuk garam anorganik 

yaitu ammonium (NH4
+
) dan nitrat (NO3

-
). 

Kegunaan senyawa nitrogen untuk 

menyusun asam-asam nukleat, protein 

sebagai koezim atau persenyawaan lain 

seperti  klorofil dan alkaloid dan beberapa 

hormon endogen (George dan Sherrington 

1984). 

Rata-rata panjang tunas tertinggi 

terdapat  pada perlakuan kontrol (3,14 cm). 

Pemberian BAP konsentrasi rendah 0,5 

mg/l menghasilkan panjang tunas 1,61 cm   

dibandingkan konsentrasi tinggi 4 mg/l 

sebesar 0,34 cm. Semakin meningkatnya 

konsentrasi BAP yang diberikan 

mengakibatkan penurunan panjang tunas 

yang terbentuk. Faktor lain yang diduga 

mempengaruhi panjang tunas pada 

perlakuan kontrol dikarenakan adanya 

hormon auksin endogen yang terdapat 

dalam tanaman dan mampu merangsang  

pemanjangan sel. Menurut Kurnianingsih 

et al. (2009) eksplan  yang ditanam di 

media kultur pada perlakuan kontrol dapat 

mengalami pemanjangan tunas karena 

eksplan mengandung auksin endogen yang 

telah tercukupi untuk mengarah pemanjang 

batang.    

Pemberian BAP konsentrasi rendah 

lebih efektif peningkatan pemanjangan 

tunas dibandingkan konsentrasi tinggi 

mengakibatkan penurunan panjang tunas 

yang terbentuk, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Yelnititis (2014) penggunaan 

sitokinin dalam konsentrasi tinggi 

menekan perkembangan tunas dan 

pemanjangan tunas sebaliknya sitokinin 

dalam konsentrasi rendah lebih efektif 

untuk pemanjangan tunas dibandingkan 

penggunaan sitokinin dalam konsentrasi 

tinggi. 

 

KESIMPULAN 

Perlakuan pemberian BAP 

berpengaruh nyata terhadap persentase 

pembentukan tunas, jumlah tunas dan 

panjang tunas yang terbetuk dari eksplan 

biji tembesu (Fagraea fragrans Roxb.) 

yang ditanam pada media WPM selama 

120 hari tanam 

Persentase pembentukan tunas 

tertinggi sebesar 100% terdapat pada 

perlakuan kontrol. Perlakuan pemberian 

1 mg/l BAP terbaik dalam meningkatkan 

jumlah tunas terbanyak 5,93 tunas per 

eksplan. Rata-rata panjang tunas 

tertinggi pada perlakuan kontrol 3,14 

cm. 
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