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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Binahong 

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis atau biasa dikenal dengan 

sebutan binahong merupakan tanaman menjalar yang bersifat perenial 

(berumur lama). Seperti herba lainnya, binahong memiliki berbagai 

sinonim dan sebutan nama antara lain: Boussingaultia cordifolia (Ten), 

Boussingaultia gracilis Miers, madeira vine (Inggris), dheng san chi 

(Cina), gondola (Indonesia). Panjang tanaman bisa mencapai 5 meter 

(Utami dan Desty, 2013).  

a. Klasifikasi Tanaman Binahong 

Secara ilmiah, tanaman Binahong atau dengan nama Latin  

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta 

Classis   : Dicotyledoneae 

Ordo   : Caryophyllales (Tjitrosoepomo, 2010). 

Familia  : Basellaceae 

Genus   : Anredera 

  Species     :Anredera cordifolia (Ten.) Steenis (Bacer dan     

Bakhuizen, 1968). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Tanaman Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) 

Steenis) (Dokumen Pribadi) 
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b. Morfologi Tanaman Binahong 

1) Daun  

                   Daunnya termasuk daun tunggal, terletak berseling, 

bertangkai sangat pendek (subsessile), bentuk jantung 

(cordata), panjang 5-10 cm, lebar 3-7 cm, ujung runcing, 

pangkal berlekuk (emerginatus), tepi rata, helaian daun tipis 

lemas, permukaan licin, bisa dimakan (Nuraini, 2014). 

2) Batang  

Batang tanaman binahong lunak, bentuk silindris, 

saling membelit, berwarna merah, dan bagian solid dengan 

permukaan halus (Utami dan Desty, 2013). 

3) Akar 

       Bentuk dari akarnya rimpang dan berdaging lunak 

(Susetya, 2012). 

4) Bunga 

       Bentuk bunganya majemuk rimpang, bertangkai 

panjang, muncul di ketiak daun, mahkota berwarna krem 

keputih-putihanan berjumlah lima helaian tidak berlekatan 

dan panjang helaian mahkota 0,5-1 cm, berbau harum 

(Susetya, 2012). 

c. Kandungan  Kimia Tanaman Binahong 

 Rachmawati, (2008) dalam Ekaviantiwi et al., (2013), 

kandungan metabolit sekunder daun binahong, yaitu flavonoid, 

alkaloid, tanin, steroid, triterpenoid, saponin, dan minyak atsiri.   

Selanjutnya, menurut penelitian Kumalasari dan Nanik, (2011),  

menyatakan bahwa hasil skrining fitokimia ekstrak etanol 70% dari 

batang binahong mengadung senyawa polifenol, flavonoid, dan 

saponin. Senyawa ini diduga memberikan konstribusi dalam 

aktivitas antimikroba.  

Flavonoid adalah senyawa fenol yang terdiri dari 15 atom 

karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Senyawa-
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senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, biru, dan sebagai 

zat warna kuning yang ditemukan (Susetya, 2012).  Flavonoid dari 

ekstrak daun binahong memiliki aktivitas farmakologi sebagai 

antiinflamasi, analgesik, dan antioksidan (Mardiana, 2013). 

Flavonoid yang terkandung pada ekstrak daun binahong dari 

sampel segar dan kering adalah 7,81% mg/kg dan 11,23 mg/kg 

(Selawa, et al., 2013). Menurut penelitian  Sugiyarto dan Paramita, 

(2014), kadar flavonoid total sampel kalus daun binahong 

bertekstur kompak diperoleh 0,0019%, sampel kalus remah sekitar 

0,0017%, dan sampel daun sekitar 0,015%. 

Alkaloid adalah senyawa-senyawa organik yang terdapat 

dalam tumbuh-tumbuhan, bersifat basa, dan struktur kimianya 

mempunyai sistem lingkar heterosiklis dengan nitrogen sebagai 

hetero atomnya. Alkaloid padat umumnya berwarna putih atau 

tidak berwarna, tetapi ada pula yang berwarna kuning  (Sumardjo, 

2009). Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang 

terbesar. Alkaloid memliki kemampuan sebagai antibakteri 

(Robinson, 1995 dalam Anasta et al., 2013). Hasil penelitian Titis 

et al., (2013) menunjukkan bahwa alkaloid total daun binahong 

menunjukkan sifat yang sangat sitotoksik dengan harga          

85,583 ppm. 

Triterpenoid merupakan senyawa berbentuk Kristal, tidak 

berwarna, dan memiliki titik leleh yang tinggi (Indrawati dan 

Razimin, 2013). Berdasarkan penelitian Murdianto et al., (2013), 

hasil uji antibakteri dari isolat triterpenoid mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphyococcus aureus dan Escherichia coli. 

Saponin yaitu metabolit sekunder yang banyak terdapat di 

alam, terdiri dari gugus gula yang berkaitan dengan aglikon atau 

sapogen. Saponin memiliki sifat antibakteri dan antivirus 

berkhasiat sebagai obat antikanker, antitumor, dan penurun 

kolesterol (Mardiana, 2013). 
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Di Indonesia daun binahong disebut gondola. Memiliki 

manfaat antara lain: menyembuhkan wasir, gangguan sakit kepala,  

gatal-gatal, menjaga daya tahan tubuh, diare, disentri, susah buang 

air besar, flu tulang, usus bengkak, sesak nafas, darah rendah, 

kolesterol tinggi, gangguan kesehatan pasca operasi dan 

melahirkan, tipes, pembengkakakan dan pembekuan darah, 

diabetes, maag, asam urat, encok, pegal linu, stroke (Nuraini, 

2014). Murtie, (2013) menambahkan bahwa binahong bermanfaat 

untuk mempercepat penyambungan tulang yang patah.  

Menurut penelitian Paju et al., (2013), binahong memiliki 

efektivitas penyembuh luka yang terinfeksi bakteri Staphylococcus 

aureus. Ekstrak etanol daun binahong mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap pertumbuhan Salmonella typhi secara in vitro 

(Dewanty, 2011). Ekstrak etil asetat daun binahong mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap Shigella flexneri secara in vitro 

dengan nilai kadar bunuh 8% (Wardhani dan Nanik, 2012).  

Perasan daun binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli secara in vitro (Darsana et al., 2012). Ekstrak 

daun binahong 1,8 g/KgBB dapat menurunkan kadar gula darah 

pada tikus putih jantan galur wistar yang diinduksi dengan sukrosa 

(Makalalag et al,. 2013). Pemberian ekstrak daun binahong dapat 

menurunkan kadar kolesterol darah mencit putih jantan (Fauziah et 

al., 2014). 

2. Kultur Jaringan  

Kultur jaringan tanaman adalah suatu upaya mengisolasi bagian-

bagian tanaman (protoplasma, sel, jaringan, organ), kemudian 

dikulturkan pada nutrisi buatan yang steril serta di bawah kondisi 

lingkungan yang terkendali sehingga bagian-bagian tanaman tersebut 

dapat beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali (Zulkarnain, 

2011).   
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Teknik kultur jaringan merupakan cara memperbanyak tanaman 

secara cepat dan dalam jumlah yang banyak selain itu juga dapat dipakai 

untuk mempelajari biosintesis metabolit sekunder. Kultur organ 

misalnya kultur akar, kultur pucuk, dan kultur daun merupakan salah 

satu teknik kultur jaringan yang digunakan untuk menghasilkan 

metabolit sekunder (Hashimoto dan Yamada, 1994 dalam Kasmiyati, 

2007).  Dengan kultur kalus, metabolit sekunder dapat dihasilkan dalam 

jumlah banyak dan dapat dimodifikasi perlakuan kulturnya. Selain itu, 

kalus dapat diperoleh dalam waktu lebih cepat sehingga lebih 

menghemat waktu dan biaya (Kasmiyati, 2007). 

Kultur jaringan tanaman obat bertujuan untuk mendapatkan 

teknik perbanyakan vegetatip secara in vitro dalam usaha pengadaan 

bibit maupun sebagai sarana pembiakan tanaman yang tidak dapat 

dibiakkan dengan benih atau dengan cara pembiakan konvensional sukar 

dilakukan. Juga bertujuan untuk mendapatkan senyawa metabolit 

sekunder dari kalus serta sebagai cara menyelamatkan tanaman obat dari 

kepunahan (Mariska, 1987 dalam Sulandjari, 2008). 

Jaringan dapat dikulturkan pada agar padat atau medium hara 

cair. Jika ditanam dalam agar, jaringan akan membentuk kalus, yaitu 

massa atau sel-sel yang tak tertata (Wetter dan Costabel, 1991).  Jaringan 

yang sering digunakan dalam teknik kultur jaringan tanaman adalah 

kalus, sel dan protoplas, sedangkan organ tanamannya meliputi pucuk, 

bunga, daun, dan akar (Hartman et al., 1990 dalam Zulkarnain, 2011). 

Katuuk, (1989), kultur kalus adalah kumpulan sel yang terbentuk 

dari pengkulturan organ, jaringan, maupun pengkulturan sel-sel yang 

mendahului. Kultur kalus dapat memproduksi metabolisme sekunder 

yang lebih beraneka ragam. Untuk memproduksi metabolit sekunder 

melalui kultur jaringan kebanyakan dengan memanipulasi komposisi 

media seperti konsentrasi, unsur makro dan mikro, gula, vitamin, 

senyawa organik lain dan hormon (Staba, 1980 dalam Sulandjari, 2008). 
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Kelebihan kultur jaringan dalam produksi metabolit sekunder 

dibandingkan dengan tanaman utuh adalah tidak adanya keterbatasan 

iklim, tidak memerlukan lahan yang luas, dan senyawa bioaktif yang 

dihasilkan secara kontinyu dalam keadaan yang terkontrol (Collin dan 

Edward, 1998 dalam Sugiyarto dan Paramita, 2014). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan 

tanaman, yaitu: 

a. Eksplan 

Eksplan adalah bagian kecil jaringan atau organ yang 

dikeluarkan/dipisahkan dari tanaman induk kemudian dikulturkan. 

Berhasil tidaknya pengkulturan eksplan tergantung pada faktor 

yang dimiliki oleh eksplan itu sendiri meliputi: ukuran, umur 

fisiologi, sumber, serta genotip eksplan (Huges 1980 dalam Katuuk 

1989). 

1) Ukuran eksplan  

  Semakin kecil ukuran eksplan, akan semakin kecil pula 

kemungkinan terjadinya kontaminasi, baik secara internal 

maupun eksternal. Sebaliknya, semakin besar ukuran eksplan, 

akan semakin besar pula kemungkinan untuk berhasilnya 

proliferasi (George dan Sherington, 1984 dalam Zulkarnain, 

2011). 

2) Umur Eksplan 

          Umur eksplan sangat mempengaruhi tipe serta daya 

morfogenesis. Sel atau jaringan yang muda dinamakan 

juvenile akan tetap muda dalam pengkulturan, sehingga daya 

untuk bergenerasi tetap ada sedangkan sel-sel tua, 

kesanggupan untuk bergenerasi sudah berkurang. Jaringan 

yang sudah tua ada kemungkinan sudah mengandung banyak 

patogen (Katuuk, 1989). 
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3) Sumber Eksplan 

Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai 

eksplan adalah biji atau bagian-bagaian biji seperti aksis 

embrio atau kotiledon, tunas pucuk, potongan batang satu 

buku (nodal explant), potongan akar, potongan daun, 

potongan umbi batang, umbi akar, empulur batang, umbi 

lapis dengan sebagian batang, dan bagian bunga (Yusnita, 

2003). 

4) Genotip  

Genotip adalah faktor endogen paling utama yang 

mempengaruhi perkembangan jaringan eksplan. Kelompok 

tanaman untuk beregenerasi paling rendah yaitu tanaman 

gymnospermae, kemudian diikuti oleh tanaman monokotil, 

dan terakhir tanaman dikotil (Katuuk, 1989). 

b. Media 

Media mempunyai dua fungsi utama. Fungsi pertama ialah 

untuk memasok (suplai) nutrisi, dan fungsi kedua ialah untuk 

mengarahkan pertumbuhan melalui zat pengatur tumbuh (Katuuk, 

1989). 

c. Lingkungan 

Faktor-faktor lingkungan yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan in vitro  meliputi: 

1) Cahaya 

          Cahaya sangat penting bagi kehidupan organisme. 

Bagi tanaman in vitro cahaya berperan dalam pertumbuhan 

dan perkembangan yang disebut fotomorfogenesis (Katuuk, 

1989). 

2) Suhu  

           Kisaran suhu 25- 28
O
C di dalam ruang kultur dapat 

memberikan manfaat bagi pertumbuhan in vitro sejumlah 

besar spesies tanaman, walaupun pada keadaan tertentu 



12 
 

  

kadang-kadang dikehendaki suhu yang lebih rendah 

(Gunawan, 1987). 

3) pH 

   Keasaman serta kebasaan media juga merupakan 

faktor lingkungan eksplan yang sangat menentukan. Manfaat 

pH dalam media adalah untuk: 1. menjaga kestabilan 

membrane sel, 2. mengatur garam-garam agar tetap dalam 

bentuk terlararut, 3. membantu penyerapan zat hara, dan 4. 

mengatur sifat gel agar (George dan Sherington, 1984 dalam 

Katuuk, 1989). 

4) Kelembaban Relatif 

            Kelembaban relatif dalam botol kultur dengan mulut 

botol yang ditutup umumnya cukup tinggi, yaitu berkisar 

antara 80-99%. Jika kelembaban relatif ruang kultur berada 

dibawah 70% maka akan mengakibatkan media dalam botol 

kultur akan cepat dan kering sehingga eksplan dan plantlet 

yang dikulturkan akan cepat kehabisan media (Rahayu dan 

Muhamad, 2012). 

5) Wadah/Botol Kultur 

   Ukuran wadah kultur biasanya juga mempengaruhi 

pertumbuhan serta morfogenesis in vitro. Wadah kultur 

jaringan tidak tergantung pada botol kultur buatan pabrik. 

Biasanya wadah terbuat dari gelas adalah yang paling baik, 

karena dapat dengan mudah dicuci dan digunakan lagi 

(Katuuk, 1989). 

3. Kalus  

    Kalus adalah jaringan yang tak berbentuk serta tak terorganisasi. 

Jaringan ini adalah hasil pembelahan sel yang berpotensi tinggi untuk 

terus- menerus membelah diri (Katuuk, 1989). 

          Menurut  Andaryani, (2010), tekstur kalus yang remah dianggap 

baik karena memudahkan dalam pemisahan menjadi sel-sel tunggal pada 
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kultur suspensi, disamping itu akan meningkatkan aerasi oksigen antar 

sel.  Pierik, (1987), menyatakan bahwa terbentuknya kalus yang (friable) 

remah merupakan hasil aktivitas pembelahan sel yang meningkat. 

       Kualitas kalus yang baik sebagai penghasil senyawa metabolit 

sekunder yaitu mempunyai ciri-ciri warna dan tekstur yang sesuai 

dengan metabolit sekunder. Kalus yang baik untuk digunakan sebagai 

bahan penghasil metabolit sekunder yaitu memiliki tekstur kompak, 

karena dapat mengakumulasikan metabolit sekunder yang lebih banyak 

(Indah dan Dini, 2013).  

 Menurut Kresnawati, (2006), warna kalus dari suatu eksplan 

dipengaruhi oleh zat pengatur tumbuh. Warna kalus yang bermacam-

macam diakibatkan oleh adanya pigmentasi cahaya dan asal eksplan. 

Pigmentasi bisa merata keseluruh permukaan kalus atau hanya sebagian 

saja, bisa dilihat adanya perbedaan warna dalam satu kalus yaitu putih, 

hijau, coklat, putih kecoklatan, dan putih kehijauan. Warna kalus 

mengindikasikan keberadaan klorofil dalam jaringan, semakin hijau 

warna kalus semakin banyak pula kandungan klorofilnya Warna terang 

atau putih dapat mengindikasikan bahwa kondisi kalus masih cukup baik 

(Fatmawati, 2008 dalam Andaryani, 2010). Widyawati, (2010)  

menambahkan bahwa warna putih kehijauan memungkinkan warna 

paling cerah dengan kandungan klorofil lebih sedikit. Pada penambahan 

sitokinin dengan konsentrasi yang semakin meningkat cenderung 

menunjukkan warna hijau (cerah) pada kalus lebih tanan lama. Warna 

hijau pada kalus adalah akibat efek sitokinin dalam pembentukan 

klorofil.  

  Ukuran kalus yang dihasilkan pada tiap media perlakuan berbeda-

beda, hal ini disebabkan oleh kemampuan jaringan dalam menyerap air 

dan unsur hara berbeda-beda yaitu kemampuan mengadakan proses 

difusi, osmosis dan tekanan turgor (Sriyanti, 2000 dalam Widyawati, 

2010). 
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  Pierik, (1987), tekstur pada kalus dapat bervariasi dari kompak 

hingga meremah, tergantung pada jenis tanaman yang dipakai, 

komposisi nutrient media, zat pengatur tumbuh dan kondisi lingkungan 

kultur. 

  Penggunaan konsentrasi auksin dan sitokinin yang tepat mampu 

menghasilkan kalus yang remah. Terbentuknya kalus berstruktur remah 

dipicu oleh adanya hormon auksin endogen yang diproduksi secara 

internal oleh eksplan yang telah timbul membentuk kalus tersebut 

(Widyawati, 2010).   

4. Zat Pengatur Tumbuh  

Hormon adalah suatu senyawa yang dihasilkan pada suatu bagian 

tanaman dan bergerak dalam jaringan untuk mempengaruhi aktivitas sel 

pada bagian lain. Hormon menjadi alat komunikasi antar bagian yang 

berbeda pada tanaman dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang 

terkoordinasi pada keseluruhan tanaman. Oleh karena itu, dengan 

memanipulasi kadar dan jenis hormon tanaman di dalam medium kultur 

jaringan secara langsung dapat mengatur pola pertumbuhan eksplan 

(Zulkarnain, 2011).  

Hormon sintesis yang ditambahkan dari luar tubuh tanaman 

disebut zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh dapat dibagi menjadi 

beberapa golongan auksin, sitokinin, giberelin, dan inhibitor. Zat 

pengatur tumbuh yang tergolong auksin adalah IAA, IBA, NAA, dan 

2,4-D. Zat pengatur tumbuh yang termasuk golongan sitokinin adalah 

Kinetin, Zeatin, BAP. Zat pengatur tumbuh yang termasuk golongan 

giberelin antara lain adalah GA1, GA2, GA3, GA4. Sedangkan zat 

pengatur tumbuh yang termasuk golongan inhibitor antara lain adalah 

fenolik dan asam absisik (Hendaryono dan Wijayani, 1994). 

Auksin adalah hormon tumbuhan yang memproduksi secara 

alamiah dalam tubuh tumbuhan. Selain IAA dikenal juga auksin sintetik 

lain yaitu: 1) a-naphtalene acetic acid (NAA), 2) 2,4-D (2,4- 

Dichorophenoxy acetic acid), 3) IBA (3-indole butyric acid, dan 4) 
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PCPA (P-chorophenoxy acetic acid). Pengaruh auksin dalam 

mikropropagasi  antara lain adalah induksi kalus, pembentukan klorofil, 

serta morfogenesis (Katuuk, 1989). Smith, (1992) dalam Zulkarnain, 

(2011) menyatakan bahwa konsentrasi auksin yang rendah akan 

meningkatkan pembentukan akar adventif, sedangkan auksin konsentrasi 

tinggi akan merangsang pembentukan kalus dan menekan morfogenesis. 

Zat pengatur tumbuh 2,4-D merupakan auksin kuat yang sering 

digunakan secara tunggal untuk menginduksi terbentuknya kalus dari 

berbagai jaringan tanaman (Bhojwani dan Razdan, 1996 dalam Syahid 

dan Kristina, 2007). Penambahan 2,4-D dalam media akan merangsang 

pembelahan dan pembesaran sel pada eksplan sehingga memacu 

pembentukan dan pertumbuhan kalus serta meningkatkan senyawa kimia 

alami flavonoid (Rahayu et al., 2003). Senyawa yang paling sering 

digunakan adalah  asam 2,4-D. Senyawa ini digunakan pada kadar     

0,1-50 µM (Weter dan Costabel, 1991). 

Sitokinin adalah senyawa yang dapat meningkatkan pembelahan 

sel pada jaringan tanaman serta mengatur pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, sama halnya dengan kinetin (6-

furfurylaminopurine) (Zulkarnain, 2011). Syahid et al., (2010), adanya 

sitokinin dapat meningkatkan pembelahan sel dalam proses sitokinesis 

terutama pada saat sintesis RNA dan protein akan memacu aktivitas 

auksin dalam pembelahan sel membentuk kalus. 

Pemberian sitokinin ke dalam media kultur jaingan penting untuk 

menginduksi perkembangan dan pertumbuhan eksplan. Apabila 

ketersediaan sitokinin dalam medium kultur sangat terbatas maka 

pembelahan sel pada jaringan yang dikuturkan akan terhambat. Akan 

tetapi, apabila jaringan tersebut disubkulturkan pada medium dengan 

kandungan sitokinin yang memadai maka pembelahan sel akan 

berlangsung secara sinkron (George dan Sherington, 1984 dalam 

Zulkarnain, 2011). 
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. BAP merupakan salah satu sitokinin sintetik yang aktif dan 

daya merangsangnya lebih lama karena tidak mudah dirombak oleh 

enzim dalam tanaman. BAP memiliki struktur yang mirip dengan  

kinetin, juga aktif dalam pertumbuhan dan poliferasi kalus (Sari et al., 

2013). Penggunaan sitokinin BA sering berkisar pada konsentrasi        

0,5-10 mg/l (Yusnita, 2003). 

Menurut Zulkarnain, (2011), peranan auksin dan sitokinin sangat 

nyata dalam pengaturan pembelahan sel, pemanjangan sel, dan 

dieferensiasi sel. Pemberian auksin yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan sitokinin akan memacu pembentukan akar, sedangkan pemberian 

sitokinin yang lebih tinggi akan memacu pertumbuhan tunas, dan bila 

kedua hormon tersebut diaplikasikan dalam jumlah yang seimbang, 

maka akan memacu terbentuknya kalus pada bahan tanaman (Noogle 

dan Firtz, 1983 dalam Agriani, 2010).   

Konsentrasi zat pengatur tumbuh yang dibutuhkan setiap jenis 

tanaman yang dikulturkan, eksplan yang digunakan, kondisi lingkungan 

kultur dan media kultur yang digunakan memberikan pengaruh yang 

berbeda-beda (George dan Sherington, 1984 dalam  Kresnawati, 2006).  

5. Penelitian yang Relevan  

Rosyidah et al., (2014), telah melakukan penelitian mengenai 

induksi kalus dari eksplan daun melati dengan penambahan berbagai 

konsentrasi 2,4-D dan BAP pada media MS secara in vitro. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kombinasi hormon 2,4-D 1 mg/l dan 

BAP 1 mg/l  mempengaruhi kecepatan  induksi kalus terjadi pada hari 

ke-6, memiliki rerata biomassa kalus terbaik, yaitu sebesar 1,330 gram.  

Tekstur kalus merupakan salah satu penanda yang dipergunakan untuk 

menilai pertumbuhan suatu kalus. Kalus yang baik untuk digunakan 

sebagai bahan penghasil metabolit sekunder yaitu memiliki tekstur 

kompak (nonfriable).  Pada perlakuan kombinasi 1 mg/l 2,4-D + 1 mg/l 

BAP juga menghasilkan warna kalus yaitu hijau.  
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Aziz et al., (2014),  menunjukkan bahwa hasil penelitian induksi 

umbi iles-iles dengan kombinasi yang seimbang 1 mg/l 2,4-D + 1 mg/l 

BAP memiliki rerata waktu induksi kalus 13 hari dan kalus berwarna 

putih. Indah dan Dini, (2013), menambahkan bahwa konsentrasi ZPT 

yang paling optimal untuk warna dan tekstur kalus daun nyamplung, 

yaitu dengan kombinasi 2,4-D 1,5 ppm + BAP 1-3 ppm. 

Menurut penelitian Syahid et al., (2010), kombinasi perlakuan    

2,4-D 0,3 mg/l + Benzyl Adenin 0,1 mg/l merupakan perlakuan terbaik 

yang dapat menghasilkan struktur kalus yang lebih remah. Perlakuan 

tersebut ,juga menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih cepat setelah 

kalus di sub kultur ke media yang sama. Selanjutnya, menurut penelitian 

Sumadji et al., (2014), bahwa perlakuan zat pengatur tumbuh              

2,4-D 2 mg/l + BA 2 mg/l dapat menginduksi munculnya kalus dengan 

warna dan tekstur kalus yang baik dari eksplan benih padi varietas IR64, 

Mentik Wangi dan Rojolele, munculnya kalus tercepat terjadi pada         

9 HST. Pengaruh konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D + BA mampu 

menginduksi kalus dari masing-masing eksplan benih padi dengan 

morfologi kalus yang remah (friable).  

   Menurut Hayu, et al., (2014), menyatakan bahwa eksplan daun 

binahong terbentuk menjadi kalus pada bagian bawah daun terjadi 

selama 28 hari dengan konsentrasi BAP 2 ppm pada media MS. Hal ini 

mempengaruhi proses pertumbuhan kalus, yaitu pada konsentrasi BAP 

yang tinggi akan menghambat proses pertumbuhan kalus. Sumiati, et al., 

(2014), melaporkan bahwa pada media MS yang ditambahkan dengan 

2,4-D 2 ppm mampu menginduksi munculnya kalus pada eksplan daun 

binahong terjadi pada umur 7 HST, dengan warna putih dan bertekstur 

remah. 
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B. KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir 

 Daun 

binahong 

 Batang 

binahong 

Kombinasi zat pengatur 

tumbuh auksin dan sitokinin 

 

Auksin (2,4-D): 

 untuk menginduksi terbentuknya 

kalus (Bhojwani dan Razdan, 

1996 dalam Syahid dan Kristina, 

2007). 

 Meningkatkan senyawa kimia 

alami flavonoid  

(Rahayu et al., 2003).  

 

  

 

Jenis eksplan 

Sitokinin (BAP): 

 Aktif dalam 

pertumbuhan 

dan poliferasi 

kalus (Sari et 

al., 2013). 

 

 

 

Binahong 

Binahong berkhasiat untuk menyembuhkan wasir, gangguan 

sakit kepala, gatal-gatal, menjaga daya tahan tubuh, diare, disentri, susah 

buang air besar, flu tulang, usus bengkak, sesak nafas, darah rendah, 

kolesterol tinggi, gangguan kesehatan pasca operasi dan melahirakan, 

meningkatkan vitalitas pria, tipes, pembengkakakan dan pembekuan 

darah, diabetes, maag, asam urat, encok, pegal linu, stroke (Nuraini, 

2014). Mempercepat penyambungan tulang yang patah (Murtie, 2013) 

dan antibakteri (Paju et al., (2013); Dewanty, (2011); Wardhani dan 

Nanik, (2012); Darsana et al., (2012).  

 

 

Alasan menggunakan binahong karena pada daun  memiliki 

kandungan metabolit sekunder, yaitu flavonoid, alkaloid, tanin, steroid, 

triterpenoid, saponin, dan minyak atsiri (Rachmawati, 2008 dalam 

Ekaviantiwi et al., 2013). Batang binahong mengadung senyawa 

polifenol, flavonoid, dan saponin (Kumalasari dan Nanik, 2011). 

 

Teknik kultur jaringan secara in vitro sebagai usaha untuk 

meningkatkan senyawa metabolit sekunder pada tanaman binahong 

melalui pembentukan kalus. 
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C. HIPOTESIS 

  Dari hasil penelitian yang relevan, maka dapat dirumuskan 

hipotesis:  

H1 yaitu ada pengaruh kombinasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan BAP 

terhadap  pertumbuhan  kalus  pada  jenis eksplan tanaman binahong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


