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ABSTRACT 

Rodent tuber (Typhonium sp.) belongs to Araceae that has a potential as medicinal 

plant. The propagation of rodent tuber was conducted using vegetative propagation 

from bulbs.  This procedure takes a long periode to produce a large quantity of plant. 

Therefore, an in vitro propagation using callus culture is necessary to solve this 

problem.  This research aimed to determine the best concentration of 2,4-D and 

kinetin to induce callus of in vitro leaf rodent tuber explants.  The research was 

conducted at the Laboratory Terpadu of  Biology, Faculty of Math and Natural 

Sciences UR from August 2014 to January 2015. This research used in vitro leaft 

explants of rodent tuber with MS medium.  The design used is Randomize Group 

Design with 10 treatment i.e. (A) Without treatment (Control), (B) 0.5 mg / L 2.4-D, 

(C) 1 mg / L 2.4-D, (D) 1.5 mg / L 2.4-D, (E) 0.5 mg / L 2.4-D + 0.3 mg / L kinetin, 

(F) 1 mg / L 2.4-D + 0.3 mg / L kinetin, (G) of 1.5 mg / L 2,4-D + 0.3 mg / L kinetin, 

(H) 0.5 mg / L 2.4-D + 0.5 mg / L kinetin, (I) 1 mg / L 2.4-D + 0.5 mg / L kinetin, (J) 

1.5 mg / l 2,4-D + 0.5 mg / L kinetin. The results showed that explants could not 

produce callus, the explants response just a swelling leaf explants and browning in 

leaf margin because of an injuries.  The treatment that could give up to 100% 

swelling response was 2.4-D mg / L single (0.5 mg / L and 1 mg / L) and the 

combination treatment (0.5 mg / L 2.4-D + 0.3 mg /L kinetin, 0.5 mg / L 2.4-D + 0.5 

mg / L kinetin and 1.5 mg / L 2.4-D + 0.5 mg / L kinetin).   The treatments that could 

maintain 66.67% explants growth was the combination 0.5 mg / L 2.4-D + 0.5 mg / L 

kinetin and 1 mg /L 2.4-D + 0.5 mg / L kinetin. 
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ABSTRAK 

Keladi tikus (Typhonium sp.) termasuk salah satu jenis tumbuhan liar dari golongan 

Araceae yang berpotensi sebagai tanaman obat. Perbanyakan keladi tikus hingga saat 

ini dilakukan melalui perbanyakan vegetatif yaitu menggunakan umbi. Perbanyakan 

secara vegetatif  membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproduksi tanaman 
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dalam jumlah yang banyak. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perbanyakan 

tanaman dengan menggunakan metode kultur kalus secara in vitro untuk memperoleh 

senyawa metabolit sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi 

terbaik dari 2,4-D dan kinetin untuk menginduksi kalus pada eksplan daun in vitro 

keladi tikus. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Terpadu FMIPA 

UR pada bulan Agustus 2014 hingga Januari 2015. Penelitian ini menggunakan 

eksplan daun in vitro keladi tikus pada medium MS. Rancangan yang digunakan 

adalah RAK dengan perlakuan yaitu (A) Tanpa perlakuan (Kontrol), (B)  0,5 mg/L 

2,4-D, (C)  1 mg/L 2,4-D, (D)  1,5 mg/L 2,4-D, (E) 0,5 mg/L 2,4-D + 0,3 mg/L 

kinetin, (F)   1 mg/L 2,4-D + 0,3 mg/L kinetin, (G) 1,5 mg/L 2,4-D + 0,3 mg/L 

kinetin, (H)  0,5 mg/L 2,4-D + 0,5 mg/L kinetin, (I)  1 mg/L 2,4-D + 0,5 mg/L 

kinetin, (J)  1,5 mg/L 2,4-D + 0,5 mg/L kinetin. Hasil penelitian menunjukkan 

eksplan belum mampu menghasilkan kalus, respon eksplan hanya berupa  

pembengkakan pada daun dan pinggiran eksplan mencoklat karena mengalami 

pelukaan. Perlakuan yang mampu memberikan respon  pembengkakan hingga 100 % 

adalah 2,4-D mg/l tunggal (0,5 mg/l dan 1 mg/l) dan perlakuan kombinasi (0,5 mg/l 

2,4-D + 0,3 mg/l kinetin, 0,5 mg/l 2,4-D + 0,5 mg/l kinetin dan 1,5 mg/l 2,4-D + 0,5 

mg/l kinetin). Perlakuan yang mampu mempertahankan eksplan tetap hidup hingga 

66,67 % adalah perlakuan kombinasi yaitu 0,5 mg/l 2,4-D + 0,5 mg/l kinetin dan 1 

mg/l 2,4-D + 0,5 mg/l kinetin. 
 
Kata kunci : kalus, in vitro, kinetin, keladi tikus, 2,4-D 

 

PENDAHULUAN 

Keladi tikus (Typhonium sp.) 

tergolong famili Araceae, termasuk 

salah satu jenis tumbuhan liar yang 

berpotensi sebagai tanaman obat  yang 

mengandung  senyawa alkaloid, 

triterpenoid, saponin dan steroid 

digunakan sebagai tanaman obat 

penyakit kanker (Mudahar et al. 2006). 

Perbanyakan tanaman keladi tikus 

hingga saat ini dilakukan melalui 

perbanyakan vegetatif yaitu 

menggunakan umbi yang 

membutuhkan waktu lebih lama untuk 

memproduksi tanaman dalam jumlah 

banyak. 

Salah satu solusi dari 

permasalahan tersebut adalah 

perbanyakan tanaman dengan 

menggunakan metode kultur jaringan 

(in vitro) yang dapat dilakukan secara 

langsung dari organ tanaman ataupun 

melalui fase kalus. Kalus adalah 

kumpulan sel yang secara aktif 

membelah namun belum terorganisasi 

menjadi organ tertentu. Kultur kalus 

sering digunakan untuk memperoleh 

tanaman bebas virus, biotransformasi, 

embriogenesis somatik, regenerasi 

varian-varian genetika, sebagai sumber 

untuk produksi protoplas dan 

menghasilkan senyawa metabolit 

sekunder (Zulkarnain 2009). Untuk itu 

dilakukan penelitian pemberian zat 

pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin 

dalam beberapa taraf perlakuan untuk 

menginduksi kalus pada eksplan daun 

in vitro keladi tikus.  
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Induksi kalus sangat berkaitan 

dengan zat pengatur tumbuh endogen 

dan eksogen.  Zat pengatur tumbuh 

yang paling berpengaruh pada induksi 

kalus adalah auksin dan sitokinin.  2,4-

D dari golongan auksin dan kinetin 

dari golongan sitokinin. 2,4-D 

merupakan auksin yang sering 

digunakan secara tunggal dalam 

memproduksi kalus dari berbagai 

eksplan tanaman.  Penggunaan auksin 

(2,4-D) dan sitokinin (BA atau kinetin) 

akan meningkatkan proses induksi 

kalus. Zat Pengatur Tumbuh 

mempunyai peran yang sangat penting 

dalam mengatur pertumbuhan dan 

perkembangan eksplan dalam kultur 

jaringan (Lizawati 2012).  

Pertumbuhan dan morfogenesis 

eksplan dalam kultur in vitro diatur 

oleh keseimbangan zat pengatur 

tumbuh pada media dengan hormon 

endogen yang terdapat dalam eksplan. 

Penambahan auksin atau sitokinin ke 

dalam media kultur dapat 

meningkatkan konsentrasi zat pengatur 

tumbuh endogen di dalam sel, 

sehingga menjadi “faktor pemicu” 

dalam proses tumbuh dan 

perkembangan jaringan (Lestari 2011).   

Kombinasi zat pengatur 

tumbuh yang ditambahkan ke dalam 

medium merupakan faktor utama 

penentu keberhasilan kultur in vitro  

(Indah dan Ermavitalini 2013).  Zat 

pengatur tumbuh yang sering 

digunakan untuk menginduksi 

pembentukan kalus adalah auksin dan 

sitokinin.  Golongan auksin yang 

umum digunakan pada media kultur 

jaringan adalah 2,4-D dan IAA.  2,4-D 

efektif untuk merangsang 

pembentukan kalus karena aktivitas 

yang kuat untuk memacu proses 

diferensiasi sel, organogenesis dan 

menjaga pertumbuhan kalus. Beberapa 

golongan sitokinin yang sering 

digunakan dalam metode kultur 

jaringan untuk menginduksi kalus 

adalah BA dan kinetin.  Hasil 

penelitian Syahid dan Kristina (2007) 

mengatakan bahwa induksi kalus 

keladi tikus berhasil diperoleh dengan 

perlakuan  2,4-D 1,0 mg/L + kinetin 

0,1 mg/L dan 2,4-D 1,0 mg/L + kinetin 

0,3 mg/L dalam umur 8-10 minggu 

setelah kultur.  Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menentukan 

konsentrasi terbaik dari 2,4-D dan 

kinetin untuk menginduksi kalus pada 

eksplan daun in vitro keladi tikus. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Agustus 2014 hingga Februari 

2015. penelitian dilakukan di 

Laboratorium Biologi Terpadu, 

Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas 

Riau. 

b. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan antara 

lain: botol kultur, pipet tetes, gelas 

ukur, cawan petri, gelas kimia, tisu, 

plastik kaca, karet gelang, kertas 

saring, aluminium foil, erlenmeyer, 

timbangan analitik, hot plate, 

autoclave, laminar air flow cabinet, 

pinset, scalpel, mata pisau, lampu 

bunsen, batang pengaduk, sprayer, rak 

kultur, panci enamel dan oven. 

Bahan yang digunakan adalah 

eksplan daun in vitro keladi tikus, 

media MS, agar, sukrosa, 2,4-D, 

kinetin, 0,1N HCl, 0,1N NaOH, 

bakterisida, fungisida, deterjen, Na-
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hipoklorit (Bayclin), 70% alkohol dan 

akuades. 

c. Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

yang terdiri dari 10 perlakuan dengan 

3 kali ulangan. 

d. Pelaksanaan Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian meliputi 

persiapan dan sterilisasi alat, 

pembuatan media, persiapan dan 

penanaman eksplan. pemeliharaan 

dilakukan di ruang inkubasi dengan 

menjaga agar kondisi selalu bersih dan 

steril dengan menyemprotkan 70 % 

alkohol 2 hari sekali. Suhu ruang 

diatur 23-25°C dan diberi penyinaran 

dengan menggunakan lampu. 

e. Analisis Data 

 

Pengamatan penelitian meliputi: 

waktu pembentukan kalus (hst), 

pembentukan kalus (%), kalus 

membentuk organ lain seerti akar atau 

tunas (%). Data dianalisis statistik 

menggunakan ANOVA, apabila 

terdapat pengaruh nyata dilanjutkan 

dengan uji DMRT pada taraf 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini diawali dengan 

penanaman eksplan daun in vitro 

keladi tikus untuk menghasilkan kalus. 

Daun in vitro diperoleh dari planlet 

yang berasal dari nodus keladi tikus 

yang ditanam pada media MS kosong. 

Hingga 70 hari pengamatan eksplan 

tidak menghasilkan kalus. Eksplan 

hanya menunjukkan adanya respon 

yang terjadi seperti respon 

pembengkakan. Pengamatan yang 

dapat dilakukan diakhir pengamatan 

adalah persentase eksplan yang masih 

bertahan hidup.  

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 

seluruh perlakuan mampu memberikan 

respon pembengkakan.  Persentase 

tertinggi dari eksplan yang 

menunjukkan pembengkakan (100 %) 

adalah perlakuan tunggal 2,4-D yaitu 

perlakuan B, C, E, H, J. Pemberian zat 

pengatur tumbuh 2,4-D

 

Tabel 1. Persentase Respon Pembengkakan pada Eksplan Daun Keladi Tikus 

Kode perlakuan Perlakuan % Respon 

A Kontrol 66,67 

B 0,5 mg/l 2,4-D 100 

C 1 mg/l 2,4-D 100 

D 1,5 mg/l 2,4-D 66,67 

E 0,5 mg/l 2,4 D + 0,3 mg/l kinetin 100 

F 1 mg/l 2,4-D + 0,3 mg/l kinetin 33,33 

G 1,5 mg/l 2,4-D + 0,3 mg/l kinetin 66,67 

H 0,5 mg/l 2,4-D + 0,5 mg/l kinetin 100 

I 1 mg/l 2,4-D + 0,5 mg/l kinetin 66,67 

J 1,5 mg/l 2,4-D +0,5 mg/l kinetin 100 
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Gambar 1. Eksplan mengalami respon pembengkakan pada 0,5 mg/l 2,4-D + 

0,3 mg/l kinetin 
 

dikombinasikan dengan kinetin 

konsentrasi rendah  memberikan  

respon pembekakan yang lebih rendah, 

namun jika dikombinasikan dengan 

kinetin konsentrasi tinggi (0,5 mg/l) 

akan meningkatkan persentase respon 

pembengkakan.  

Pembengkakan eksplan pada 

penelitian ini diduga merupakan 

respon yang mengarah ke 

pembentukan kalus. Diduga 

pembesaran pada sel yang terjadi 

sebagai aktifitas sel berupa penyerapan 

mengakibatkan eksplan mengalami 

pembengkakan (Gambar 1.). Respon 

pembengkakan terjadi kerena adanya 

interaksi antara eksplan terhadap 

lingkungan tumbuh dan zat pengatur 

tumbuh melalui penyerapan nutrisi 

yang dilakuan oleh eksplan.  

Sebagaimana dinyatakan oleh Yelnitis 

dan Tajudin (2010) pembengkakan 

atau penebalan pada eksplan 

merupakan interaksi eksplan terhadap 

lingkungan tumbuh, media tumbuh, 

dan zat pengatur tumbuh.   

Keberadaan zat pengatur 

tumbuh sangat jelas mempengaruhi 

respon pembengkakan.  Terbukti dari 

penelitian ini dimana dengan 

penambahan zat pengatur tumbuh  

beberapa perlakuan mampu mencapai 

persentase tertinggi (100 %) 

dibandingkan dengan kontrol.   

Penambahan 2,4-D secara tungal pada 

penelitian ini sudah mampu 

memberikan respon pembengkakan.  

Apabila dikombinasikan dengan 

kinetin, maka perlu diperhatikan 

keseimbangan kedua zat pengatur 

tumbuh.  Kombinasi dengan kinetin 

konsentrasi tinggi diduga lebih optimal 

untuk memberikan respon 

pembengkakan. 
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Tabel 2. Persentase Eksplan Daun yang  Masih Hidup 

Kode perlakuan Perlakuan % eksplan hidup 

A Kontrol 0 

B 0,5 mg/l 2,4-D 0 

C 1 mg/l 2,4-D 0 

D 1,5 mg/l 2,4-D 0 

E 0,5 mg/l 2,4-D + 0,3 mg/l kinetin 33,33 

F 1 mg/l 2,4-D + 0,3 mg/l kinetin 0 

G 1,5 mg/l 2,4-D + 0,3 mg/l kinetin 0 

H 0,5 mg/l 2,4-D + 0,5 mg/l kinetin 66,67 

I 1 mg/l 2,4-D + 0,5 mg/l kinetin 66,67 

J 1,5 mg/l 2,4-D + 0,5 mg/l kinetin 0 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan sebanyak 7 (tujuh) dari 

10 perlakuan yang diberikan 

mengalami pencoklatan (mati) pada 

saat memasuki umur ke 28-56 HST. 

Tiga perlakuan yang lain mampu 

mempertahankan eksplan tetap hidup 

dengan perubahan warna eksplan 

menjadi hijau kekuningan namun tidak 

mampu menghasilkan kalus.  Tiga 

perlakuan tersebut adalah perlakuan E 

(0,5 mg/l 2,4-D + 0,3 mg/l kinetin) 

yaitu 33,33 %; perlakuan H (0,5 mg/l 

2,4-D + 0,5 mg/l kinetin) dan  I (1 

mg/l 2,4-D + 0,5 mg/l kinetin) masing-

masing sebesar 66,67 %. Tabel 2 

menunjukkan bahwa perlakuan 

kombinasi antara 2,4-D dengan kinetin 

lebih mampu mempertahankan eksplan 

tetap hidup dibandingkan perlakuan 

tunggal dan kontrol.  Hal ini mungkin 

dikarenakan adanya sinergis antara 

kedua zat pengatur tumbuh terhadap 

interkasi eksplan dengan media 

dibandingkan dengan control dan 

perlakuan tunggal. 

Hingga akhir pengamatan (hari 

ke 70) kalus yang diharapkan pada 

penelitian ini tidak muncul.  Hal yang 

sama terjadi pada penelitian Manuhara 

(2012) dimana eksplan daun 

Anthurium plowmanii tidak mampu 

menginduksi kalus hingga minggu ke 

12 pada pemberian zat pengatur 

tumbuh yang sama.  Diduga hal ini 

dipengaruhi oleh konsentrasi zat 

pengatur tumbuh yang belum optimal 

untuk menginduksi kalus keladi tikus.  

Berdasarkan penelitian Syahid dan 

Kristina (2007) diperlukan konsentrasi 

auksin eksogen yang lebih tinggi untuk 

menginduksi kalus, namun ternyata 

berdasarkan hasil penelitian ini 

penambahan konsentrasi auksin yang 

lebih tinggi belum mampu untuk 

menginduksi kalus dari eksplan daun 

in vitro keladi tikus.  

Induksi kalus tidak diperoleh 

pada penelitian ini diduga hal kerena 

kondisi eksplan yang digunakan pada 

penelitian ini berasal dari daun in vitro 

yang memiliki ketebalan sangat tipis.   

Hal ini tentunya berpengaruh pada 

senyawa yang terkandung pada 

eksplan tersebut.  Zulkarnain (2009) 

mengatakan bahwa daun planlet hasil 
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kultur in vitro memiliki sel palisade 

yang lebih kecil dan jumlah yang lebih 

sedikit.   Kondisi eksplan yang kecil 

dan tipis ini memiliki jumlah sel yang 

lebih sedikit.   Diduga jumlah sel yang 

terdapat pada eksplan kurang 

mencukupi untuk  membelah hanya 

mampu untuk beradaptasi dengan 

lingkungan .   Sehingga meskipun 

ditambah dengan zat pengatur tumbuh 

akan lebih sulit merangsang 

pembelahan sel-sel untuk 

berdifferensiasi membentuk kalus. 

Ukuran dan asal eksplan daun 

berpengaruh terhadap keberhasilan 

terbentuknya kalus.   Eksplan yang 

berasal dari kultur in vitro memiliki 

keuntungan dan kelemahan.  Salah 

satu keuntungannya adalah eksplan 

sudah dalam kondisi steril sehingga 

tidak membutuhkan sterilasi eksplan 

kembali.  Sedangkan kelemahan dari 

eksplan yang berasal dari kultur in 

vitro adalah ukuran planlet berukuran 

lebih kecil baik batang, daun, dan akar.  

Selain itu, planlet juga tampak lebih 

lunak dan tidak kokoh.  Zulkarnain 

(2009) menyatakan bahwa ukuran 

eksplan dapat mempengaruhi repon 

hidup dari eksplan itu sendiri sehingga 

akan berpengaruh pada keberhasilan 

kultur in vitro.  Ukuran eksplan yang 

kecil akan mempengaruhi fungsi 

fisiologis eksplan.  Hal ini mungkin 

mengakibatkan eksplan tidak mampu 

bertahan lama.  Ukuran eksplan yang 

terlalu kecil, memiliki kandungan 

senyawa metabolit yang tidak 

mencukupi untuk mengimbangi zat 

pengatur tumbuh yang diberikan pada 

media.  Sehingga hanya mampu 

beradaptasi dan memberikan respon 

pembengkakan saja dan pada akhirnya 

eksplan mengalami kematian. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :  

1. Perlakuan yang mampu 

memberikan respon pembengkakan 

hingga 70 hst pada eksplan daun in 

vitro yang mencapai 100 % adalah 

perlakuan tunggal 2,4-D yaitu 

konsentrasi 0,5 mg/l dan 1 mg/l, 

untuk perlakuan kombinasi pada 

konsentrasi 0,5 mg/l 2,4-D + 0,3 

mg/l kinetin,  0,5 mg/l 2,4-D + 0,5 

mg/l kinetin dan 1,5 mg/l 2,4-D + 

0,5 mg/l kinetin. 

2. Perlakuan yang mampu 

mempertahankan eksplan tetap 

hidup hingga 66,67 % adalah 

perlakuan kombinasi yaitu 0,5 mg/l 

2,4-D + 0,5 mg/l kinetin dan 1 

mg/l 2,4-D + 0,5 mg/l kinetin. 
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