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ABSTRAK 

Tanaman gandarusa (Justicia gendarussa Burm.f.) merupakan tanaman obat 
Indonesia yang memiliki kandungan senyawa flavoniod yang berkhasiat sebagai 
antifertilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi 2,4-D 
dengan kinetin dan IBA dengan kinetin terhadap induksi kalus dari eksplan daun 
gandarusa. Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial dengan 24 kombinasi 
dan 3 kali ulangan. Media dasar yang digunakan adalah media Murashige dan 
Skoog (MS) dengan kombinasi 2,4-D dan IBA (0,5 mg/l; 1 mg/l; 1,5 mg/l) dengan 
kinetin (0,5 mg/l; 1 mg/l; 1,5 mg/l; 2 mg/l). Analisis data menggunakan Anova 

Multivariate Dua Arah  dan dilanjutkan dengan Uji Duncan. Hasil penelitian 
menunjukan pada kombinsi 2,4-D dengan kinetin lama waktu terbentuknya kalus 
adalah hari ke-5,6 dan 7 dengan persentase terbentuknya  kalus 100%. Berat basah 
kalus terbaik pada kombinasi 2,4-D 1,5 mg/l dengan kinetin 1,5 mg/l (1,8147 ± 
0,1147 g), sedangkan berat kering kalus terbaik pada kombinasi 2,4-D 1 mg/l 
dengan kinetin 0,5 mg/l (0,1240 ± 0,0277 g) dengan warna kalus cokelat muda dan 
tekstur remah. Pada kombinasi IBA dengan kinetin lama waktu terbentuknya kalus 
adalah hari ke-6 dan 7 dengan persentase terbentuknya  kalus 100%. Berat basah 
kalus terbaik pada kombinasi IBA 1 mg/l dengan kinetin 1,5 mg/l (0,4688 ± 0,0958 
g), sedangkan berat kering kalus terbaik pada kombinasi IBA 1 mg/l dengan kinetin 
2 mg/l (0,0895 ± 0,0089 g) dengan warna kalus cokelat dan tekstur kompak. Dari 
hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa  kombinasi 2,4-D dengan kinetin dan 
IBA dengan kinetin mampu menginduksi kalus pada eksplan daun gandarusa. 
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