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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi zat 
pengatur tumbuh NAA (1-naphtaleneacetid acid) dan BA (6-benzyl adenine) 
yang paling baik untuk induksi kalus sirih merah. Penelitian ini terdiri dari dua 
tahap percobaan yaitu kultur kalus sirih merah dan uji ekstrak kalus sirih merah 
terhadap Candida albicans. Pada tahap kultur kalus dilakukan dengan 
menambahkan zat pengatur tumbuh NAA dan BA ke dalam medium Murashige 
and Skoog (MS) padat. Selanjutnya, kalus tersebut diekstraksi dengan metode 
maserasi menggunakan pelarut metanol pada beberapa macam konsentrasi. 
Hasil ekstraksi digunakan untuk mengetahui aktivitas antifungi dengan uji 
difusi untuk mengukur diameter zona hambat dan uji dilusi untuk mencari kadar 
hambat terkecil (MIC) dan kadar bunuh terkecil (MFC). Data kuantitatif berupa 
berat kalus dan diameter zona hambat dianalisis secara statistik menggunakan 
program SPSS. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh 
NAA dan BA dengan kombinasi konsentrasi berbeda berpengaruh terhadap 
berat kalus sirih merah dan diameter zona hambat Candida albicans. Data 
kualitatif berupa morfologi eksplan, nilai MIC dan MFC dianalisis secara 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan waktu tercepat pembentukan kalus 
pada NAA 3 mg/L dan  BA 0 mg/L yaitu 14,5 hari. Berat basah tertinggi pada 
NAA 1 mg/L dan BA 2 mg/L yaitu 1,40 gram, sedangkan berat kering tertinggi 
pada NAA 3 mg/L dan BA 1 mg/L yaitu 0,09 gram. Warna kalus yang teramati 
adalah putih, putih bening, putih kekuningan/krem, putih kecoklatan, coklat 
bening, dan hitam dengan tekstur kompak. Hasil diameter zona hambat terbesar 
yaitu 26,87 mm pada konsentrasi 1.000 mg/L, sedangkan nilai MIC ditunjukkan 
pada konsentrasi 50 mg/L dan nilai MFC lebih dari 5.000 mg/L. 

 
 

Kata Kunci: Antifungi, Candida albicans, Kultur jaringan, Piper crocatum Ruiz 
dan Pav. 

 
 
 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH BERBAGAI KONSENTRASI.... SUAIBAH




