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ABSTRACT 

 

Binahong (Anredera cordifolia) is the herbal plant have benefit for health 

because it contain secondary metabolites. Binahong leaves useful for improving 

immunity, repairing damaged cells, smoothing and normalize blood circulation, 

prevent stroke, overcome diabetes, and treat ulcer disease. Secondary metabolites 

contents in binahong leaves including flavonoids, oleanolic acid, protein, 

ascorbic acid, and saponins. Secondary metabolites can be produced by tissue 

culture techniques. One of tissue culture techniques to produce secondary 

metabolites is callus culture. The purpose of this study to determine the effect of 

growth regulators 2,4-D and BAP with various concentrations on the growth of 

plant callus binahong. This study using 2 factors Completely Randomized Method 

(CRM): factor 1: 2,4-D concentration of 0 ppm (D0) 0.5 ppm (D1) 1 ppm (D2) 1.5 

ppm (D3) and factor 2 : BAP concentration of 0 ppm (P0) 0.5 ppm (P1). 

Parameters growth callus rate , the texture of callus, callus color, and size of 

callus was observed after 45 days since planting. The results showed that the 

concentration of 2,4-D and BAP have effect on callus induction of binahong 

leaves. Callus produced crumb texture and white. The concentration of 0.5 ppm 

2,4-D and 1 ppm BAP is the most optimal concentration for callus size. 
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ABSTRAK 

 

Binahong (Anredera cordifolia) merupakan tanaman herbal yang 

bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung senyawa metabolit sekunder. 

Daun binahong bermanfaat untuk meningkatkan imunitas, memperbaiki sel yang 

rusak, melancarkan dan menormalkan peredaran darah, mencegah stroke, 

mengatasi diabetes, serta mengobati penyakit maag. Kandungan senyawa 

metabolit sekunder yang terdapat pada daun binahong antara lain flavonoid, 

asam oleanolik, protein, asam askorbat, dan saponin. Senyawa metabolit 

sekunder dapat dihasilkan dengan teknik kultur jaringan. Salah satu teknik kultur 

jaringan untuk menghasilkan senyawa metabolit sekunder adalah dengan kultur 



kalus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh zat pengatur tumbuh 2,4-

D dan BAP dengan berbagai macam konsentrasi terhadap pertumbuhan kalus 

tanaman binahong. Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) 2 faktor yaitu : faktor 1 : konsentrasi 2,4-D 0 ppm (D0) 0,5 ppm 

(D1) 1 ppm (D2) 1,5 ppm (D3) dan faktor 2 : konsentrasi BAP 0 ppm (P0) 0,5 

ppm (P1). Parameter kecepatan tumbuh kalus, tekstur kalus, warna kalus, dan 

ukuran kalus diamati sampai 45 hari setelah tanam. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa konsentrasi 2,4-D dan BAP berpengaruh terhadap induksi kalus daun 

binahong. Kalus yang dihasilkan bertekstur remah dan berwarna putih. 

Konsentrasi 2,4-D 0,5 ppm dan BAP 1 ppm merupakan konsentrasi yang paling 

optimal untuk ukuran kalus. 
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PENDAHULUAN 

Binahong (Anredera cordifolia) di beberapa daerah di Indonesia dikenal 

dengan gandola yang biasa digunakan sebagai tanaman pagar. Tanaman ini mudah 

tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. Selain mudah dibudidayakan, 

binahong dipercaya sebagai tanaman herbal yang dapat mendatangkan manfaat 

bagi kesehatan. Semua bagian dari tanaman ini seperti akar, batang, dan daun 

dapat digunakan dalam obat herbal. 

Menurut penelitian Mulyaningsih (2014) binahong menghasilkan suatu 

senyawa metabolit sekunder yang  mempunyai  peranan  sebagai  antibakteri, 

diantaranya adalah asam askorbat, flavonoid, dan protein. Karena adanya 

kandungan senyawa metabolit sekunder maka dari itu dalam kehidupan sehari-

hari tanaman binahong dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional yang 

dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. 

Pemanfaatan tumbuhan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya kesadaran masyarakat mengkonsumsi obat herbal. Peningkatan 

mengkonsumsi obat herbal menyebabkan kebutuhan bahan obat yang berasal dari 

tumbuhan semakin bertambah, sementara dibutuhkan bibit dalam jumlah yang 

sangat banyak. Teknik kultur jaringan tumbuhan atau kultur in vitro dapat 

dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah bagi perbanyakan bibit dan 

perolehan metabolit sekunder dari jaringan tanaman ini.  

Kultur jaringan dapat digunakan sebagai sarana penghasil senyawa 

metabolit sekunder. Metabolit sekunder dapat diperoleh melalui kultur kalus. 



Kultur kalus sering mengasilkan metabolit dengan kadar lebih tinggi 

dibandingkan yang diambil langsung dari tanamannya. Metabolit sekunder 

merupakan hasil dari proses-proses biokimia yang terjadi pada tubuh tanaman 

secara utuh dan hanya diproduksi pada kondisi-kondisi tertentu yang berfungsi 

untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. 

Hasil penelitian Wahyuni, dkk (2013), menunjukan bahwa penggunaan zat 

pengatur tumbuh 2,4-D dan BAP memberikan respon pertumbuhan kalus dari 

eksplan daun Aglaonema sp. cv. Dynamic Ruby. Penelitian Indah dan Dini 

(2013), menyatakan kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh yang paling 

optimal untuk warna dan tekstur kalus antara lain kombinasi konsentrasi 2,4-D 1,5 

ppm dan BAP 2 ppm. Hasil uji yang pernah diteliti oleh Sugiyarto dan Paramita 

(2014), tentang induksi kalus tanaman binahong (Anredera cordifolia) presentase 

pembentukan kalus tertinggi diperoleh pada konsentrasi IBA 0,5 ppm dan BAP 

0,5 ppm dengan presentase pembentukan kalus sebesar 100%. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari zat pengatur tumbuh BAP dan 2,4-D 

terhadap pertumbuhan kalus eksplan daun tanaman binahong maka dilakukanlah 

penelitian ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2014-Maret 2015 di 

Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman Progdi Pendidikan Biologi FKIP UMS. 

Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 2 faktor perlakuan yaitu konsentrasi 2,4-D (D) dan 

konsentrasi BAP (P). Masing-masing perlakuan dengan 2 kali ulangan.   

Bahan yang digunakan pada penelitian ini tanaman binahong, media MS, 

gula, agar-agar, PPM (Plant Perservative Mixture), zat pengatur tumbuh 2,4-D 

dan BAP, NaOH, HCl, alkohol, Bayclin, aquades, detergen, sabun cuci, dan 

spirtus. Alat yang digunakan adalah botol kultur, botol jamp, petridish, gelas ukur, 

beaker glass, erlenmeyer, pinset, scalpel, sendok takar, batang pengaduk, oven, 

autoklaf, LAF (Laminar Air Flow), hot plate, magnetic stirrer, timbangan 

analitik, mikropipet, bunsen, korek api, sprayer, pH meter, kertas label, kertas 



payung, alumunium foil, plastik wrap, lemari pendingin, rak kultur, dan kamera 

digita. Pelaksanaan penelitian meliputi persiapan LAF, sterilisasi alat, pembuatan 

larutan stok 2,4-D dan BAP, pembuatan media tanam, sterilisasi eksplan, 

penanaman eksplan, dan pemeliharaan botol kultur. 

Pengamatan dilakukan setiap hari sampai terbentuk kalus hingga 45 hari 

setelah tanam. Data kecepatan tumbuh kalus, tekstur, warna dan ukuran kalus 

dianalisis secara deskriptif. Kecepatan tumbuh kalus dihitung saat muncul kalus 

pertama kali sejak penanaman, sedangkan tekstur, warna, dan ukuran kalus 

diamati pada akhir penelitian.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian mengenai induksi kalus pada eksplan daun tanaman 

Binahong (Anredera cordifolia) secara in vitro dengan konsentrasi 2,4-D dan 

BAP yang berbeda diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 1.  Pertumbuhan kalus dari daun binahong yang ditanam secara  in 

vitro dengan konsentrasi ZPT 2,4-D dan BAP yang berbeda 

Perlakuan 
Kecepatan 

tumbuh (hari ke-) 
Tesktur Warna 

Ukuran 

(mm) 

D0P0 16 -
a 

-
a
 -

a
 

D1P0 7* -
a
 -

a
 -

a
 

D2P0 7* -
a
 -

a
 -

a
 

D3P0 7* -
a
 -

a
 -

a 

D0P1 - - - - 

D1P1 30 Remah Putih 5,5 

D2P1 18 Remah Putih 9 

D3P1 28 Remah Putih 6 

Keterangan : 

* : Pertumbuhan kalus tercepat 

-  : Tidak tumbuh kalus 

-
a 
: Tumbuh akar 



Kecepatan tumbuh kalus yang paling cepat pada perlakuan D1P0, D2P0, dan 

D3P0 yaitu dihari ke-7 setelah tanam. Untuk perlakuan D0P0, D1P1, D2P1, dan D3P1  

kalus mulai tumbuh setelah hari ke-15 setelah tanam. Kalus tidak tumbuh pada 

semua perlakuan. Tumbuhnya kalus hanya pada perlakuan kombinasi 2,4-D dan 

BAP. Tekstur dan warna kalus yang terbentuk pada perlakuan D1P1, D2P1, dan 

D3P1 adalah remah dan putih. Ukuran kalus dihitung menggunakan millimeter 

block. Perlakuan D2P1 memiliki ukuran kalus 9 mm, D3P1 kalus berukuran 6 mm, 

dan D1P1 kalus berukuran 5,5 mm. Kontrol dan perlakuan D0P0, D1P0, D2P0, D3P0 

tumbuh akar, sedangkan D0P1 tidak mengalami pertumbuhan sampai berumur 45 

hari. 

Kecepatan tumbuh kalus 

Kalus adalah kumpulan sel yang tidak terorganisasi dan aktif membelah 

diri yang sering terjadi karena pelukaan jaringan tanaman atau pengkulturan 

berbagai jaringan tanaman (Yusnita, 2003). Inisiasi pembentukan kalus disebut 

sebagai induksi kalus (Pierik, 2987). Induksi kalus disebabkan oleh luka atau 

irisan eksplan sebagai respon terhadap hormon baik secara eksogen maupun 

endogen (Rosyidah, dkk, 2014). 

Berdasarkan tabel 1. munculnya kalus pertama kali pada media 2,4-D 0,5 

ppm, 2,4-D 1 ppm, dan 2,4-D 1,5 ppm adalah 7 HST. Media 2,4-D merupakan 

pembentukan kalus yang paling efektif pada induksi kalus daun binahong ini. Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan Pierick (1987) bahwa golongan auksin berperan 

untuk menginduksi pembentukan kalus. Munculnya kalus terlama pada media 

kombinasi 2,4-D dan BAP rata-rata setelah 15 HST. Perlakuan kombinasi 2,4-D 

dan BAP menginduksi kalus terlama diduga karena konsentrasi 2,4-D lebih tinggi 

dibandingkan BAP sehingga menghambat pertumbuhan kalus. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Hendaryono dan Ari (1994) bahwa kadar auksin yang tinggi 

bersifat menghambat daripada merangsang pertumbuhan. 

Pada media kontrol 16 HST kalus tumbuh diduga karena eksplan binahong 

mempunyai kandungan auksin endogen yang tinggi. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan Katuuk (1989) bahwa jumlah auksin endogenus yang terkandung di 

dalam eksplan tergantung pada tanaman induk sumber eksplan. Bila sel dapat 



tumbuh tanpa penambahan auksin eksogenus, dikatakan bahwa sel itu adalah 

auksin otonom atau auksin habituated.  

Kalus tidak terbentuk pada eksplan yang tidak diberi 2,4-D. Tidak 

terbentuknya kalus diduga karena zat auksin endogen tidak kuat membuat 

pembelah jaringan untuk pembentukan kalus. Menurut Aziz, dkk (2014) dalam 

penelitiannya bahwa kalus yang tidak muncul disebabkan karena pada jaringan 

eksplan tidak memiliki informasi dan perangkat fisiologi yang lengkap sehingga 

tidak dapat memasuki siklus pembelahan sel.  

Tekstur kalus 

Tekstur kalus yang dihasilkan dari suatu eksplan biasanya berbeda-beda. 

Menurut Turhan (2004) tekstur kalus dibedakan menjadi tiga macam yaitu 

kompak (non friable), intermediet, dan remah (friable). Tekstur kalus kompak 

dianggap baik untuk digunakan sebagai bahan penghasil metabolit sekunder 

(Indah dan Dini, 2013), sedangkan kalus remah dianggap baik untuk kultur 

suspensi dalam upaya perbanyakan jumlah kalus (Andaryani, 2010). 

Berdasarkan tabel 1. tekstur kalus remah hanya terbentuk pada media 

kombinasi 2,4-D dan BAP (Gambar 1). Kalus remah mempunyai tekstur lunak 

dan tersusun dari sel-sel dengan ruang antar sel yang banyak (Sugiyarto dan 

Paramita, 2014), sehingga sel-sel mudah untuk dipisahkan. Banyak faktor yang 

mempengaruhi pembentukan tekstur kalus antara lain jenis tanaman yang 

digunakan, komposisi nutrisi media, zat pengatur tumbuh, dan kondisi lingkungan 

(Pierik, 1987). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tekstur kalus remah 

Kalus tidak tumbuh pada semua perlakuan. Pada media kontrol dan media 

2,4-D eksplan tumbuh menjadi akar. Semakin tinggi konsentrasi 2,4-D jumlah 

akar yang tumbuh semakin banyak. Tumbuhnya akar diduga karena eksplan daun 

 D2P1 



binahong memiliki kandungan auksin endogen yang tinggi. Tanpa penambahan 

auksin eksogen eksplan tetap dapat tumbuh menjadi akar, sehingga jika ditambah 

dengan auksin eksogen akan memacu pertumbuhan akar yang lebih banyak. Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan Pierick (1987) bahwa golongan auksin berperan 

untuk menginduksi pembentukan akar adventif.  

Warna kalus 

 Warna kalus digunakan sebagai salah satu indikator baik tidaknya kualitas 

kalus. Kualitas kalus yang baik memiliki warna yang hijau, sedangkan warna yang 

terang atau putih dapat mengindikasi bahwa kondisi kalus masih cukup baik 

(Andaryani, 2010). Warna kalus semakin gelap (menjadi coklat) berarti 

pertumbuhan kalus semakin menurun (Widyawati, 2010). Kalus yang berwarna 

hijau merupakan kalus yang di dalam sel-selnya terkandung klorofil (Rosyidah, 

dkk, 2014). 

Berdasarkan tabel 1. warna kalus yang dihasilkan dari induksi eksplan 

daun binahong adalah putih (Gambar 1). Kalus ini memiliki kualitas yang cukup 

baik walaupun tidak berwarna hijau masih termasuk warna yang cerah. Warna 

kalus yang dapat diamati tedapat pada media kombinasi 2,4-D dan BAP. 

Pertumbuhan kalus hanya terjadi pada perlakuaan kombinasi diduga karena ada 

keseimbangan antara zat pengatur tumbuh 2,4-D dan BAP. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Yusnita (2003) bahwa pemberian auksin dan sitokinin dalam 

konsentrasi yang seimbang akan mendorong pembentukan kalus. 

Pembentukan kalus daun binahong secara in vitro memunculkan 

perubahan pada warna media dari bening menjadi merah muda. Perubahan warna 

media menjadi merah muda diduga karena kandungan senyawa flavonoid yang 

dimiliki daun binahong. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Susetya (2012) 

bahwa senyawa flavonoid merupakan zat warna merah, ungu, biru, dan sebagian 

kuning yang ditemukan pada tumbuhan. 

Ukuran kalus 

Pengukuran kalus dilakukan dihari ke-45 setelah tanam atau diakhir 

pengamatan. Perlakuan D1P1 dan D3P1 memiliki ukuran kalus 5,5 mm dan 6 mm, 

sedangkan perlakuan D2P1 memiliki ukuran kalus 9 mm. Ukuran kalus dapat 



dipengaruhi oleh faktor lamanya waktu pengamatan. Semakin lama waktu 

pengamatan semakin besar ukuran kalus yang dihasilkan. 

Berdasarkan tabel 1. ukuran kalus tertinggi terdapat pada media 2,4-D 1 

ppm dan BAP 0,5 ppm, diikuti dengan media 2,4-D 1,5 ppm dan BAP 0,5 ppm, 

lalu yang terendah pada media 2,4-D 0,5 ppm dan BAP 0,5 ppm. Semakin tinggi 

konsentrasi 2,4-D pada taraf 0,5-1 ppm semakin meningkat ukuran kalus. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan Pierik (1987) bahwa auksin dapat memacu 

meningkatkan pembelahan dan pemanjangan sel. 

Perlakuan D3P1 memiliki kadar auksin yang lebih tinggi dibandingkan 

D2P1, tetapi ukuran kalus pada D2P1 lebih besar. Khusus pada perlakuan D3P1 

memiliki sedikit respon yang berbeda daripada perlakuan D1P1 dan D2P1. Warna 

daun pada perlakuan D3P1 diminggu pertama setelah tanam berubah menjadi 

warna coklat, tetapi menunjukan pertumbuhan kalus pada minggu keempat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 2,4-D 

dan BAP dapat menginduksi kalus dengan tekstur remah dan berwarna putih. 

Konsentrasi 2,4-D 0,5 ppm dan BAP 1 ppm merupakan konsentrasi yang paling 

baik untuk ukuran kalus. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai konsentrasi 

zat pengatur tumbuh yang lebih tepat untuk hasil kalus yang optimal dan kadar 

hormon endogen yang terdapat pada daun binahong, lalu waktu pengambilan data 

diperpanjang untuk mendapat data yang lebih valid. 
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