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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi konsentrasi 

zat pengatur tumbuh NAA, IAA, dan kinetin terhadap induksi kalus dari eksplan 
daun Justicia gendarussa Burm.f.. Penelitian ini menggunakan eksplan daun 

Justicia gendarussa Burm.f. yang ditumbuhkan pada media MS padat dengan 
masing-masing konsentrasi untuk NAA dan IAA adalah (0,5; 1; 1,5), sedangkan 
untuk konsentrasi kinetin adalah (0,5; 1; 1,5; 2). Rancangan percobaan disusun 

dengan menggunakan rancangan faktorial 3x4 dengan tiga kali ulangan masing-
masing perlakuan. Data berupa berat basah kalus dan berat kering kalus dianalisis 

menggunakan Two Way Anova Multivariate test, sedangkan morfologi kalus 
dianalisis secara deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 
kombinasi zat pengatur tumbuh NAA, IAA dan kinetin berpengaruh terhadap 

berat basah kalus dan berat kering kalus. Morfologi (warna dan tekstur) kalus 
menunjukkan warna yang teramati adalah hijau, kuning, putih, putih pucat, 

cokelat, cokelat muda, cokelat tua, hijau kekuningan. Tekstur kalus pada semua 
kombinasi perlakuan adalah kompak. Dari semua perlakuan kombinasi zat 
pengatur tumbuh NAA dan kinetin yang sesuai pada penelitian ini adalah NAA 

1,5 mg/L dan kinetin 0,5 mg/L dengan berat basah tertinggi 1,3364±0,0497 dan 
berat kering tertinggi 0,1530±0,0000, sedangkan untuk IAA dan kinetin yang 

sesuai untuk induksi kalus adalah IAA 0,5 mg/L dan kinetin 1,5 mg/L serta IAA 
1,5 mg/L dan kinetin 1,5 mg/L; berat basah IAA 0,5 mg/L dan kinetin 1,5 mg/L 
(0,1640±0,0013) dan berat kering kalus adalah IAA 1,5 mg/L dan kinetin 1,5 

mg/L (0,0504±0,0011). 
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