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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan 

konsentrasi zat pengatur tumbuh BAP dan NAA terhadap induksi tunas gandarusa 

dan mengetahui konsentrasi zat pengatur tumbuh BAP dan NAA yang terbaik 

dalam induksi tunas gandarusa. Eksplan batang dikultur dalam media MS dengan 

penambahan zat pengatur tumbuh BAP (0; 1; 2; 3; dan 4 ppm) dan NAA (0; 0,2; 

0,4; 0,6; dan 0,8 ppm). Pengamatan dilakukan selama 6 minggu untuk mengamati 

pertumbuhan dan perkembangan eksplan batang, jumlah tunas yang terbentuk, 

panjang tunas, jumlah daun, jumlah akar,  dan ada tidaknya kalus. Data yang 

diperoleh berupa data kualitatif (pertumbuhan dan perkembangan eksplan batang) 

dan data kuantitatif (lama waktu tumbuhnya tunas, jumlah tunas yang terbentuk, 

panjang tunas, jumlah daun, jumlah akar,  dan ada tidaknya kalus). Dari hasil 

akhir pengamatan tampak bahwa terdapat keragaman dalam pertumbuhan dan 

perkembangan dari eksplan batang gandarusa. Sebagian besar berkembang 

menjadi tumbuhan lengkap (tunas, daun, dan akar)  seperti pada kombinasi zat 

pengatur tumbuh N0B0, N0,8B0, N0B1, N0,2B1, N0,6B1, dan N0,2B2, ada yang hanya 

menumbuhkan akar dan kalus saja seperti pada kombinasi zat pengatur tumbuh 

N0,2B0, N0,4B0, N0,8B1, N0,4B3, N0,6B3, N0,6B4, dan N0,8B4, ada yang hanya 

menumbuhkan kalus saja seperti pada kombinasi zat pengatur tumbuh N0B3, dan 

N0,2B3, selanjutnya ada yang hanya menumbuhkan tunas dan daun saja seperti 

pada kombinasi zat pengatur tumbuh N0,6B0, N0,4B1, dan N0B4, selain itu ada juga 

yang hanya menumbuhkan tunas dan kalus saja seperti pada kombinasi zat 

pengatur tumbuh N0,6B2, N0,8B2, N0B3, N0,8B3, N0,2B4, dan N0,4B4. Pemberian 

kombinasi zat pengatur tumbuh N0,4B2 pada eksplan batang Justicia gendarussa 

Burm f. optimal terhadap lama waktu tumbuhnya tunas. 
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