
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan hormon 

2,4-D terhadap induksi pembelahan sporofitik mikrospora anggrek bulan 

Phalaenopsis amabilis L. (Bl.) dan mengetahui struktur perkembangan 

mikrospora setelah mendapatkan perlakuan hormon 2,4-D.  Hasil pengamatan 

ditunjukkan dengan perubahan struktur dan perkembangan mikrospora pada 

masing-masing perlakuan hormon 2,4-D,  khususnya difokuskan pada tahap 

perkembangan mikrospora uninukleat, mikrospora binukleat simetri, mikrospora 

binukleat asimetri, dan mikrospora multinukleat. 

4.1 Pengaruh hormon 2,4-D terhadap induksi pembelahan sporofitik 

mikrospora anggrek bulan Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. 

Zat pengatur tumbuh merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

keberhasilan induksi embriogenesis mikrospora. Hasil induksi pembelahan 

sporofitik mikrospora dengan perlakuan 2,4-D dipaparkan pada Tabel 4.1 dan 

Gambar 4.1. 

Dalam hal ini keberhasilan induksi pembelahan sporofitik  ditunjukkan 

dengan parameter pengamatan yang dilakukan pada induksi pembelahan 

sporofitik mikrospora dengan perlakuan 2,4-D ini adalah adalah jumlah 

mikrospora uninukleat, jumlah mikrospora binukleat yang terbagi menjadi dua 

kelompok yaitu jumlah mikrospora binukleat asimetri dan jumlah mikrospora 

binukleat simetri, serta jumlah mikrospora multinukleat diberi perlakuan zat 

pengaruh tumbuh 2,4-D dengan berbagai konsentrasi (0ppm, 2ppm, dan 4ppm) 
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(Tabel 4.1). Kemudian diamati pula struktur dan perkembangan mikrospora 

selama masa kultur yang ditentukan. 

Tabel 4.1 Mikrospora dengan perlakuan 2,4-D selama 2 minggu masa kultur. 

 

Perlakuan 

2,4-D 

Jumlah mikrospora
*)

 

Uninukleat Binukleat Multinukleat 

Simetri Asimetri 

0ppm 51±2 179±5 75 ±3 3 ±3 

2ppm 73±3 129±2 85 ±5 23 ±2 

4ppm 69±2 169±4 65 ±4 7 ±1 

*) 
dihitung dari 300 mikrospora 

 

Setelah mikrospora disubkultur dalam medium New Phalaenopsis yang 

mengandung hormon 2,4-D dengan konsentrasi yang berbeda-beda, mikrospora 

melanjutkan perkembangannya. Mikrospora yang telah terinduksi menjadi 

embriogenik selama perlakuan stres berlangsung akan mengakumulasi 

pembelahan sporofitik. 

Kultur mikrospora dengan perlakuan 2,4-D selama 2 minggu, terlihat 

adanya pengaruh perlakuan hormon 2,4-D terhadap induksi pembelahan sporofitik 

mikrospora. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa inkubasi, mikrospora 

mengalami pembelahan sel sehingga jumlah inti sel mikrospora bertambah 

banyak, selain itu sel mikrospora dimungkinkan mengalami plasmolisis yang 

mengakibatkan jumlah sel mikrospora menurun. Jumlah mikrospora uninukleat 

tertinggi terjadi pada perlakuan zat pengatur tumbuh 2,4-D dengan konsentrasi 

2ppm. Dan jumlah mikrospora uninukleat terendah terdapat pada perlakuan zat 
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pengatur tumbuh 2,4-D dengan konsentrasi 0ppm (Tabel 4.1). Penurunan jumlah 

mikrospora uninukleat dikarenakan waktu inkubasi yang terlalu lama. 

Jumlah mikrospora binukleat terbagi atas dua kelompok yaitu jumlah 

mikrospora binukleat simetri dan jumlah mikrospora binukleat asimetri.  Dalam 

pengamatan kali ini, jumlah mikrospora binukleat simetri lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah mikrospora binukleat asimetri, hal ini telah 

ditunjukkan hasil kultur mikrospora dengan perlakuan zat pengatur tumbuh 2,4-D 

tertinggi pada konsentrasi 0ppm untuk jumlah mikrospora binukleat simetri dan 

konsentrasi 2ppm untuk prosentase jumlah mikrospora binukleat asimetri (Tabel 

4.1).  

Secara normal polen akan membelah secara asimetri  yang terlihat jelas 

secara morfologi memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Sedangkan prosentase 

terendah yang memungkinkan terjadi penurunan jumlah sel mikrospora 

ditunjukkan pada perlakuan 2,4-D dengan konsentrasi 4ppm pada binukleat 

asimetri begitu juga dengan binukleat simetri yang  mengalami penurunan ketika 

diberi perlakuan 2,4-D dengan konsentrasi 2ppm. Jumlah mikrospora multinukleat 

tertinggi yang terlihat dari perkembangan kultur mikrospora dengan perlakuan 

2,4-D pada konsentrasi 2ppm dan 0ppm 2,4-D  jumlah  terendah mikrospora 

multinukleat (Tabel 4.1). Pada hasil pengamatan gambar menunjukkan 

perkembangan mikrospora terjadi pada minggu kedua pengamatan (Gambar 4.1).  
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Gambar 4.1 Perkembangan  mikrospora  selama 2 minggu masa kultur  perlakuan 

2,4-D (A-E dengan pengecatan DAPI), (A&E) mikrospora binukleat simetri 

membentuk 2 inti yang tampak jelas; (B,C, dan D) mikrospora multinukleat 

membentuk lebih dari 2 inti; (F-I tanpa pengecatan DAPI): F mikrospora 

uniseluler; G-I mikrospora multinukleat atau multiseluler dengan tampak 

terbentuk struktur menyerupai kalus yang bergerombol; un: uninukleat; bn1: 

binukleat asimetri; bn2: binukleat simetri. (A dan F-G Bar = 15 µm,  B-D Bar = 

20 µm, A,E dan H-I  Bar = 30µm). 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, mikrospora yang diberi perlakuan 

hormon 2,4-D tersebut telah mengalami serangkaian perubahan dalam 

perkembangan sel mikrospora secara morfologi maupun sitologi. Dari Gambar 4.1 

dapat diketahui perubahan dan tahap perkembangan mikrospora. Pada 

penampakan eksplan yang diberi pengecatan DAPI, mikrospora binukleat 

ditunjukkan dengan terbentuknya dua inti. Dua inti yang terbentuk adalah inti 

A B C 

D E 

F G H I 

bn2 

bn1 

un 

A 
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vegetatif yang berukuran besar dan inti generatif yang berukuran kecil. 

Mikrospora binukleat terlihat memiliki dua inti dengan intensitas warna yang 

berbeda. Inti generatif memancarkan warna lebih terang daripada inti vegetatif 

(Gambar A&E). 

Sedangkan pada pengamatan eksplan mikrospora tanpa pengecatan DAPI, 

mikrospora multinukleat tampak seperti kalus yang sedang tumbuh bergerombol 

yang menunjukkan bahwa mikrospora mengalami pembelahan terus menerus dan 

inti tidak teramati secara jelas (Gambar 4.1 G-I). Perbedaan pengamatan dengan 

pengecatan DAPI dibandingkan tanpa pengecatan DAPI tersebut adalah terlihat 

jelas dari inti sel mikrospora. 

4.2 Struktur perkembangan mikrospora Phalaenopsis amabilis L. (Bl.) 

setelah mendapatkan perlakuan 2,4-D. 

Stadium perkembangan mikrospora merupakan faktor penting dalam 

kultur mikrospora. Melalui perlakuan hormon 2,4-D yang sebelumnya telah diberi 

praperlakuan stres suhu panas dan medium starvasi terhadap kultur mikrospora 

anggrek bulan (P. amabilis) dimaksudkan untuk menginduksi mikrospora 

embriogenik. Mikrospora embriogenik adalah mikrospora yang berpotensi 

berkembang menjadi embrio dengan ciri-ciri inti di tengah, vakuola 

terfragmentasi, dan mengalami pembelahan simetri. 

Perlakuan hormon 2,4-D diberikan pada mikrospora yang terisolasi. Isolat 

mikrospora yang diberi perlakuan hormon telah mengalami serangkain perubahan 

struktur dan perkembangan mikrospora. Dari Gambar 4.2 secara morfologi 

struktur dan perkembangan mikrospora mengalami perubahan. Perubahan  
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stadium uninukleat terbentuk inti di tengah, tampak dinding sel, sekat antar sel 

terlihat jelas (Gambar 4.2  A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Stadium perkembangan mikrospora, A-F menggunakan pengecatan 

DAPI, (A) mikrospora uninukleat, (B) mikrospora binukleat asimetri, (C) 

mikrospora binukleat simetri, (D) mikrospora multinukleat, (un) stadium 

uninukleat; (bn1) stadium binukleat asimetri; (bn2) stadium binukleat simetri; (iv) 

inti vegetatif, (ig) inti generatif (A, Bar = 25 µm, B Bar = 15 µm, C Bar = 30 µm, 

D Bar = 35 µm). 

Stadium binukleat asimetri ditunjukkan dengan dinding selnya sudah tidak 

terlihat secara jelas, terbentuk 2 inti yang masih berdekatan yang terletak ditepi 

(Gambar 4.2 C) sedangkan stadium binukleat simetri tampak dengan 2 inti yaitu 

inti vegetatif dan inti generatif bergerak berlawanan dan dinding sel sudah tidak 

terlihat secara jelas (Gambar 4.2 D). Stadium mikrospora multinukleat  dengan 
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inti lebih dari 2 inti, dinding sel tidak tampak jelas, dan terbentuk granula 

(Gambar 4.2 E dan F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Struktur  dan perkembangan mikrospora anggrek bulan Palaenopsis 

amabilis (L.) Bl. masa praperlakuan (Np0) Mikrospora uninukleat setelah 

subkultur hari ke 0, (Np01) Mikrospora mati, (Np1-Np1.3 dan Np1.5) Mikrospora 

usia 1 minggu setelah subkultur mengalami pembelahan  (binukleat simetri), 

(Np1.4) mikrospora usia 1 minggu setelah subkultur (multinukleat). (Np2, dan 

Np2.2) Mikrospora setelah subkultur usia 2 minggu struktur sekat antar sel terlihat 

jelas  (binukleat simetri), (Np2.1 dan Np2.3) Mikrospora setelah subkultur usia 2 

minggu terjadi pembelahan sel dan  bertambahnya jumlah inti sel, struktur ukuran 

selnya membesar (multinukleat),(Np2.4) dalam satu sel mikrospora tidak semua 

selnya viabel. (Np 1.2, Np 1.4 dan Np 2.4 Bar = 30 µm; Np 2.1, Np 2.3 Bar = 40 

µm; Np0 Bar = 15 µm; Np01, Np 1. Np 1.1, No 1.3, Np 1,5 dan Np 2 Bar = 5; Np 

2.2 Bar = 20 µm). 
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Pada kultur mikrospora perlu dilakukan praperlakuan untuk menghasilkan 

dediferensiasi, yaitu memungkinkan sel-sel mikrospora mempunyai sifat 

meristematis kembali (Soeryowinoto, 1990). Menurut Sangwan-Norrel dalam 

Ferrie et al., (1995), praperlakuan suhu rendah, suhu tinggi dan starvasi 

mempunyai pengaruh menunda mitosis haploid pertama, menunda perkembangan 

mikrospora, menginduksi pembelahan simetri dan memodifikasi dinding 

mikrospora. 

Dalam penelitian ini juga diamati pola-pola perubahan selama masa 

praperlakuan dari hasil pengamatan tampak perkembangan inti mikrospora selama 

praperlakuan suhu dingin, suhu tinggi dan medium starvasi terkait dengan siklus 

sel. Pada penelitian sebelumnya perkembangan polen secara in vitro atau secara 

normal dicirikan dengan proses siklus sel. Mikrospora tembakau diisolasi pada 

fase G1 mengalami replikasi DNA selama induksi starvasi dan peralakuan suhu 

tinggi, kemudian tertahan pada fase G2. Mikrospora yang diisolasi pada fase G2, 

akan terjadi proses mitosis selama perlakuan suhu tinggi dan medium starvasi 

selanjutnya sel generatif tertahan pada fase G2 dan sel vegetatif tidak mengalami 

sintesis DNA (Zarsky et al., 1992; Ferrie et al., 1996; Raghavan, 1997). Jadi 

selama perlakuan suhu tinggi dan medium  starvasi siklus selnya tertahan. 

Mikrospora yang diberi praperlakuan tersebut akan mengalami 

serangkaian perubahan secara morfologi maupun sitologi. Secara morfologi 

perubahan mikrospora segar dengan mikrospora yang diberi prapelakuan stres 

adalah mikrospora mengalami perubahan ukuran pada awal praperlakuan stres 
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yaitu mikrospora membesar dan beberapa mikrospora mengalami plasmolisis 

(Gambar 4.3).  

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa ada perubahan dalam 

perkembangan mikrospora selama praperlakuan. Perubahan dalam perkembangan 

mikrospora ini dimungkinkan karena lama waktu inkubasi kultur mikrospora pada 

praperlakuan suhu dingin, suhu tinggi dan medium starvasi pada tahap persiapan 

bahan memberikan hasil perubahan perkembangan mikrospora uninukleat, 

binukleat simetri, binukleat asimetri dan multinukleat. Pengamatan segar sel yang 

diduga embriogenik, dilakukan pengamatan kenampakkan mikrospora yang 

diduga embriogenik. Mikrospora embriogenik pada wheat lebih besar dari 

mikrospora non embriogenik ( Tourraev et al., 1996).  

 

4.3 Pembahasan 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa hormon 2,4-D berpengaruh 

tehadap induksi pembelahan sporofitik dan struktur perkembangan mikrspora 

anggrek bulan Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. (Gambar 4.,1 dan 4.2). Mikrospora 

adalah serbuk sari yang masih muda dengan struktur satu inti (Wullems dan 

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 (Hause et 

al., 1993).  
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Perlakuan hormon 2,4-D diberikan pada mikrospora yang terisolasi. Isolat 

mikrospora yang diberi perlakuan hormon telah mengalami serangkaian 

perubahan. Perubahan ini meliputi kenampakan morfologi mikrospora, dan 

perkembangan intinya. Perubahan yang terjadi selama perlakuan hormon 2,4-D 

secara morfologi yaitu pembelahan inti sel mikrospora terjadi dengan cepat, 

mikrospora membengkak dan sitoplasma mengalami reorganisasi struktural 

(Indrianto et al., 2001), membengkaknya mikrospora, adanya fragmentasi vakuola 

sentral dan sitoplasma menjadi tampak bersih. Fragmentasi vakuola terjadi karena 

adanya perubahan distribusi mikrotubul sebagai awal pembelahan simetri 

mikrspora (Hause et al., 1993). Adapun hasil pengamatan mikrospora yang 

merupakan respon dari perlakuan hormon 2,4-D dapat ditunjukkan melalui 

struktur perkembangan mikrospora binukeat simetri (Gambar 4.1 A), dan 

mikrospora multinukleat (Gambar 4.1 B). 

Proses pembelokan atau penyimpangan pembelahan pada mikrospora 

menjadi pembelahan simetri ini dikarenakan adanya suatu praperlakuan suhu 

dingin, suhu tinggi dan medium starvasi pada tahap persiapan bahan. Pada saat 

diinduksi dengan praperlakuan suhu tinggi dan medium starvasi telah terjadi 

penyusunan ulang dari mikrotubul sehingga inti sel berpindah ke arah tengah dan 

menghasilkan pembelahan simetri. Pengaturan mikrotubul dan sitoskeleton 

terlihat berperan pada pembelahan simetri dan proses perkembangan embrio 

selanjutnya (Zaki & Dickinson, 1991; Simmonds et al., 1991; Pauls et al., 2006 

dalam Wahyuni et al 2010).  
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Pembelahan simetri adalah peralihan perkembangan mikrospora dari jalur 

gametofitik ke jalur sporofitik (Raghavan, 1997). Mikrospora yang membelah 

simetri adalah mikrospora embriogenik (Pauls et al., 2006; Malik at al., 2007). 

Jalur perkembangan gametofitik selalu diawali dengan pembelahan asimetri yang 

menghasilkan 2 sel berukuran tidak sama besar yang disebut dengan sel vegetatif 

dan sel generatif. Sedangkan jalur perkembangan sporofitik ditandai dengan 

adanya pembelahan simetri yang menghasilkan sel berukuran sama besar. Hasil 

pengamatan menunjukkan pembelahan simetri terjadi pada minggu kedua 

pengamatan. Pembelahan mitosis terus berlangsung selama mikrospora diinkubasi 

pada medium embriogenesis. Selain pembelahan simetri ternyata pada medium 

embriogenesis ini juga ditemukan sel yang membelah asimetri (Gambar 4.2 C). 

 Peran hormon 2,4-D dalam induksi pembelahan sporofitik mikrospora 

anggrek bulan diduga berkaitan dengan kemampuan dalam meningkatkan 

pembelahan inti sel eksplan. Menurut Murch dan Saxena (2001) hormon 2,4-D 

berfungsi menginduksi pembentukan organ, melalui kemampuannya menjaga dan 

meningkatkan akumulasi auksin dalam sel eksplan. 
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