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ABSTRAK 
 

Gandarusa (Justicia gendarussa Burm.f.) merupakan tanaman obat 
tradisional yang mengandung metabolit sekunder, yang mempunyai khasiat untuk 
mengobati berbagai macam penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D, IBA dan BAP 
terhadap induksi kalus daun gandarusa dan mengetahui kombinasi konsentrasi zat 

pengatur tumbuh yang optimal untuk induksi kalus. Metode penelitian ini 
rancangan faktorial dengan 2 faktor (2,4-D dan IBA: 0,5; 1; 1,5 mg/L dan BAP: 
0,5; 1; 1,5; 2 mg/L). Percobaan terdiri dari 24 perlakuan dan setiap perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali. Pengamatan dilakukan selama 6 minggu dengan 
parameter yang diamati adalah lama waktu terbentuknya kalus, persentase eksplan 

membentuk kalus, berat basah serta berat kering kalus dan morfologi kalus (warna 
dan tekstur). Data lama waktu terbentuknya kalus, persentase eksplan membentuk 
kalus dan morfologi kalus dianalisis secara deskriptif sedangkan data berat basah 

dan berat kering dianalisis dengan Two-Way ANOVA (α = 0,5). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-

D, IBA dan BAP berpengaruh terhadap induksi kalus dari eksplan daun 
gandarusa. Kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh yang paling optimal 
dalam menginduksi kalus dari eksplan daun gandarusa adalah D1,5B2 (1,5 mg/L 

2,4-D dan 2 mg/L BAP) dengan lama waktu terbentuknya kalus tergolong paling 
cepat, yaitu pada hari ke-5, berat basah 2,247 g, berat kering 0,108 g, kalus 

berwarna putih bening dan bertekstur friabel. 
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