
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan  Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. 

2.1.1 Klasifikasi dan morfologi 

Menurut sistem klasifikasi Cronquist (1981), klasifikasi dari anggrek bulan 

Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. adalah sebagai berikut: 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Subclass : Lilidae 

Order  : Orchidales 

Family  : Orchidaceae 

Genus  : Phalaenopsis 

Spesies : Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. 

Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. memiliki batang atau umbi semu, batang 

sangat pendek, terbungkus oleh pangkal daun dan bersifat monopodial 

(Lugrayasa, dkk., 2004). Bentuk helaian daunnya melebar ke arah ujung dan 

berderet dalam satu baris yang rapat berhadapan  (Gambar 2.1). Warna daun hijau 

dengan bentuk daun lanset, tebal dan berdaging, lebar daun rata-rata 5-10 cm. 

Pembungaan panjang dan bercabang, terkadang sampai satu meter panjangnya 
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(Comber, 1980). Pembungaan tersusun dalam tandan, kadang bercabang, 

karangan bunga mencapai 50 cm, setiap tangkai bunga mendukung 10-12 kuntum 

bunga (Lugrayasa dkk., 2004) 

 

   

Gambar 2.1 Morfologi tanaman Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. (a) 

tangkai bunga; (b) bunga; (c) kuncup; (d) daun (Anonim, 2002). 

 

Bunga anggrek bulan terdiri dari 3 buah sepalum (daun kelopak) dan 3 

buah petalum (daun tajuk bunga). Satu sepalum terletak di punggung (daun 

kelopak punggung/sepalum dorsal) dan 2 sepalum lateral (daun kelopak 

samping). Salah satu petalum menjadi labellum (bibir) (Gambar 2.2). Pada pusat 

bunga terdapat alat kelamin jantan maupun betina yang menjadi satu (Iswanto, 

2001). Persatuan alat kelamin jantan dan betina tersebut dinamakan 

gymnostemium (Sulistyono, 1999). Bunga anggrek tersusun dalam tandan yang 

panjang dan semua bunga anggrek bersifat hermaprodit (Hendaryono, 2000). 
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Gambar 2.2 Bagian-bagian dari bunga Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. 

(a) sepal dorsal; (b) petala; (c) sepal lateral; (d) labellum (Anonim, 2002). 

 

 

Pada anggrek, persilangan umumnya dilakukan untuk memperoleh 

varietas tanaman bunga potong atau tanaman pot yang sesuai dengan persyaratan 

konsumen. Persyaratan tersebut antara lain bentuk dan warna bunga yang 

menarik, tekstur bunga tebal sehingga tahan lama sebagai bunga potong, susunan 

bunga kompak dan menarik, tangkai bunga panjang, rajin berbunga dan 

berproduksi tinggi (Darmono, 2003). 

 

2.2 Tinjauan umum tentang mikrospora 

Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. 

Setiap bunga dapat mempunyai satu atau lebih dari stamen. Stamen (benang sari) 

merupakan organ reproduksi jantan pada tumbuhan. Stamen terdiri atas kepala 

sari (anter) dan tangkai sari (filamen). Anter merupakan organ yang sangat 

penting, karena di dalamnya terdapat mikrosporangium (loculus/ loculamentum/ 

1 cm 

a 

b 

c 
 d 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Induksi Pembelahan Sporofitik Mikrospora Anggrek Bulan (Phalaenopsis amabilis) ... Astuti, Devi H. P.



ruang serbuk sari) yang merupakan tempat pembentukan mikrospora. Mikrospora 

inilah yang nantinya akan berkembang menjadi gametofit jantan (serbuk sari).  

  Mikrospora adalah tahap awal dari serbuk sari atau struktur muda dari 

serbuk sari. Mikrospora terdapat di dalam serbuk sari tepatnya di dalam 

mikrosporangium. Terjadinya mikrospora melalui pembelahan meiosis, yang  

terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, pembelahan meiosis I, merupakan 

pembelahan reduksi karena dari 1 sel dengan 2n kromosom menjadi 2 sel dengan 

jumlah kromosom tereduksi menjadi n kromosom. Pembelahan tahap kedua 

adalah pembelahan mitosis, yaitu dari satu sel dengan n kromosom menjadi 2 sel 

dengan n kromosom, sehingga pembelahan reduksi dari 1 sel dengan 2n 

kromosom menjadi 4 sel dengan n kromosom (Suryowinoto, 1990). 

 Perkembangan mikrospora diawali dengan pembelahan meiosis pada  

polen mother cell menjadi empat (tetrad) mikrospora haploid (Kasha et.,al, 2001).  

Menurut Reynold & Raghavan (1982) dalam Wahyuni & Indrianto (2004) ada 

empat tahapan utama perkembangan mikrospora, yaitu sel induk mikrospora, 

tetrad, uninukleat, dan binukleat (Gambar 2.3). 
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Gambar 2.3 Diagram Perkembangan Mikrospora (a) mikrospora tetrad; (b) 

mikrospora uninukleat awal; (c) mikrospora uninukleat pertengahan awal; (d) 

mikrospora uninukleat pertengahan; (e) mikrospora uninukleat akhir; (f) 

mikrospora bseluler awal; (g) mikrospora biseluler akhir; (h) polen dewasa; (i) 

triseluler (Knox, 1984). 

 

2.3. Tinjauan umum tentang kultur mikrospora 

Mikrospora adalah serbuk sari yang masih muda dengan struktur satu inti 

(Wullems & Schrauwen, 1999 dalam Ariyani, 2002). Pada perkembangan normal, 

mikrospora diprogram untuk berdiferensiasi menjadi polen dengan menghasilkan 

2 inti sperma. Pada keadaan tertentu hal ini dapat dibelokkan ke arah 

perkembangan sporofitik untuk menghasilkan embrio atau planlet yang bersifat 

haploid. Peristiwa ini disebut embriogenesis mikrospora atau disebut juga dengan 

androgenesis. Kultur mikrospora berpeluang memunculkan sifat resesif yang 
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mempunyai sifat unggul yang dalam kondisi normal tidak akan muncul karena 

tertutup oleh sifat yang dominan (Herdiyanti, 2005). 

Dalam Sandra (2003), sel makhluk hidup dibagi menjadi dua macam, yaitu 

sel somatik (sel vegetatif) dan sel generatif (sel gamet jantan dan sel gamet 

betina). Sel somatik mempunyai genetik 2n (diploid), sedangkan sel generatif 

mempunyai genetik n (haploid). Secara normal, sel generatif yang disatukan 

dalam proses perkawinan akan menghasilkan embrio yang merupakan sel gamet 

jantan dan sel gamet betina (n + n = 2n). Dalam kultur jaringan, terdapat teori 

yang disebut totipotensi. Teori tersebut menyatakan bahwa setiap sel mengandung 

rangkaian genetik yang lengkap untuk dapat tumbuh menjadi tanaman yang 

lengkap. Hal itu berarti setiap sel apapun dapat tumbuh menjadi tanaman yang 

lengkap dan sempurna. Berdasarkan hal tersebut, sel gamet dapat juga dikulturkan 

dan dapat tumbuh menjadi tanaman yang lengkap. Karena sel gamet merupakan 

sel dengan genetik n (haploid), tanaman yang tumbuh merupakan tanaman yang 

mempunyai genetik n (haploid) juga. 

Dalam kondisi normal (diploid/2n) akan terdapat sifat yang dominan dan 

resesif. Dengan demikian, sifat resesif tidak akan dapat muncul jika berpasangan 

dengan sifat dominan tersebut. Namun pada saat haploid (n) tanpa pasangan  

dominannya, sifat resesif tersebut akan muncul atau terekspresikan. Jika ternyata 

sifat resesif tersebut menunjukkan sifat yang unggul, hal ini merupakan peluang 

yang baik (Sandra, 2003). 

Salah satu masalah pada kultur anter dalam menginduksi perkembangan 

mikrospora yang embriogenik adalah mikrospora berada di dalam lokulus yang 
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tertutup oleh dinding anter. Dinding anter jelas berperan sebagai penghalang 

aliran nutrisi dari medium kultur ke mikrospora. Dinding anter juga mengeluarkan 

substansi-substansi (yang belum di ketahui dengan jelas) yang bersifat memacu 

maupun menghambat embriogenesis mikrospora (Indrianto, 2003). Menurut 

Sandra (2003) dalam pelaksanaannya, anter sering diikutkan untuk dikulturkan 

supaya pertumbuhan serbuk sari lebih baik. Pengkulturan ini harus dilakukan 

secara hati-hati karena setelah tumbuh menjadi kalus, kita harus dapat memastikan 

sel mana yang merupakan sel kalus yang berasal dari sel gamet jantan dan sel 

yang berasal dari sel somatik. Oleh karena itu kultur mikrospora dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk memproduksi tanaman haploid ganda jika kultur anter 

gagal dikerjakan. 

 

2.4. Tinjauan umum tentang mikrosporogenesis 

Terbentuknya mikrospora diawali dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi di dalam mikrosporangium. Menurut Ashari (1998), di setiap sudut anter di 

bawah epidermis terdapat sel arkesporia (sel cikal bakal) organ kelamin jantan. 

Sel arkesporia ini berbeda bentuk dan ketebalannya dengan sel disekitarnya. Sel 

arkesporia ini berdiferensiasi ke arah dalam dan luar. Ke arah dalam membentuk 

lapisan sporogenus primer dan ke arah luar membentuk lapisan parietal primer. 

Perkembangan lapisan parietal primer akan membentuk dinding anter 

(sporangium wall) dan lapisan sporogenus membentuk sel induk mikrospora. 

Dinding anter terdiri dari beberapa lapisan sel yang merupakan turunan sel 

parietal primer, kecuali epidermis yang dalam perkembangannya hanya membelah 
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dalam bidang antiklinal. Dua lapisan yang penting adalah endotesium yaitu 

lapisan yang tepat di bawah epidermis dan tapetum yaitu lapisan yang berbatasan 

dengan lokulus anter. Sel di antara kedua lapisan itu sering memipih karena 

tertekan, kemudian rusak. Endotesium membentuk penebalan yang tidak rata, 

terutama di dinding radial dan tangensial dalam. Pengerutan diferensial yang 

terjadi padanya ketika anter mengering saat matang, memudahkan terjadinya 

retakan atau celah pada anter untuk membebaskan serbuk sari (Hidayat, 1995). 

Lapisan tapetum berfungsi memberi nutrisi pada sel-sel sporogen yang sedang 

berkembang, dengan jalan memberikan seluruh isi selnya selama perkembangan 

mikrospora.  

 Sebelum sel-sel induk mikrospora menjadi mikrospora, maka sel-sel ini 

akan mengalami pembelahan meiosis, sehingga mikrospora yang dihasilkan 

bersifat haploid. Pembelahan meiosis ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama 

merupakan pembelahan meiosis dengan reduksi jumlah komosom dari satu sel 

dengan 2n kromosom menjadi dua sel dengan n kromosom. Tahap kedua 

merupakan pembelahan secara mitosis, yaitu dari 1 sel dengan n kromosom 

menjadi 2 sel dengan n kromosom, sehingga pembelahan meiosis yang lengkap 

meliputi suatu proses pembelahan reduksi dari 1 sel 2n kromosom menjadi 4 sel 

dengan n kromosom (Suryowinoto, 1990). 

Sel mikrospora dapat terpisah dari unit tetrad, setelah terjadi pelarutan 

dinding kalose sel induknya. Pelarutan dinding sel tersebut disebabkan oleh enzim 

β-1,3-glucanase yang kemungkinan enzim ini merupakan sekresi dari tapetum. 
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Pada anggrek (tetrad) tidak pecah tetapi menggumpal membentuk kumpulan 

massulae atau tepung sari padat (polinia) (Ashari, 1998).  

Tahap awal mikrosporogenesis pada anggrek adalah tahapan 

mikrosporogenesis. Sel arkesporial mengalami pembelahan dan berdiferensiasi 

menjadi sel sporogen. Sel sporogen memiliki bentuk poligonal dan lengket, 

selanjutnya sel ini berkembang menjadi sel induk mikrospora. Pada anggrek 

serbuk sari tetrad mengelompok dalam suatu kelompok yang disebut massulae 

(Yeung, 1987). 

 

2.5. Tinjauan umum perkembangan mikrospora/mikrogametogenesia 

Proses mikrogametogenesis disebut juga male gamethophyte yaitu proses 

terbentuknya tepung sari dimulai dari terbentuknya sel induk mikrospora. 

Mikrospora yang masih muda hanya mempunyai satu inti, oleh karena itu 

dinamakan fase mononuclear atau uninuclear. Inti sel kemudian membelah 

menghasilkan 2 sel yang tidak sama besar yaitu sel vegetatif dan sel generatif. Sel 

vegetatif  lebih besar dari sel generatif, fase ini dinamakan binnuclear. Sel 

generatif selanjutnya membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel sperma, fase 

ini dinamakan trinuclear (Suryowinoto, 1990). 

Menurut Suaib et al., (2007) tahap-tahap perkembangan mikrospora 

adalah: (a) tetrad, (b) uninukleat awal, (c) uninukleat akhir, (d) binukleat awal, (e) 

binukleat akhir, dan (f) multinukleat atau polen. Ciri morfologi keenam tahap 

perkembangan mikrospora adalah: tetrad, inti terletak pada bagian tengah dengan 

mikrospora yang masih kecil; uninukleat awal, inti terletak pada bagian tepi dekat 
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dinding mikrospora dan dekat dengan porus tumbuh (germ pore) yang membagi 

dua dari seperempat bagian lingkaran mikrospora; uninukleat akhir, inti terletak 

pada bagian tepi dekat dinding mikrospora dan berlawanan dengan porus tumbuh 

atau membagi dua bagian lingkaran mikrospora; binukleat awal, inti vegetatif dan 

inti generatif yang berdekatan, sedangkan inti generatif terletak dekat dengan 

dinding mikrospora atau intine; binukleat akhir, inti generatif telah begeser ke 

bagian tengah mikrospora; dan multinukleat atau tepung sari, inti berjumlah lebih 

besar dari dua dan telah mengandung butir-butir pati di dalam sitoplasma. 

   

2.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kultur mikrospora 

 Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur mikrospora, 

faktor-faktor yang dimaksud adalah: (1) genotip tanaman donor, (2) pertumbuhan 

tanaman donor, (3) tahap perkembangan mikrospora, (4) praperlakuan, (5)  

medium dan kondisi kultur (Suaib et al., 2007) 

1. Genotip tanaman donor 

 Genotip tanaman donor berperan penting dalam menentukan frekuensi 

serbuk sari menjadi tanaman. Pada tanaman sereal (wheat), frekuensi induksi 

kalus serbuk sari dan kemudian membentuk planlet hijau, dikendalikan oleh 

banyak gen (Razdan, 2002) penelitian menunjukkan bahwa pada kultur antera 

sebagian besar tanaman termasuk sereal, menunjukkan perbedaan genotip dalam 

pertumbuhan sporofitik serbuk sari. Laporan pertama tentang pertumbuhan 

sporofitik serbuk sari dalam kultur antera jagung berasal dari Cina, hanya 9 dari 
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159 genotip yang diujikan menghasilkan embrio atau kalus dari serbuk sari (Miao 

et al., 1987 dalam Raghavan, 1997). 

2. Kondisi fisiologis dari tanaman donor 

 Kualitas tanaman donor sangat berpengaruh pada kultur mikrospora. 

Kemampuan mikrospora untuk membelah secara sporofitik dan menghasilkan 

tanaman regenerasi sangatlah bervariasi didalam suatu varietas, disebabkan karena 

faktor lingkungan di mana tanaman donor tumbuh. Faktor lingkungan yang 

mempengaruhi vigor dari tanaman donor termasuk fotoperiodisitas, intensitas 

sinar, temperatur dan nutrisi (Indrianto, 2003). 

3. Tahap perkembangan mikrospora 

 Tahap perkembangan mikrospora di dalam anter pada saat dikulturkan 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam menginduksi pembelahan 

sporofitik. Tahap perkembangan mikrospora yang responsif terhadap induksi 

embriogenesis belum bisa dipastikan. Stadium ini bervariasi pada setiap jenis 

tanaman biasanya diantara haploid mitosis yang pertama (late unicellular atau 

early bicellular) diketahui merupakan tahap yang sangat kritis untuk induksi 

androgenesis (Indrianto, 2003). Pada penelitian sebelumnya Wahyuni dan 

Indrianto (2001), dapat menginduksi embriogenesis mikrospora Dendrobium 

anita pada tahap uninukleat akhir. Pada tanaman Barley (Kasha et al., 2001) 

diperoleh mikrospora embriogenik dan tanaman haploid ganda dalam jumlah yang 

tinggi apabila diperoleh mikrospora dikulturkan pada tahap uninukleat tengah 

(mid- uninucleat) hingga uninukleat akhir (late-uninukleat). 

4. Praperlakuan 
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 Praperlakuan adalah perlakuan yang diberikan pada antera atau 

mikrospora sebelum dikultur. Praperlakuan diperlukan untuk menginduksi 

perkembangan sporofitik mikrospora dan menghambat perkembangan gametofitik 

(Tourev et al., 1997).   

5. Medium Kultur 

  Medium untuk kultur anter dan mikrospora bukan merupakan faktor yang 

kritis pada induksi embriogenesis. Mikrospora dari beberapa spesies tanaman 

dapat diinduksi menjadi embriogenik dengan mengkulturkan pada medium 

sederhana yang hanya terdiri dari unsur makro dan mikro, besi, vitamin, myo-

inositol dan gula. Namun demikian komposisi medium masih dipandang penting, 

berbagai usaha telah dilakukan untuk mengoptimasi komposisi medium untuk 

kultur anther dan mikrospora. Telah diketahui bahwa komposisi nitrogen pada 

medium berperan sangat penting pada androgenesis (Indrianto, 2003).  

Penambahan mikronutrien dan vitamin tidak diperlukan pada proses 

induksi embriogenesis mikrospora, tetapi keberadaan kedua komponen tersebut  

sangat diperlukan pada proses perkembangan embrio muda menjadi tanaman (Taji 

et al., 2002). 

2.7. Embriogenesis mikrospora 

Proses perkembangan mikrospora menjadi embrio disebut embriogenesis 

mikrospora atau androgenesis. Menurut Razdan (2002), jalur embriogenesis 

mikrospora dimungkinkan melalui empat jalur pembelahan (Gambar 2.4) yakni: 

(1) mikrospora membelah secara simetris menghasilkan dua sel yang identik, sel 

vegetatif dan generatif berperan dalam perkembangan sporofitik, sel vegetatif dan 
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generatif memiliki bentuk yang sama, contohnya terjadi pada Datura innoxia, (2) 

mikrospora membelah tidak simetris, menghasilkan sel vegetatif dan sel generatif. 

Perkembangan sporofitik terjadi melalui pembelahan selanjutnya dari sel vegetatif 

dimana sel generatif tidak mengalami pembelahan atau membelah hanya satu atau 

dua kali sebelum mengalami degenerasi, contohnya pada Nicotiana tabaccum, 

Hordeum vulgare, Triticum aestivum dan Capsicum annuum. (3) mikrospora 

mengalami pembelahan secara simetris, tetapi polen yang embrionik lebih banyak 

terbentuk dari sel generatif, contohnya pada Hyoscyamus niger,  (4) mikrospora 

membelah secara tidak simetris seperti pada jalur dua, sel vegetatif dan sel 

generatif kedua-duanya mengalami pembelahan lebih lanjut dan berperan dalam 

perkembangan sporofitik, contohnya terjadi pada Datura metel dan Atropa 

belladona.  
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Gambar 2.4  Diagram perkembangan embriogenesis mikrospora (a) jalur 

pembelahan mikrospora;    (b) serbuk sari multiseluler  membentuk embrio secara 

langsung   atau membentuk kalus terlebih dahulu sebelum membentuk tanaman 

sporofitik (Razdan, 2002). 
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2.8. Zat pengatur tumbuh  

  Zat pengatur tumbuh memiliki fungsi yang hampir sama dengan hormon 

tumbuh tanaman tetapi ada beberapa perbedaan diantara keduanya. Zat pengatur 

tumbuh pada tanaman adalah senyawa organik yang bukan hara (nutrien), yang 

dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat, dan dapat mengubah proses 

fisiologi tumbuhan. Hormon biasanya bergerak dari bagian tanaman yang 

menghasilkan hormon tersebut menuju ke bagian tanaman lainnya (Abidin,1985) 

  Zat pengatur tumbuh tanaman yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri 

disebut fitohormon, sedangkan yang sintetik disebut zat pengatur tumbuh tanaman 

sintetik (Wattimena, 1988). Zat pengatur tumbuh pada tanaman disintetis pada 

suatu bagian tanaman tertentu dan ditranslokasikan pada bagian lain serta dapat 

mempengaruhi respon tumbuhan tertentu (Gunawan, 1988). 

  Pada umumnya hormon mengontrol pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan dengan mempengaruhi pembelahan sel, perpanjangan sel, dan 

diferensiasi sel. Beberapa hormon juga memberi respon fisiologis dari tumbuhan 

terhadap stimulus lingkungan. Setiap hormon mempunyai efek sendiri tergantung 

pada tempat kegiatan, konsentrasi, dan stadium perkembangan tumbuhan. 

Hormon tumbuhan diproduksi dalam konsentrasi yang sangat rendah, tetapi 

sejumlah kecil hormon dapat membuat efek yang sangat besar tehadap 

petumbuhan dan perkembangan organ suatu tumbuhan. Aktivitas hormon 

tumbuhan tergantung pula pada faktor luar dan faktor dalam antara lain: (1) 

lingkungan luar (suhu, radiasi, kelembaban); (2) kemampuan senyawa untuk 

melewati dinding; (3) translokasi dalam tumbuhan; (4) cara inaktivasi dalam 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Induksi Pembelahan Sporofitik Mikrospora Anggrek Bulan (Phalaenopsis amabilis) ... Astuti, Devi H. P.



tumbuhan; (5) ketersediaan ATP atau nukleotida lain; (6) kebutuhan akan logam 

(Heddy, 1989).   

  Kultur jaringan tanaman pada umumnya memanfaatkan zat pengatur 

tumbuh untuk memacu pertumbuhan dan terbentuknya jaringan tertentu dari sel 

kalus yang belum terdifferensiasi. Penambahan zat pengatur tumbuh sangat 

diperlukan dalam media, bila tanpa penambahan zat ini pertumbuhan eksplan akan 

terhambat bahkan mungkin tidak tumbuh sama sekali (Hendaryono & Wijayani, 

1994). Zat pengatur tumbuh terdiri dari lima kelompok yaitu Auksin, Giberelin, 

Sitokinin, Etilen, dan Asam absisat (George & Sherrington, 1984). 

  Auksin adalah salah satu hormon yang tidak terlepas dari proses 

pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Di alam, stimulasi auksin terjadi 

pada pertumbuhan koleoptil ataupun pucuk-pucuk tanaman (Abidin, 1985). 

Auksin berpengaruh terhadap beberapa perubahan fisiologis di dalam sel misalnya 

permeabilitas membran plasma terhadap bahan organik ke dalam sel menjadi 

lebih tinggi. Selain itu mempengaruhi plastida dan pengembangan dinding sel, 

serta menyebabkan pengurangan tekanan terhadap dinding sel (Wattimena, 1988). 

 Tempat sintesis utama auksin pada tanaman, yaitu di daerah meristem 

apikal tunas ujung.  Ausin akan menstimulasi pertumbuhan hanya pada kisaran 

tertentu (Ma’rufah, 2008). 

 Auksin memiliki peran yang sangat penting dalam propagasi in vitro. 

Pertama, untuk merangsang pembelahan dan pembesaran sel yang terdapat pada 

pucuk tanaman dan menyebabkan pertumbuhan pucuk-pucuk baru. Kedua, auksin 
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berperan merangsang pembentukan akar. Selain itu, auksin juga dapat merangsang 

pertumbuhan kalus (Abidin, 1985). 

 Auksin alamiah adalah Indole Acetic Acid (IAA). Selain auksin alami, 

juga terdapat auksin sintetik. Menurut George & Sherrington (1984), terdapat 

beberapa auksin yang telah disintetis, antara lain 2,4-Dicholorophenoxyacetic acid 

(2,4-D), 3-Indolebutyric acid atau 4-(indole-3-yl) butyric acid (IBA), 1-

naphthylacetic acid (NAA), 2-naphthyloxyacetic acid (NOA), 4-

chlorophenoxyacetic acid (4-CPA) atau p-chlorophenoxyacetic acid (PCPA), 2-

methyl-4-chlorophenoxyacetic acid (MCPA), 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid 

(2,4,5-T), 3,6-dichloroanisic acid (dicamba), dan 4-amino-3,5,6-tri chloropicolinic 

acid (picloram). 

 2,4-Dicholorophenoxyacetic (2,4-D) merupakan golongan auksin sintetis 

yang  mempunyai sifat lebih stabil karena tidak mudah terurai oleh enzim-enzim 

yang dikeluarkan oleh sel atau oleh pemanasan dalam proses sterilisasi. Auksin 

pada umumnya diperlukan untuk induksi kalus dari eksplan dan yang paling 

sering digunakan adalah 2,4-D, walaupun kadang-kadang 2,4-D dapat 

mempengaruhi variabilitas genetik (George & Sherrington, 1984). 2,4-D ini juga 

merupakan herbisida, sehingga apabila diberikan dalam konsentrasi yang terlalu 

tinggi dalam media akan menjadi inhibitor, bahkan akan menyebabkan kematian 

sel (Davies, 1995) 
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