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Solanum wrightii Benth. telah diketahui mengandung 
sen/awa turunan alkaloid steroid sebagai bahan dasar obat 
kontrasepsi oral. Untuk mengembangbiakkan tanaman ini de- 
ng .n menggunakan metoda yang selama ini digunakan, baik se 
caia generatif maupun vegetatif, ditemui beberapa kesulit- 
an seperti, membutuhkan waktu yang lama, semakin terbatas- 
nya lahan yang ada, serta kesulitan penanaman (faktor ik- 
lim dan geografis), maka dilakukan pengembangbiakan secara 
kultur jaringan sebagai metoda alternatif pengatasannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang 
bertujuan mengakarkan plantlet Solanum wrightii ^enth., 
yang berasal dari tahap penumbuhan plantlet yan$ dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya. Untuk mengakarkan plantlet terse 
but perlu dicari koaposiff* media pengakaran yang sesuai.

Tahapan yang dilakukan p~ida penelitian ini, yaitu 
pembuatan media, perbanyakan plantlet untuk diakarkan dan 
pengakaran plantlet.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa plantlet 
Solanum wrightii Benth. mempunyai kemampuan relatif tinggi 
untuk dapat ditumbuhkan akarnya, terbukti dari tumbuhnya a 
kar pada semua med'.a pe. gskaran y n g  digunakan dalam pene
litian ini, baik dengan atau tanpa penambahan zat pengatur 
tumbuh. Adapun macam-macam media yang digunakan dalam pene 
litian ini yaitu media MS modifikasi Haberlach, media MS
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dengan penanuaha, be::bajax konsentrasi auksin IBA, NAA dan 
IAA serta media F5 anpa penambahan zat r^ncatur tumbuh.

Auksin yani; d;.i r'.ahkan teri -ati rreab^rikan perbeda 
an pada akar yang terbevrtuk, seperti penambahan IBA yang a 
kan menyebabkan akar dan cabang akar r^laiif panjang, pe
nambahan NAA dan IAA yang pada woumnya m^nuabuhkan akar de 
ngan diameter relatif besar da~ 2,4-D yang lebih msngarah 
pada pembentuk&n kalus dibandin-' pembentukan akar meskipun 
ditambahkan dalam konsentrasi renduh.

Dari serma medi» yang diuji  ̂ \.,n ternyata media 
HS dengan penambahan IBA 0,1 nag/L at aid., yang baik, kerena 
tumbuh akar paling awal, perseifc'st pengakaran 100 % serta 
akar dan cabang akar yang dihasilkan relatif panjang.
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