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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi 

media MS cair dan konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA terhadap 

pertumbuhan akar ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) secara in 

vitro. Penelitian ini bersifat eksperimental dengan rancangan acak lengkap 

faktorial. Penelitian ini terdiri atas 25 perlakuan. Konsentrasi media MS cair 

(0, 1/8, 1/4, 1/2, dan 1) masing-masing dikombinasikan dengan konsentrasi 

zat pengatur tumbuh sebesar 0 mg/L, 0,5 mg/L, 1 mg/L, 1.5 mg/L dan 2 mg/L. 

Tiap perlakuan diulang sebanyak empat kali selama empat minggu masa 

kultur. Setelah dilakukan kultur selama empat minggu, akar yang terbentuk 

dari eksplan batang ginseng jawa ditimbang berat segar dan berat kering. 

Konsentrasi media 1/2 MS dan 2 mg/L IBA menghasilkan jumlah akar 

tertinggi dibandingkan perlakuan yang lain yaitu sebesar 38 ± 5.71. Biomasa 

tertinggi dihasilkan dari perlakuan dengan konsentrasi 1 MS dan 2 mg/L IBA 

yaitu sebesar 162 ± 142 mg berat segar dan 142 ± 9.7 mg berat kering. 

Simpulan dari penelitian ini adalah variasi konsentrasi media MS cair dan zat 

pengatur tumbuh berpengaruh terhadap perbanyakan akar ginseng jawa 

(Talinum paniculatum Gaertn.). 

 

Kata kunci: perbanyakan akar, Talinum paniculatum Gaertn., auksin, in vitro. 
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ABSTRACT 

 

The aims of this study to determine the effect of variations in liquid MS 

media concentration and concentration of growth regulators IBA on the 

growth of ginseng Java root (Talinum paniculatum Gaertn.) in vitro. This 

study is experimental with a completely randomized factorial design. This 

study consisted of 25 treatments. MS liquid media concentration (0, 1/8, 1/4, 

1/2, and 1) respectively combined with the concentration of growth regulators 

at 0 mg / L, 0.5 mg / L, 1 mg / L, 1.5 mg / L and 2 mg / L. Treatments were 

repeated four times during the four weeks of culture periods. After culture for 

four weeks, the result showed that the roots have formed from stem explants 

of Java ginseng was weighed its fresh weight and dry weight. 1/2 MS media 

concentration and 2 mg / L IBA produces the highest number of roots 

compared to other treatment that is equal to 38 ± 5.71. The highest biomass 

resulting from the treatment of MS with a concentration of 1 and 2 mg / L 

IBA is equal to 162 ± 142 mg fresh weight and 142 ± 9.7 mg dry weight. 

Conclusions from this research is the variation of liquid MS media 

concentration and growth regulators affect the propagation of Java ginseng 

root (Talinum paniculatum Gaertn.). 

 

Keywords: root propagation, Talinum paniculatum Gaertn., Auxin, in vitro. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Kondisi perekonomian Indonesia yang kurang menguntungkan khususnya di 

bidang pemeliharaan kesehatan, mendorong masyarakat untuk menggali potensi alam 

nabati Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai macam penyakit atau 

gangguan kesehatan yang mungkin timbul. Pengenalan khasiat dan manfaat tanaman 

Indonesia merupakan hal yang harus diketahui agar sebagai sumber bahan alam dapat 

berdaya guna dan berhasil dalam mencapai salah satu sasaran program pembangunan 

di bidang kesehatan (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

Indonesia memiliki banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Di 

Indonesia juga terdapat tanaman yang mirip dengan ginseng, yaitu Talinum 

paniculatum Gaertn. dengan nama daerah antara lain ginseng jawa, som jawa, 

kolesom, Vergeet-mij-wel (Belanda), Panicled Flame Flower root (Amerika), dan Tu 

re shen (China). Ginseng jawa (T. paniculatum) merupakan salah satu dari sekian 

banyak jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat (Hidayat, 

2005). Morfologi tanaman ginseng jawa ini menunjukkan kesamaan dengan Panax 

ginseng khususnya pada bagian akar sehingga ada anggapan memiliki khasiat yang 

sama (Heyne, 1987). Panax ginseng mempunyai khasiat antara lain sebagai tonikum. 

Tonikum adalah obat yang menguatkan badan dan merangsang selera makan (Ramli 

dan Pamoentjak, 2000). 
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Selain akar Panax ginseng, salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai 

tonikum adalah akar ginseng jawa (Widowati dkk., 2002). Kandungan kimia dari akar 

ginseng jawa (T. paniculatum) adalah saponin, flavanoid dan tanin (Syamsuhidayat 

dan Hutapea, 1991). Akar ginseng jawa mempunyai bentuk akar yang menggembung 

yang sama seperti Panax ginseng dan khasiatnya disetarakan dengan akar Panax 

ginseng. Pada umumnya tanaman yang berkhasiat sebagai tonikum mengandung 

senyawa turunan saponin, dan senyawa lain yang berkhasiat sebagai penguat tubuh 

serta memperlancar peredaran darah. Zat yang dianggap berkhasiat adalah turunan 

saponin yang disebut ginsenosida (Widowati et al., 2002). Saponin merupakan 

senyawa metabolit sekunder dari golongan isoprenoid (Neuman et al., 2009) 

Saponin banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Saponin ini 

merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam beberapa 

tanaman obat contohnya T. paniculatum Kandungan saponin tanaman T. paniculatum 

dapat ditingkatkan produksinya, salah satunya dengan menggunakan teknik kultur in 

vitro (Wardani et al, 2004). 

Budidaya tanaman ginseng jawa dapat dilakukan dengan cara generatif (biji), 

vegetatif (stek batang), dan teknik kultur jaringan (Hendaryono & Wijayani, 1994). 

Namun, penggunaan kultur jaringan dianggap lebih menguntungkan dibandingkan 

produksi pada tanaman utuh. Pasokan zat hara yang teratur dalam kultur jaringan 

menjamin pengaturan proses metabolisme, sehingga dapat diperoleh hasil yang 

maksimal (Kurz dan Constabel, 1991). Budidaya tanaman ginseng jawa secara 

konvensional telah terdapat di Indonesia salah satunya adalah PT. Natural Nusantara 
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dengan lahan riset yang terletak di Yogyakarta. Salah satu produk yang menggunakan 

akar ginseng jawa adalah “herbalstamin”.  

Budidaya ginseng jawa secara konvensional ini memiliki kelemahan antara 

lain keberhasilan tumbuh dengan biji sangat tergantung dari faktor fisik dan faktor 

biologis biji tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif lain untuk melakukan 

perbanyakan tanaman ginseng jawa antara lain dengan melakukan teknik kultur 

jaringan. Teknik kultur jaringan memiliki prospek yang lebih baik dari pada metode 

perbanyakan tanaman secara konvensional. Karena teknik kultur jaringan ini dapat 

digunakan untuk menyelamatkan embrio yang secara normal abortif atau embrio dan 

cadangan makanan tidak berkembang sehingga tidak dapat berkecambah serta teknik 

kultur jaringan ini juga tidak bergantung pada musim (Zulkarnain, 2011) 

Kultur in vitro disebut juga kultur jaringan tanaman adalah suatu teknik 

menumbuh kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan atau organ dalam 

media kultur dengan kandungan nutrisi sel lengkap, serta kondisi ruang kultur yang 

aseptik dan terkontrol (Yusnita, 2004). Teknik kultur in vitro digunakan untuk 

menghasilkan produk-produk tanaman melalui proses yang sama, dengan faktor 

lingkungan berupa suhu, cahaya, komposisi media, dan pH yang terkontrol baik dari 

setiap tahapan kultur (Auge, 1995). Ignacimuthu, 1997 dalam Yusnita, 2004 

menyatakan bahwa pelaksanaan kultur in vitro tanaman didasarkan pada sifat 

totipotensi sel yaitu sifat setiap sel tanaman hidup yang pada dasarnya dilengkapi 

dengan informasi genetik dan perangkat fisiologis yang lengkap untuk tumbuh dan 

berkembang menjadi tanaman utuh, jika berada di lingkungan yang sesuai.  
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Kultur in vitro dapat digunakan sebagai sarana penghasil senyawa metabolit 

sekunder. Hal ini disebabkan karena metabolit sekunder merupakan hasil dari proses-

proses biokimia yang terjadi pada tubuh tanaman secara utuh. Pada kultur in vitro 

senyawa ini terdapat pada kalus atau bagian lain seperti daun, akar, dan batang 

(Ignacimuthu, 1997).  

Pada dasarnya, eksplan dapat diambil dari semua bagian tanaman baik dari 

jaringan akar, batang, dan daun muda. Biasanya, sebagai bahan eksplan dipilih 

bagian-bagian jaringan yang bersifat meristematik. Bagian tanaman yang termasuk 

jaringan meristematik adalah pucuk apical, pucuk lateral, dan pucuk aksial. Pucuk 

apikal merupakan pucuk utama pada batang terminal yang mengarah ke atas, pucuk 

lateral adalah pucuk yang muncul pada percabangan batang, dan pucuk aksial adalah 

pucuk dari tunas atau cabang aksial yang muncul pada ketiak daun. Batang tumbuhan 

dikotil terdiri atas tiga bagian yaitu epidermis, korteks, dan stele, yang berfungsi 

sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara, serta tempat tumbuhnya organ-

organ generatif (Preece, 1995). Transformasi gen A. rhizogenes berpengaruh nyata 

terhadap induksi perakaran pada eksplan batang ginseng jawa (Puspitaningsih, 2011) 

Selain media dasar dan jenis eksplan, zat pengatur tumbuh juga berpengaruh 

terhadap pertumbuhan akar. Zat pengatur tumbuh berperan penting dalam mengontrol 

proses biologi dalam jaringan tanaman (Davies, 1995; Gaba, 2005). 

Salah satu keberhasilan dalam perbanyakan dengan kultur jaringan adalah 

pembentukan akar. Kemampuan jaringan untuk membentuk akar bergantung pada zat 

pengatur tumbuh (ZPT) yang ditambahkan ke dalam media, antara lain auksin. 

Pemberian auksin dalam kutur jaringan perlu memperhatikan fungsi dari setiap jenis 
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auksin tersebut. Penambahan auksin jenis tertentu dapat menstimulasi pembentukan 

kalus tetapi menghambat elongasi akar (Hu dan Wang, 1983 dalam Dodds dan 

Roberts, 1995). Auksin sintetik yang sering digunakan untuk menginduksi perakaran 

in vitro adalah NAA dan IBA dalam konsentrasi rendah (Dodds dan Roberts, 1995). 

Konsentrasi yang diperlukan dalam menginduksi akar bervariasi, tergantung dari jenis 

tumbuhan, jenis eksplan dan jenis auksin yang digunakan. Induksi akar akan lebih 

baik jika ditambahkan satu jenis auksin (George dan Sherrington, 1984). 

Menurut Irwanto (2001), IBA memiliki sifat penyebaran yang sangat kecil. 

Sehingga, apabila IBA diberikan pada akar, ia hanya akan menstimulasi pada bagian 

akar saja, dan kemungkinan kecil untuk mampu menstimulasi pertumbuhan pada 

bagian atas tanaman. IBA memiliki kandungan kimia lebih stabil dan mobilitasnya di 

dalam tanaman rendah. 

Fitriah (2008), melaporkan bahwa induksi akar ginseng jawa eksplan hipokotil 

dengan zat pengatur tumbuh IBA berpengaruh terutama terhadap lama waktu 

terbentuknya akar, rerata jumlah akar, kemampuan ekplan dalam membentuk akar, 

dan kualitas perakaran. 

Penelitian tentang pertumbuhan bibit manggis (Garcinia mangostana L.) asal 

seedling di polibag menunjukkan bahwa pemberian IBA berpengaruh terhadap 

variabel pertambahan jumlah akar sekunder, pertambahan panjang akar, berat kering 

total akar dan bobot kering pupus (Asmara, 2007). 

Berdasarkan penelitian Sholichatun et al., (2005) ketersediaan air (40, 60, 80, 

dan 100%) mempengaruhi berat kering, laju pertumbuhan relatif, kadar saponin umbi, 

dan kadar saponin total tanaman ginseng jawa (T. paniculatum). Ketersediaan air 
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tidak mempengaruhi rasio tajuk-akar. Secara umum, semakin tinggi tingkat 

ketersediaan air, maka akumulasi berat kering tanaman akan semakin menurun, 

sebaliknya kadar saponinnya akan meningkat.  

Penelitian tentang perbanyakan akar ginseng jawa (T. paniculatum) pada 

variasi konsentrasi penyusun media cair dan zat pengatur tumbuh menggunakan 

eksplan batang ginseng jawa (T. paniculatum) belum pernah dilakukan sehingga 

penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui komposisi media cair 

yang paling sesuai untuk perbanyakan akar ginseng jawa dengan menggunakan 

eksplan batang. Sedangkan untuk mengetahui keberhasilan optimasi pertumbuhan 

akar digunakan zat pengatur tumbuh IBA.  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi cara 

produksi akar ginseng jawa (T. paniculatum) dengan menggunakan eksplan batang 

pada media cair serta menunjang pemilihan konsentrasi penyusun media yang baik 

dan cocok untuk perbanyakan akar tanaman ginseng jawa (T. paniculatum). 

  

1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah kombinasi variasi konsentrasi penyusun media cair dan zat pengatur 

tumbuh berpengaruh terhadap lama waktu terbentuknya akar, jumlah akar, berat 

segar akar, dan berat kering akar tanaman Talinum paniculatum Gaertn.? 

1.3 Asumsi Penelitian 

Media tanam merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan kultur 

jaringan (Beyl, 2005). Penelitian Cui et al (2010) menyatakan bahwa kultur akar 

adventif Hypericum perforatum L dengan media 1/2 MS cair sesuai untuk 
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peningkatan biomassa dan metabolit sekundernya. Media MS yang memiliki 

konsentrasi garam yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan karena potensial air 

yang rendah menghambat absorbsi air dan nutrisi mineral dari media oleh akar 

adventif Hypericum perforatum.  

Penelitian Robi’ah  (2013) menyatakan bahwa rerata laju pertumbuhan relatif 

akar adventif ginseng jawa pada perlakuan variasi konsentrasi media MS dalam 

kultur cair mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan relatif tertinggi diperoleh pada 

perlakuan media 1 MS.  

Jenes et al., 1977 dalam Ahmed et al., 2002 menyatakan konsentrasi yang 

diperlukan dalam menginduksi akar bervariasi, tergantung dari jenis tumbuhan, jenis 

eksplan dan jenis auksin yang digunakan. IBA digunakan pada kisaran konsentrasi 

0,5 – 3 mg/l. hal ini selaras dengan penelitian Muhallilin, 2011 yang menyatakan 

bahwa zat pengatur tumbuh auksin IBA (konsentrasi 1 mg/L dan 2 mg/L) 

menunjukkan waktu terbentuknya akar yang paling cepat. 

Berdasarkan landasan empiris tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa 

variasi konsentrasi penyusun media kultur dan konsentrasi zat pengatur tumbuh 

berpengaruh terhadap lama waktu terbentuknya akar, jumlah akar, berat segar akar, 

dan berat kering akar tanaman ginseng jawa (T. paniculatum). Dengan mengetahui 

komposisi nutrisi media MS yang paling baik untuk perbanyakan akar diharapkan 

dapat meningkatkan produksi akar ginseng jawa untuk produksi skala besar dalam 

bioreaktor.  

 

1.4 Hipotesis Penelitian 
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1.4.1 Hipotesis kerja 

Jika variasi konsentrasi penyusun media cair dan zat pengatur tumbuh 

berpengaruh terhadap pertumbuhan akar dari eksplan batang ginseng jawa, maka 

terdapat perbedaan terhadap lama waktu pertumbuhan akar, jumlah akar, berat segar 

akar, dan berat kering akar pada berbagai variasi konsentrasi media cair dan zat 

pengatur tumbuh dari kultur batang tanaman ginseng jawa (T. paniculatum)  

 

1.4.2 Hipotesis statistik 

H0  :  Tidak ada pengaruh perbedaan lama waktu terbentuknya akar, jumlah akar, 

berat segar akar, dan berat kering akar ginseng jawa (Talinum paniculatum 

Gaertn.) pada berbagai kombinasi variasi konsentrasi penyusun media MS cair 

dan zat pengatur tumbuh. 

H1 :  Ada pengaruh perbedaan lama waktu terbentuknya akar, jumlah akar, berat 

segar akar, dan berat kering akar ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) 

pada berbagai kombinasi variasi konsentrasi penyusun media MS cair dan zat 

pengatur tumbuh. 

  

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi penyusun media cair dan zat pengatur 

tumbuh terhadap lama waktu terbentuknya akar, jumlah akar, berat segar akar, 

dan berat kering akar tanaman Talinum paniculatum Gaertn. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

kultur jaringan dan pertumbuhan akar dari eksplan batang ginseng jawa dalam media 

cair. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dalam usaha pemuliaan 

dan budidaya tanaman ginseng jawa (T. paniculatum) secara in vitro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tanaman Ginseng Jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) 

Ginseng Jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) berasal dari Amerika 

Selatan (Van Steenis, 1992). Di Jawa, tanaman ini dikenal dengan nama som jawa 

atau ginseng jawa. Menurut Simpson, 2006 ginseng jawa diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo  : Caryophyllales 

Familia  : Portulacaceae 

Genus  : Talinum   

Species  : Talinum paniculatum Gaertn. 

Tanaman ini berasal dari kawasan tengah dan selatan benua Amerika serta 

daerah bagian selatan, kemudian menyebar ke daerah tropika lainnya. Tanaman 

ginseng jawa tumbuh di Jawa pada ketinggian 5-1.250 m dan dimanfaatkan 

sebagai tanaman hias atau tanaman obat (Poerba, 2009; Pitojo, 2006; dan 

Wijayakusuma et al., 1994). Ciri-ciri morfologis T. paniculatum antara lain 
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adalah merupakan tanaman herba menahun dengan tinggi 0,3-0,8 m. bentuk 

batang bulat, daun tersebar dengan bentuk bulat telur terbalik (Gambar 2.1). 

Bunga berbentuk malai dan terletak di ujung batang dengan daun mahkota 

berwarna merah keunguan. Benang sarinya berjumlah 5-15 dengan tangkai putik 

bercabang 3 (Van Steenis, 2002). 

Ciri-ciri morfologi bunga dan buah T. paniculatum adalah bunga majemuk 

dalam malai terminal (terletak di ujung), longgar, dan cabang terujung bercabang 

lagi dengan ujung menggarpu; tangkai bunga langsing; daun mahkota berjumlah 

5, berbentuk oval dan berwarna merah keunguan (Van Steenis, 2002). Ginseng 

jawa mulai berbunga pada usia 74-80 hari setelah benih disemai. Bakal buah 

superior dan membulat dengan dinding dalam terdapat tiga ruang. Berwarna 

kuning saat masih muda dan merah kecoklatan setelah masak, buah berbentuk 

bola dan berwarna merah coklat dengan diameter 3 mm. Umur buah masak antara 

20-22 hari setelah bunga mekar. Bijinya pipih kecil berukuran 0,7-1 mm, dan 

berwarna hitam mengkilap (Van steenis, 1992; Hidayat, 2005). Tanaman ini 

merupakan tanaman yang menghasilkan umbi (Darwati, et al., 2000).  

Akar ginseng jawa (T. paniculatum) adalah akar tunggang, bercabang, dan 

panjang (Gambar 2.1). Kulitnya berwarna coklat kekuning-kuningan dengan 

bagian dalamnya berwarna putih. Bagian akar atau rimpang tanaman ini 

merupakan bagian utama yang bermanfaat pada tanaman ginseng jawa. Bagian 

akar tanaman ginseng jawa mengandung senyawa turunan saponin (ᵦ-sitosterol-ᵦ-

D-glukosida) yang disebut ginsenosida (Wahyuni dan Hadipoentyanti, 1999), 
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terpenoid, alkaloid, dan flavonoid (Yulia et al., 2005). Senyawa ᵦ-sitosterol pada 

tanaman ini memiliki efek androgenik karena dapat diubah menjadi senyawa 

prognenolon, yaitu senyawa antara dalam sintesis testosteron pada tubuh hewan, 

(Winarni et al., 2008).  

 

Gambar 2.1 Morfologi ginseng jawa 

(sumber: Tanamool, et al., 2013). 

Tanaman ini berkhasiat sebagai tonikum, afrodisak, menyembuhkan 

radang paru-paru, diare, haid tidak teratur, mencegah keputihan, melancarkan ASI 

(Hariana, 2006; Wijayakusuma et al., 1994), sebagai nutrisi manusia maupun 

hewan, antibiotik dan pengikat kolesterol (Widiyani, 2006). Daun ginseng jawa 

dapat dimanfaatkan untuk memperlancar air susu ibu, dan sebagai lalapan sayur 

tumis (Hidayat, 2005). 

2.2 Teknik Kultur Jaringan 

Kultur jaringan adalah membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi 

tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya (Suryowinoto, 1991 dalam 

Hendaryono 1994). Menurut Basri (2004), kultur jaringan merupakan suatu teknik 
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mengisolasi bagian tanaman baik berupa organ, jaringan, sel ataupun protoplasma 

kemudian mengkultur bagian tanaman tersebut pada media buatan dengan kondisi 

lingkungan yang steril dan terkendali. Presentase keberhasilan kultur jaringan 

akan lebih besar bila menggunakan jaringan meristem. Jaringan meristem 

merupakan jaringan muda yang terdiri atas sel-sel yang selalu membelah (Ashari, 

1995). 

Nugroho dan Sugito, 1996 mengemukakan bahwa pelaksanaan teknik 

kultur jaringan ini berdasarkan teori sel yaitu bahwa sel mempunyai kemampuan 

autonom (mampu tumbuh mandiri), bahkan mempunyai kemampuan totipotensi. 

Totipotensi adalah kemampuan setiap sel, dari mana saja sel tersebut diambil 

apabila diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan dapat tumbuh menjadi 

tanaman yang sempurna. 

Kultur jaringan tanaman terdiri dari sejumlah teknik untuk menumbuhkan 

organ, jaringan, dan sel tanaman. Jaringan dapat dikulturkan di media padat atau 

dalam medium hara cair. Jika ditanam dalam agar, jaringan akan membentuk 

kalus, yaitu massa atau sel-sel yang tak tertata (Wetter & Constabel, 1982). 

Menurut Pierik (1987), penggunaan teknik kultur jaringan telah berkembang luas 

karena beberapa keuntungan yang diperoleh, antara lain yaitu (1) teknik in vitro 

dapat digunakan untuk memperbanyak jenis tanaman yang sulit diperbanyak 

secara konvensional (2) waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat daripada 

perbanyakan tanaman secara konvensional (3) tanaman yang dihasilkan 

mempunyai daya tumbuh yang lebih kuat (4) kultur in vitro dapat digunakan 
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untuk menghasilkan tanaman yang bebas penyakit atau bebas patogen (5) 

pelaksanaannya tidak tergantung pada musim. Namun dalam pelaksanaannya 

teknik kultur jaringan juga memiliki kelemahan yaitu, dibutuhkan biaya awal 

yang relatif tinggi untuk laboratorium dan bahan kimia serta diperlukan keahlian 

khusus untuk melaksanakannya (Yusnita, 2003). 

Kultur jaringan dapat digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan 

senyawa metabolit sekunder. Pada kultur in vitro, senyawa ini terdapat pada kalus 

atau bagian lain seperti daun, akar, dan batang (Ignacimuthu, 1997 dalam 

Wardani, 2004). Produksi metabolit sekunder pada umumnya berjalan sangat 

lambat bahkan belum dimulai pada fase pertumbuhan, dalam hal ini adalah 

pertumbuhan kalus. Setelah fase pertumbuhan kalus berakhir maka produksi 

metabolit sekunder segera dimulai (Manuhara, 2014). Produksi metabolit 

sekunder melalui kultur jaringan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor 

internal yaitu gen maupun faktor eksternal yaitu lingkungan kultur. Penggunaan 

kultur in vitro untuk mengingkatkan produksi metabolit sekunder terutama untuk 

senyawa obat dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan produksi 

senyawa utuh, karena dalam kultur in vitro pasokan zat hara yang teratur dapat 

dijamin serta dimungkinkan untuk pengaturan proses metabolisme sehingga 

diperoleh hasil yang sebesar-besarnya (Wardani et al., 2004) 

Teknik kultur jaringan dapat berhasil dengan baik apabila syarat-syarat 

yang diperlukan terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi pemilihan eksplan 
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sebagai bahan dasar untuk pembentukan akar, penggunaan medium yang cocok, 

keadaan aseptik dan pengaturan udara yang baik (Hendaryono & Wijayani, 1994). 

2.3 Tipe Kultur Jaringan  

Kultur jaringan tanaman terdiri atas berbagai tipe berdasarkan 

penggunaannya terdiri atas (Suliansyah, 2013): 

1. Kultur Embrio  

Kultur embrio merupakan isolasi dan pertumbuhan aseptik embrio zigotik 

mature dan immature yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang viabel. 

Teknik ini telah digunakan untuk sejumlah tanaman dengan berbagai tujuan, 

antara lain: a) penyelamatan embrio setelah persilangan intergenetik, b) 

mempercepat siklus pemuliaan melalui pengkulturan in vitro bagi embrio yang 

lambat berkembang, c) pematahan dormansi bagi biji-biji yang sulit berkecambah, 

dan d) mendapatkan tanaman yang viabel setelah persilangan sendiri. Teknik 

kultur embrio yang mungkin paling banyak digunakan adalah penyelamatan 

embrio setelah dilakukan persilangan intergenerik, seperti persilangan antara 

kedelai dengan Glycine liar. Persilangan tersebut tidak mungkin berlangsung 

secara normal. Dengan cara ini beberapa sifat, seperti ketahanan terhadap 

penyakit, dapat diintroduksikan ke dalam tanaman kultivasi. 

2. Kultur Meristem  

Kultur meristem (atau mikropropagasi) merupakan isolasi dan 

pertumbuhan aseptik ujung tunas (shoot-tips) atau meristem secara in vitro yang 

bertujuan untuk mendapatkan klon-klon tanaman, tanaman bebas virus. Teknik 
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kultur meristem yang mungkin paling banyak digunakan adalah untuk tujuan 

memproduksi klon-klon secara cepat. kultur meristem telah digunakan untuk 

berbagai spesies tanaman, antara lain pisang, kentang, sawit, eukaliptus, krisan, 

dan stroberi. Penggunaan kultur meristem yang tidak kalah penting adalah 

produksi tanaman bebas virus, seperti pada tanaman kentang, tebu, dan anggrek.  

3. Kultur Kalus  

Kultur kalus merupakan induksi dan pertumbuhan aspetik kalus secara in 

vitro yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang “baru” (diperbaiki 

sifatnya) atau untuk mendapatkan produk sekunder tanaman. Teknik kultur kalus 

telah digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain: a) menghasilkan varian 

genetik yang berguna, b) penyaringan sel-sel secara in vitro bagi tipe-tipe yang 

memiliki karakter berguna, dan c) memproduksi produk kimia yang berguna. 

Salah satu teknik kultur kalus yang umum digunakan adalah untuk memperoleh 

keragaman somaklonal dan seleksi in vitro galur-galur sel terhadap cekaman 

kekeringan, garam, herbisida, patogen, atau virus.  

4. Kultur Anther  

Kultur anther merupakan isolasi steril anther dan perkembangan kultur 

kalus haploid dari polen secara in vitro. Teknik kultur anther berguna, antara lain 

untuk produksi haploid untuk memproduksi dengan cepat homozigot dan seleksi 

bentuk-bentuk mutan. Teknik untuk mendapatkan tanaman homozigot adalah 

melalui penanaman anther tanaman F1 setelah dilakukan persilangan dari tetua 

tanaman yang kita kehendaki. Kalus haploid yang terbentuk kemudian diseleksi. 
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Tanaman homozigot diperoleh melalui aplikasi kolkisin (penggandaan 

kromosom). 

5. Kultur Protoplas  

Kultur protoplas merupakan isolasi steril protoplas yang bertujuan untuk 

memodifikasi genetik sel. Teknik kultur protoplas telah digunakan pada sejumlah 

percobaan, seperti fusi protoplas dan injeksi DNA secara langsung (mikroinjeksi 

dan microprojectile bombardment). 

 

2.4 Media Kultur Jaringan 

Medium yang digunakan dalam kultur jaringan tanaman (kultur in vitro) 

ada bermacam-macam. Pemilihan medium tergantung pada jenis tanaman yang 

digunakan, selera, tujuan serta perhitungan masing-masing peneliti. Isi dan 

komposisi dari medium kultur dirancang secara khusus untuk tujuan yang 

berbeda. Medium MS (Murashige and Skoog) atau LS (Lansmaier and Skoog) 

merupakan medium yang sangat banyak digunakan untuk kultur kalus dan 

regenerasi berbagai tanaman. Medium ini mengandung garam-garam mineral 

dengan konsentrasi tinggi dan senyawa N dalam bentuk ammonium dan nitrat. 

Medium B5 (Gamborg) banyak digunakan untuk kultur suspensi sel tanaman 

leguminosae. Medium Nitsch & Nitsch, medium N6 banyak digunakan untuk 

serealia dan tanaman lain, medium WPM (Woody Plant Medium) untuk kultur 

jaringan tanaman berkayu. Medium Vacin dan Went (VW) dan medium Knudson 

C banyak digunakan untuk tanaman lain (Manuhara, 2014). 
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Pembentukan dan pertumbuhan akar dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah komposisi media tumbuh. Media tanam juga merupakan salah 

satu faktor penentu dalam keberhasilan kultur jaringan. Media yang sering 

digunakan untuk kultur jaringan tanaman adalah media Murashige and Skoog 

(MS) karena mengandung lebih banyak senyawa organik dan zat-zat organik yang 

lebih tinggi dari media lain (Ho et al., 2010). Komposisi medium yang diperlukan 

untuk mendukung terjadinya pertumbuhan dan perkembangan dalam kultur in 

vitro adalah garam-garam makro dan mikro, vitamin dan asam amino, sumber 

karbon, bahan pemadat dan ZPT eksogen (Bhojwani and Razdan, 1996). 

Banyak tanaman autotropik umumnya memiliki respons pertumbuhan 

yang lambat, khususnya disebabkan oleh keterbatasan jumlah CO2 dalam botol 

kultur. Sedangkan sebagian besar tanaman pada perbanyakan in vitro umumnya 

memerlukan pemberian gula sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya. Sumber karbon merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk menentukan keberhasilan kultur jaringan selain kombinasi zat 

pengatur tumbuh (ZPT) (Winarto, 2009). 

 

2.5 Tinjauan Tentang Zat Pengatur Tumbuh 

Zat pengatur tumbuh tanaman adalah senyawa organik bukan hara yang dalam 

jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat, dan dapat merubah proses fisiologi 

tumbuhan (Sriyanti dan Wijayani, 1994). Zat pengatur tumbuh terdiri atas golongan 

auksin dan sitokinin. Auksin memiliki peran ganda tergantung pada struktur kimia, 

konsentrasi, dan jaringan tanaman yang diberi perlakuan (Nursyamsi, 2010). Hormon 
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pertumbuhan auksin secara alami berperan dalam pemanjangan batang, internodus, 

dominansi apikal, absisi, dan induksi perakaran. Contoh hormon yang termasuk 

dalam golongan auksin adalah 2,4-D, NAA, IBA dan IAA. Sedangkan hormon 

sitokinin berperan dalam pembelahan sel, diferensiasi tunas, dan modifikasi 

dominansi apikal. Menurut Hartman et al., 1990 tanaman-tanaman yang berbeda 

mempunyai respon yang berbeda terhadap sitokinin dan auksin karena perbedaan 

hormon alami yang dikandungnya. 

Auksin berasal dari bahasa Yunani auxein yang berarti meningkatkan, 

pertama kali digunakan oleh Frits Went, seorang mahasiswa pascasarjana di Belanda 

pada tahun 1926. Auksin yang ditemukan oleh Went ini dikenal dengan nama asam 

indolasetat (IAA). Hormon lain yang juga termasuk dalam golongan auksin adalah 

2,4-D, NAA, IBA. Auksin di dalam tubuh tanaman dihasilkan oleh pucuk-pucuk 

batang, pucuk-pucuk cabang, dan ranting yang menyebar luas ke dalam seluruh tubuh 

tanaman. Arah penyebar luasan auksin dalam tubuh tanaman adalah dari atas ke 

bawah hingga sampai pada titik tumbuh akar, melalui jaringan pembuluh tapis 

(floem) atau jaringan parenkim (Hendaryono dan Wijayani, 1994) 

Pemberian auksin memberikan efek pada akar dan pembentukan akar. Auksin 

memacu pemanjangan potongan akar atau akar utuh pada banyak spesies, tetapi 

dalam konsentrasi yang sangat rendah, bergantung pada spesies dan umur akar 

(Salisbury dan Ross, 1995). Hormon asam indolbutarat (IBA) lebih umum digunakan 

untuk memacu perakaran dibandingkan NAA dan hormon auksin lainnya (Salisbury 

dan Ross, (1995); Krishnamoorthy (1981)). Wiesman et al., 1989 menjelaskan bahwa 
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hal ini dikarenakan IBA bersifat aktif. Kim et al. 2003 juga mengatakan bahwa 

penggunaan hormon IBA dalam kultur akar adventif Panax ginseng C.A. Meyer lebih 

efektif untuk induksi akar lateral dan untuk pertumbuhan akar serta akumulasi 

saponin total dibandingkan dengan hormon NAA. 

Krishnamoorthy (1981), menjelaskan bahwa hormon auksin berperan dalam 

pertumbuhan akar. Auksin diproduksi pada ujung akar. Pada pangkal akar memiliki 

kandungan auksin lebih tinggi dan konsentrasinya secara bertahap menurun kearah 

ujung. Tetapi gradiasi tingkat pertumbuhan di dalam akar memiliki arah yang 

berlawanan. Pada ujung akar, meskipun mengandung konsentrasi auksin yang sedikit 

ternyata tumbuh lebih cepat dan pertumbuhannya secara bertahap menurun sampai 

kearah pangkal akar. Jadi, daerah akar yang menunjukkan tingkat pertumbuhan yang 

lebih tinggi ada pada daerah yang mengandung auksin yang lebih tinggi dan 

sebaiknya. 

2.6 Tinjauan Tentang Akar 

Akar ginseng jawa (T. paniculatum) adalah akar tunggang, bercabang, dan 

panjang. Kulitnya berwarna coklat kekuning-kuningan dengan bagian dalamnya 

berwarna putih. Panjangnya bervariasi yaitu beberapa cm pada tanaman yang 

berumur beberapa tahun) sampai 30 cm (pada tanaman yang berumur 10 tahun ke 

atas). Akar berbau pahit dan manis dan sari akar ginseng jawa mengandung 

panaksosida (sejenis glikosida saponin) (Hidayat, 2005). 
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Akar merupakan organ terpenting dalam memasok air, mineral dan bahan 

penting lainnya dalam media. Pertumbuhan suatu tanaman akan baik tergantung 

dari keadaan akar. Selain itu, akar juga dianggap sebagai sumber utama pengatur 

pertumbuhan yaitu giberellin dan sitokinin, yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman secara keseluruhan (Gardner et al, 1991). 

Akar merupakan bagian pokok tumbuhan kormus. Bagi tumbuhan, akar 

berfungsi untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, untuk menyerap air dan zat-

zat makanan yang terlarut di dalam air dari dalam tanah, untuk mengangkut air 

dan zat-zat makanan ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan 

dan sebagai tempat untuk penimbunan makanan (Tjitrosoepomo, 1985). 

Akar yang dihasilkan dari kultur jaringan disebut dengan akar adventif. 

Pembentukan akar adventif secara in vitro merupakan proses yang di induksi oleh 

faktor lingkungan dan endogen, seperti cahaya, temperatur, hormon, gula, garam, 

mineral, dan molekul lainnya (Pop et al., 2011). Secara umum akar adventif yang 

dihasilkan secara in vitro mucul secara endogen dari sel parenkim yang 

terdediferensiasi di sekeliling jaringan pengangkut oleh peran auksin. Selama 

dediferensiasi banyak sel-sel dari empulur ke korteks yang berpotensial kembali 

untuk mengalami pembelahan sel. Hanya sel tertentu, seperti sel parenkim floem 

yang termeristematis dapat berdiferensiasi menjadi primordial akar. Selama 

perkembangan primordia akar, diferensiasi jaringan pengangkut terbentuk di jaringan 

induk dan berhubungan dengan jaringan pengangkut baru yang terdiferensiasi dan ada 

di jaringan induk (Soh dan Bojwani, 1999). Proses terbentuknya akar adventif secara 
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in vitro terdiri atas beberapa tahap, yaitu : (1) modifikasi struktur sel, (2) pembelahan 

sel dan aktivitas inisiasi meristematik (inisiasi akar), (3) diferensiasi meristem akar 

(primordia akar), dan (4) pertumbuhan dan munculnya akar (Favre, 1973 dan Vieites 

et al., 1981 dalam Soh dan Bojwani, 1999). 

2.7 Pertumbuhan Akar 

Pada embrio, akar berkembang dari akar embrio atau akar lembaga 

(radicle). Akar embrio tumbuh menjadi akar utama atau akar primer dan 

bertambah panjang sebagai akibat pembelahan dan perpanjangan sel di belakang 

apek akar yang terlindung oleh tudung akar. Simão dan Scatena (2003) 

melaporkan bahwa pertumbuhan akar terjadi setelah 8-10 hari periode 

perkecambahan, yaitu setelah empat bulan biji dikecambahkan dalam media 

perkecambahan secara in vivo. Pada sebagian eksplan tumbuh akar yang tumbuh 

dari pangkal selubung kotiledon disebut akar adventif. Menurut Simão dan 

Scatena (2003) akar adventif mengalami peningkatan jumlah dan ukuran selama 

pertumbuhan eksplan setelah 12-14 hari periode perkecambahan. 

Pertumbuhan eksplan yang optimal sangat diperlukan unsur hara yang 

cukup dan seimbang baik makro maupun mikro yang tersedia dalam media, serta 

zat pengatur tumbuh (Harjadi, 2009). Pembentukan akar tidak terlepas dari proses 

pembelahan jaringan yang aktif dan berdiferensiasi, dan ditunjang oleh adanya 

senyawa organik dan anorganik yang terdapat dalam media sederhana. Lakitan 

(2000), menerangkan bahwa suatu tanaman akan tumbuh dengan baik dan subur 
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bila unsur hara yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang cukup dan berada 

dalam bentuk yang sesuai sehingga dapat diserap tanaman. 

2.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Akar 

Pertumbuhan akar secara in vitro merupakan proses yang diinduksi dan 

diregulasi oleh faktor lingkungan seperti temperatur, cahaya, hormon (terutama 

auksin) (Hartman dan Kester, 1983). Faktor penting yang juga mempengaruhi 

pertumbuhan akar adalah pemilihan eksplan dan media yang cocok (Zhou et al., 

1998). Umur eksplan yang muda lebih optimal untuk menginduksi pertumbuhan 

akar. Menurut Salisbury dan Ross (1995) faktor lingkungan tanah (media tanam) 

juga dapat mempengaruhi pertumbuhan akar baik secara morfologis maupun 

anatomis. 

2.9 Hasil Penelitian Terkait 

 Pada penelitian Zhang et al., (2013), kultur akar adventif dalam media 

cair lebih optimal untuk meningkatkan biomassa akar adventif dan akumulasi 

saponin Psammosilene tunicoides daripada dalam media padat. Sivakumar, et al., 

(2005) menjelaskan bahwa optimasi unsur mineral dalam media cair dapat 

meningkatkan mekanisme transport mineral pada membran plasma yang 

bertanggung jawab dalam pertumbuhan, produksi biomassa, dan produksi 

ginsenosida akar rambut ginsenosida.  

Penelitian Robi’ah (2013) menyatakan bahwa variasi konsentrasi media 

MS berpengaruh terhadap kinetika pertumbuhan dan kandungan akar adventif 
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ginseng jawa dalam kultur cair. Laju pertumbuhan relatif akar adventif ginseng 

jawa pada perlakuan variasi konsentrasi media MS dalam kultur cair mengalami 

peningkatan. Laju pertumbuhan relatif tertinggi diperoleh pada perlakuan media 1 

MS. 

Wiesman et al., 1989 melaporkan bahwa asam indolbutarat (IBA) lebih 

lazim digunakan untuk memacu perakaran dibandingkan dengan jenis auksin 

lainnya. IBA bersifat aktif, sekalipun cepat dimetabolismekan menjadi IBA-

aspartat dan sekurangnya menjadi satu konjugat dengan peptide lainnya. 

Penelitian Muhallilin, 2011 menyatakan bahwa Zat pengatur tumbuh 

auksin IBA (konsentrasi 1 mg/L dan 2 mg/L) menunjukkan waktu terbentuknya 

akar yang paling cepat yaitu 7 hari. Perlakuan menggunakan IBA 2 mg/L mampu 

menginduksi akar dengan jumlah akar yang paling banyak dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya. IBA 2 mg/L merupakan konsentrasi zat pengatur tumbuh 

auksin yang paling baik dalam menginduksi akar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, 

Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, 

Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, dimulai pada bulan 

Februari sampai Juni 2016. 

  

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoklaf, Laminar Air 

Flow (LAF), timbangan analitik, alumunium foil, kertas payung, kertas pH, 

magnetic stirrer, botol kultur, gelas ukur, cawan petri, kertas label, gelas beaker, 

Erlenmeyer, pipet, scalpel, pinset, Bunsen, kompor listrik, syiringe, pengaduk, 

oven, spon dan sprayer. 

3.2.2 Bahan penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah batang dari tanaman 

ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) pada ruas kedua dan ketiga dari 

pucuk. Bahan kimia yang digunakan meliputi bahan penyusun media Murashige 

dan skoog (MS) (lampiran 1) yang terdiri atas stok makronutrien (KNO3, 

NH4NO3, CaCl2.2H2O, MgSO4.7H2O, dan KH2PO4), stok mikronutrien, stok 
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vitamin, stok zat besi, myo-inositol, dan sukrosa. Stok zat pengatur tumbuh 

auksin (IBA), larutan HCl 1 N, KOH 1N, Clorox 10%, dan alkohol 70%. 

 

3.3.  Tahap Penelitian 

3.3.1 Sterilisasi alat dan media 

Alat-alat seperti pinset, scalpel, Erlenmeyer, cawan petri, gelas beaker, 

botol kultur yang akan digunakan dalam penelitian disterilkan dengan 

menggunakan autoklaf pada suhu 121
0
C, tekanan 1,2 atm selama 20 menit. 

Sebelum dimasukkan ke dalam autoklaf alat-alat tersebut dicuci terlebih dahulu 

hingga bersih kemudian dikeringkan. Untuk alat-alat pinset, scalpel, dan cawan 

petri dibungkus dengan kertas payung. Sedangkan Erlenmeyer, gelas beaker 

mulut botolnya ditutup menggunakan alumunium foil. Untuk sterilisasi media 

juga dilakukan dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121
0
C, tekanan 1,2 atm 

selama 15 menit. 

3.3.2 Sterilisasi ruang kerja 

Penanaman eksplan dilakukan secara aseptik di dalam LAF (Laminar Air 

Flow). Sebelum digunakan, LAF disterilkan dengan cara membersihkan seluruh 

permukaan meja dan dinding dalam menggunakan kain yang telah dibasahi 

dengan alkohol 70%. Kemudian semua alat dan bahan yang diperlukan 

dimasukkan ke dalam LAF. Peralatan tersebut meliputi pinset, scalpel, cawan 

petri, bunsen, gunting, dan Erlenmeyer. Namun sebelum dimasukkan kedalam 
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LAF, semua alat dan bahan disemprot dengan alkohol 70%. Setelah semua alat 

dan bahan masuk, lampu UV dinyalakan selama 15 menit. Setelah itu lampu UV 

dimatikan dan lampu neon dinyalakan. 

3.3.3 Pembuatan larutan stok media MS 

a. Pembuatan larutan stok mikronutrien dalam 100 mL (100 kali konsentrasi) 

Pembuatan larutan stok mikronutrien (100 mL) untuk media MS 

dilakukan dengan menimbang 2.230 mg MnSO4, 860 mg ZnSO4.4H2O, 620 mg 

H3BO3, 83 mg KI, 25 mg NaMoO4.2H2O, 2,5 mg CuSO4.5H2O, dan 2,5 mg 

CoCl2.6H2O dengan timbangan analitik. Kemudian bahan dimasukkan satu 

persatu dalam Erlenmeyer 250 mL yang berisi akuades kurang lebih 80 mL. 

Setiap bahan yang dimasukkan dilarutkan dengan magnetic stirrer. Setelah semua 

bahan larut, kemudian ditambahkan akuades sampai volume mencapai 100 mL. 

Selanjutnya larutan dimasukkan ke dalam botol kemudian ditutup menggunakan 

alumunium foil dan diberi label: MIKRO MS 100X, 1mL/L. stok tersebut 

disimpan dalam lemari es. Untuk membuat 1 L media diperlukan 1 mL stok 

mikronutrien. 

b. Pembuatan larutan stok zat besi dalam 200 mL (40 kali konsentrasi) 

Pembuatan larutan stok zat besi (200 mL) untuk media MS dilakukan 

dengan menimbang 1.492 mg Na2EDTA dan 1.112 mg Fe2SO4.7H2O. kemudian 

kedua zat tersebut dilarutkan pada 75 mL akuades secara terpisah. Larutan 
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Fe2SO4.7H2O dipanaskan hingga hampir mendidih, kemudian dimasukkan 

Na2EDTA sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan menggunakan magnetic 

stirrer hingga larutan tersebut berwarna kuning jernih. Setelah suhu larutan sesuai 

dengan suhu kamar, ditambahkan akuades hingga volume mencapai 200 mL. 

Selanjutnya diberi label: ZAT BESI 40X, 5 mL/L. Stok tersebut kemudian 

disimpan dalam lemari es. Untuk membuat 1 L media MS diperlukan 5 mL 

larutan stok zat besi. 

c. Pembuatan larutan stok vitamin dalam 200 mL (50 kali konsentrasi) 

Pembuatan larutan stok vitamin dalam 200 mL dilakukan dengan 

menimbang glisin 100 mg, asam nikotinat 25 mg, piridoksin-HCl 25 mg, dan 

thiamin-HCl 5 mg menggunakan timbangan analitik. Satu persatu bahan-bahan 

tersebut dimasukkan dan dilarutkan dalam Erlenmeyer 200 mL yang berisi 

akuades steril 150 mL sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer. Setelah 

semua bahan larut, kemudian ditambahkan akuades sampai 200 mL sambil terus 

diaduk. Kemudian ditutup dengan alumunium foil dan diberi label: VITAMIN 

MS 50X, 4 mL/L. setelah itu disimpan dalam lemari es. Untuk membuat 1 L 

media MS diperlukan 4 mL stok vitamin. 

d. Pembuatan larutan stok zat pengatur tumbuh IBA 100 ppm 

Pembuatan larutan stok zat pengatur tumbuh IBA 100 ppm dilakukan 

dengan cara menimbang sebanyak 10 mg zat pengatur tumbuh IBA kemudian 

dimasukkan kedalam Erlenmeyer 100 mL. 10 mg zat pengatur tumbuh IBA 
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dilarutkan dengan beberapa tetes KOH 1 N dengan hati-hati kemudian dipanaskan 

sampai larut (jernih) sambil selalu diaduk. Setelah itu, ditambahkan akuades steril 

50 mL untuk mempercepat proses kelarutan. Kemudian memindahkan larutan 

tersebut ke dalam gelas ukur 100 mL dan menambahkan akuades steril sampai 

volume menjadi 100 mL. Larutan stok yang sudah jadi dipindahkan ke dalam 

Erlenmeyer 100 mL lalu ditutup rapat dan di beri label: IBA 100 ppm, 100 mL 

serta tanggal pembuatan. Kemudian, disimpan dalam lemari pendingin. Untuk 

menggunakan larutan stok IBA dengan konsentrasi tertentu, maka digunakan 

rumus sebagai berikut : 

V1.M1 = V2.M2 

Keterangan : 

V1 = Volume larutan stok IBA yang digunakan atau yang diambil 

V2 = Volume total campuran larutan stok dengan akuades 

M1 = Konsentrasi awal larutan stok IBA 

M2 = Konsentrasi hasil larutan stok dengan akuades 

3.3.4 Pembuatan media cair 

Pembuatan media 1 MS dilakukan dengan cara menimbang setiap 

komponen bahan kimia yang menyusun makronutrien (Lampiran 1) ke dalam 

Erlenmeyer 1000 mL yang berisi 500 mL akuades sambil diaduk menggunakan 
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magnetic stirrer. Larutan stok yang dibutuhkan seperti mikronutrien, zat besi, zat 

pengatur tumbuh (IBA) dan vitamin dapat diambil dari lemari pendingin. 

Selanjutnya ditambahkan 1 mL larutan stok mikronutrien, 5 mL larutan stok zat 

besi, 4 mL larutan stok vitamin, zat pengatur tumbuh IBA, 100 mg Myo-inositol 

dan 30 g sukrosa kemudian dilarutkan dalam akuades secara berurutan. Setelah 

semua bahan larut, kemudian mengukur pH larutan hingga pH mencapai 5,6-5,8 

dengan menggunakan universal indicator paper. Jika larutan terlalu asam maka 

larutan ditambahkan KOH dan jika larutan terlalu basa maka larutan ditambahkan 

HCl menggunakan pipet. Larutan yang sudah diukur pH ditambahkan akuades 

hingga volume mencapai 1000 mL. Kemudian media dibagi sesuai perlakuan. 

Larutan yang sudah jadi dituang ke dalam botol kultur dan ditambahkan spons 

melamine sebagai penyangga eksplan. Spons yang digunakan harus bisa di 

sterilisasi (spons steril) karena sebelum digunakan, spons harus disterilisasi 

terlebih dahulu menggunakan autoklaf. Kemudian botol yang sudah terisi media 

ditutup dengan alumunium foil serta diberi label sesuai dengan perlakuan. Gambar 

skematis media cair dapat dilihat pada Gambar 3.1 Setelah itu media disterilkan 

dalam autoklaf pada suhu 121
0
C tekanan 1,2 atm selama 15 menit. Medium yang 

sudah steril disimpan di ruang penyimpanan.  
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Gambar 3.1 Media Cair. a: batang; b: spon; c: media cair 

 

3.3.5 Sterilisasi dan penanaman eksplan pada media 

Eksplan yang digunakan adalah batang yang berasal dari tanaman ginseng 

jawa (T. paniculatum). Batang disterilkan dengan cara dicuci dengan deterjen dan 

dibilas hingga bersih mengunakan air mengalir. Tahap penanaman dilakukan di 

dalam LAF (Laminar Air Flow) yang sudah steril. Eksplan yang telah dicuci 

dengan deterjen dimasukkan ke dalam LAF. Sebelum digunakan, eksplan 

disterilisasi menggunakan Clorox 10%. Eksplan dimasukkan ke dalam 

Erlenmeyer yang berisi Clorox 10% lalu dikocok halus selama 7-10 menit. 

Setelah itu eksplan diambil dan dicuci dengan menggunakan akuades steril 

sebanyak tiga kali. Eksplan yang telah dicuci dengan akuades steril diambil 
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dengan menggunakan pinset lalu diletakkan di dalam cawan petri yang telah 

dialasi kertas saring. Eksplan batang dipotong dengan ukuran 1cm lalu ditanam ke 

dalam media. Setelah itu, botol yang telah ditanami eksplan ditutup dengan 

menggunakan alumunium foil dan dilapisi dengan plastic wrap rapat-rapat. 

Kemudian botol yang berisi eksplan tersebut diletakkan ke dalam ruang inkubasi 

yang dilengkapi dengan pencahayaan. Eksplan diinkubasi selama 4 minggu untuk 

pertumbuhan akar. 

 

3.4.  Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas : zat pengatur tumbuh IBA, komposisi media cair. 

b. Variabel terikat : lama waktu terbentuknya akar, jumlah akar yang terbentuk, 

berat segar dan berat kering akar. 

c. Variabel terkendali : jenis eksplan, spons, pH media, suhu ruang, intensitas 

cahaya. 

 

3.5.  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 2 

faktor, faktor pertama adalah variasi komposisi media dan faktor kedua adalah 

konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA. Penelitian ini terdiri atas 5 perlakuan media 

cair (komposisi 0, 1, 1/2, 1/4, dan 1/8) dan 5 perlakuan zat pengatur tumbuh IBA 

(konsentrasi 0, 0.5, 1, 1.5, dan 2 mg/L.) dengan 4 kali pengulangan. Rancangan 
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perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1 Pengamatan kuantitatif dilakukan dengan 

cara menghitung jumlah akar, panjang akar, serta menimbang berat segar dan 

berat kering akar. Pengamatan dilakukan satu minggu satu kali selama 4 minggu. 

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian sebanyak 5x5x4 = 100 sampel.  

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian  

Perlakuan 

 Komposisi 

media cair (%) 

Zat pengatur tumbuh (IBA) mg/mL 

0 0.5 1 1.5 2 

0 M0I0 M0I0.5 M0I1 M0I01.5 M0I2 

1 M1I0 M1I0.5 M1I1 M1I1.5 M1I2 

1/2 M0.5I0 M0.5I0.5 M0.5I1 M0.5I1.5 M0.5I2 

1/4 M0.25I0 M0.25I0.5 M0.25I1 M0.25I1.5 M0.25I2 

1/8 M0.125I0 M0.125I0 M0.125I1 M0.125I1.5 M0.125I2 

Keterangan :  

M0I0 : 0 MS+ 0 IBA 

M0I0.5 : 0 MS + 0.5 IBA 

M0I1 : 0 MS + 1 IBA 

M0I1.5 : 0 MS + 1.5 IBA 

M0I2 : 0 MS + 2 IBA 

M0.125I0 : 0.125 MS + 0 IBA 

M0.125I0.5 : 0.125 MS + 0.5 IBA 

M0.125I1 : 0.125 MS + 1 IBA 

M0.125I1.5 : 0.125 MS + 1.5 IBA 

M0.125I2 : 0.125 MS + 2 IBA 

M0.25I0 : 0.25 MS + 0 IBA 

M0.25I0.5 : 0.25 MS + 0.5 IBA 

 

 

M0.25I1 : 0.25 MS + 1 IBA 

M0.25I1.5 : 0.25 MS + 1.5 IBA 

M0.25I2 : 0.25 MS + 2 IBA 

M0.5I0 : 0.5 MS + 0 IBA 

M0.5I0.5 : 0.5 MS + 0.5 IBA 

M0.5I1 : 0.5 MS + 1 IBA 

M0.5I1.5 : 0.5 MS + 1.5 IBA 

M0.5I2 : 0.5 MS + 0 IBA 

M1I0 : 1 MS + 0 IBA 

M1I0.5 : 1 MS + 0 IBA 

M1I1 : 1 MS + 0 IBA 

M1I1.5 : 1 MS + 0 IBA 

M1I2 : 1 MS + 0 IBA
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3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh berupa data kualitatif berdasarkan pengamatan 

morfologi akar (warna dan tekstur akar) dan kuantitatif berupa lama waktu, 

jumlah akar, berat segar dan berat kering akar yang terbentuk dari eksplan batang. 

Data kuantitatif berupa lama waktu, jumlah akar,  berat segar akar, dan berat 

kering akar dianalisis secara statistik. Data kuantitatif berupa lama waktu, jumlah 

akar,  berat segar akar, dan berat kering akar di uji berdistribusi tidak normal 

dengan uji Kolmogorof-Smirnov dan untuk mengetahui asumsi data memiliki 

varian bersifat homogen dilakukan uji Levene test. Pengujian selanjutnya uji non-

parametrik yaitu uji Kruskal-Wallis kemudian dilanjutkan uji Mann Whitney 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau pengaruh yang signifikan pada tiap 

perlakuan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi media 

cair dan zat pengatur tumbuh IBA terhadap pertumbuhan akar dari eksplan batang 

ginseng jawa(Talinum paniculatum Gaertn.) selama 4 minggu masa kultur. Parameter 

yang diamati adalah lama waktu terbentuknya akar, persentase terbentuknya akar, jumlah 

akar, berat segar, dan berat kering akar. Pada penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan memberikan respon yang berbeda-beda 

dalam pertumbuhan akar. Data hasil pengamatan pada minggu keempat masa kultur 

kemudian dianalisis menggunakan SPSS (22) untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

antara setiap perlakuan. 

4.1.1 Lama waktu terbentuknya akar ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap lama waktu terbentuknya akar, dapat 

diketahui bahwa terdapat perbedaan antara 25 perlakuan. Pada perlakuan 0 MS+ 0 IBA 

menunjukkan tidak adanya pembentukan akar pada semua eksplan mulai dari minggu 

pertama hingga minggu keempat masa kultur. Sedangkan pada perlakuan 1/2 MS + 2 

mg/L IBAmenunjukkan rerata waktu terbentuknya akar paling cepat yaitu ±3 hari. Hasil 

pengamatan pengaruh variasi konsentrasi media cair dan zat pengatur tumbuh terhadap 
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rerata lama waktu terbentuknya akar dari eksplan batang ginseng jawa disajikan pada 

Tabel 4.1 pada tabel ini jumlah pengulangan yang digunakan adalah sebanyak 4 eksplan. 

Tabel 4.1 Rerata lama waktu (hari) terbentuknya akar dari eksplan batang ginseng jawa 

(n = 4) 

Perlakuan  Kode perlakuan  Lama waktu 

 Konsentrasi 

media MS 

Konsentrasi 

IBA (mg/L) 

akuades steril 0 M0I0 - 

akuades steril 0.5 M0I0.5 - 

akuades steril 1 M0I1 - 

akuades steril 1.5 M0I1.5 - 

akuades steril 2 M0I2 - 

1/8 MS 0 M0.125I0 - 

1/8 MS 0.5 M0.125I0.5 - 

1/8 MS 1 M0.125I1 7 ± 9.89
bc 

1/8 MS 1.5 M0.125I1.5 3.5 ± 7
b 

1/8 MS 2 M0.125I2 6.5 ± 13
bc 

1/4 MS 0 M0.25I0 - 

1/4 MS 0.5 M0.25I0.5 4 ± 4.69
bc 

1/4 MS 1 M0.25I1 4 ±8
bc 

1/4 MS 1.5 M0.25I1.5 10.5 ± 9
cd 

1/4 MS 2 M0.25I2 - 

1/2 MS 0 M0.5I0 - 

1/2 MS 0.5 M0.5I0.5 5.25 ± 1.5
bc 

1/2 MS 1 M0.5I1 7.5 ± 1.9
c 

1/2 MS 1.5 M0.5I1.5 8.5 ± 3
c 

1/2 MS 2 M0.5I2 3 ± 0.81
a 

1 MS 0 M1I0 16 ± 5.03
d 

1 MS 0.5 M1I0.5 4.5 ± 1.7
bc 

1 MS 1 M1I1 6.75 ± 4.3
bc 

1 MS 1.5 M1I1.5 5.75 ± 0.5
bc 

1 MS 2 M1I2 4.25 ± 1.5
bc 

Keterangan : (-) = tidak terbentuk akar. Angka rerata yang diikuti huruf yang 

samamenunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Mann-Whitney pada taraf signifikasi 

5% 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah akar yang terbentuk selama 

4 minggu pada masing-masing perlakuan variasi konsentrasi media cair dan zat pengatur 
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tumbuh berbeda-beda. Respon yang diberikan eksplan adalah adanya perubahan eksplan 

menjadi agak membengkak dan terbentuknya akar. Grafik rerata lama waktu 

terbentuknya akar disajikan dalam Gambar 4.1 

 

Gambar. 4.1 Rerata lama waktu terbentuknya akar ginseng jawa pada 

berbagai perlakuan. 

 

4.1.2 Persentase terbentuknya akar dan morfologi akar ginseng jawa (Talinum 

paniculatum Gaertn.) 

Pengamatan pengaruh variasi konsentrasi media cair dan zat pengatur tumbuh  

terhadap persentase terbentuknya akar ginseng jawa (T. paniculatum)  disajikan pada 

Tabel 4.2. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa tidak semua perlakuan 

dapat membentuk akar. Persentase terbentuk akar terkecil (0%) adalah pada perlakuan 

tanpa media MS atau 0 MS sedangkan persentase terbentuk akar tertinggi (100%) yaitu 

pada perlakuan media 1 MS.  
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Tabel 4.2 Persentase eksplan membentuk akar ginseng jawa pada berbagai perlakuan (n= 

4) 

Perlakuan  Kode 

perlakuan 

Persentase 

terbentuk akar 

(%) 
Konsentrasi media 

MS 

Konsentrasi 

IBA (mg/L) 

akuades steril 0 M0I0 0 

akuades steril 0.5 M0I0.5 0 

akuades steril 1 M0I1 0 

akuades steril 1.5 M0I1.5 0 

akuades steril 2 M0I2 0 

1/8 MS 0 M0.125I0 0 

1/8 MS 0.5 M0.125I0.5 0 

1/8 MS 1 M0.125I1 50
 

1/8 MS 1.5 M0.125I1.5 25
 

1/8 MS 2 M0.125I2 25
 

1/4 MS 0 M0.25I0 0 

1/4 MS 0.5 M0.25I0.5 50
 

1/4 MS 1 M0.25I1 25
 

1/4 MS 1.5 M0.25I1.5 75
 

1/4 MS 2 M0.25I2 0 

1/2 MS 0 M0.5I0 0 

1/2 MS 0.5 M0.5I0.5 100
 

1/2 MS 1 M0.5I1 100
 

1/2 MS 1.5 M0.5I1.5 100
 

1/2 MS 2 M0.5I2 100
 

1 MS 0 M1I0 100
 

1 MS 0.5 M1I0.5 100
 

1 MS 1 M1I1 100
 

1 MS 1.5 M1I1.5 100
 

1 MS 2 M1I2 100
 

Keterangan : (0) = tidak tumbuh akar. 

Pengamatan untuk mengetahui morfologi akar dilakukan setiap hari dimulai sejak 

tumbuhnya akar hingga minggu keempat masa kultur. Pengamatan ini dilakukan secara 

deskriptif. Visualisasi morfologi akar ginseng jawa (minggu keempat) pada setiap 

perlakuan disajikan pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Perkembangan eksplan batang ginseng jawa yang dikultur pada media 0 MS 

(aquades steril) selama 4 minggu.a (M0I0), b (M0I0.5), c (M0I1), d (M0I1.5), 

e(M0I2). Keterangan gambar: (a) eksplan, (b) spons. 
 

 

 

Gambar 4.3 Perkembangan eksplan batang ginseng jawa yang dikultur pada media 1/8 

MS selama 4 minggu. f(M0.125I0), g(M0.125I0.5), h(M0.125I1), i(M0.125I1.5), j 

(M0.125I2). Keterangan gambar: (a) eksplan, (b) spons, (c) tunas, (d) akar. 
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Gambar 4.4 Perkembangan eksplan batang ginseng jawa yang dikultur pada media 1/4  

MS selama 4 minggu. k(M0.25I0), l(M0.25I0.5), m(M0.25I1), n(M0.25I1.5), 

o(M0.25I2). Keterangan gambar: (a) eksplan, (b) spons, (c) tunas, (d) akar. 

 

 

Gambar 4.5 Perkembangan eksplan batang ginseng jawa yang dikultur pada media 1/2  

MS selama 4 minggu. p (M0.5I0), q(M0.5I0.5), r(M0.5I1), s(M0.5I1.5), 

t(M0.5I2).Keterangan gambar: (a) eksplan, (b) spons, (c) tunas, (d) akar. 
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Gambar 4.6 Perkembangan eksplan batang ginseng jawa yang dikultur pada media 1  

MS selama 4 minggu. u(M1I0), v(M1I0.5), w(M1I1), x(M1I1.5), 

y(M1I2).Keterangan gambar: (a) eksplan, (b) spons, (c) tunas, (d) akar. 

Gambar diatas menunjukkan bahwa tidak semua eksplan pada tiap perlakuan dapat 

membentuk akar. Munculya akar didahului oleh pembengkakan batang dan pembentukan 

kalus di ujung eksplan bagian atas yang terluka. Berdasarkan pengamatan, akar-akar yang 

muncul mempunyai warna putih hingga cokelat kehitaman. Akar dengan pemberian IBA 2 

mg/L pada konsentrasi media 1 MS dan 1/2 MS menginduksi jumlah akar yang lebih banyak 

sehingga penampakannya lebih bergerombol dibandingkan pada perlakuan lainnya. 

4.1.3 Jumlah akar yang terbentuk dari eksplan batang ginseng jawa (Talinum 

paniculatum Gaertn.) 

Hasil pengamatan pengaruh variasi konsentrasi media cair dan zat pengatur 

tumbuh terhadap jumlah akar yang terbentuk dari eksplan batang ginseng jawa disajikan 

dalam Tabel 4.3. Jumlah pengulangan yang digunakan adalah sebanyak 4 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

42 

 

 

SKRIPSI PERBANYAKAN AKAR GINSENG… DEWI MASYITHO 
 

eksplan.Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa pada konsentrasi media 

cair 0 MS tidak ada pembentukan akar sama sekali, mulai dari minggu pertama hingga 

minggu ke empat masa kultur, sedangkan eksplan pada 1/2  MS dan 1 MS dengan 

konsentrasi IBA 2 mg/L menunjukkan peningkatan jumlah akar mulai dari minggu 

pertama hingga minggu keempat masa kultur. 

Tabel 4.3 Rerata jumlah akar yang terbentuk dari eksplan batang ginseng jawa, n = 4  

Perlakuan  Kode 

perlakuan 

 Jumlah akar Muncul 

tunas Konsentrasi 

media MS 

Konsentrasi 

IBA (mg/L) 

akuades steril 0 M0I0 0 ± 0.00
a 

- 

akuades steril 0.5 M0I0.5 0 ± 0.00
a 

- 

akuades steril 1 M0I1 0 ± 0.00
a 

- 

akuades steril 1.5 M0I1.5 0 ± 0.00
a 

- 

akuades steril 2 M0I2 0 ± 0.00
a 

- 

1/8 MS 0 M0.125I0 0 ± 0.00
a 

+ 

1/8 MS 0.5 M0.125I0.5 0 ± 0.00
a 

+ 

1/8 MS 1 M0.125I1 7.5 ± 10.84
bc 

- 

1/8 MS 1.5 M0.125I1.5 0.75 ± 1.5
ab 

- 

1/8 MS 2 M0.125I2 0.25 ± 0.5
a 

- 

1/4 MS 0 M0.25I0 0 ± 0.00
a
 + 

1/4 MS 0.5 M0.25I0.5 5.25 ± 6.18
bc 

+ 

1/4 MS 1 M0.25I1 0.75 ±1.5
ab 

- 

1/4 MS 1.5 M0.25I1.5 2.5 ± 2.08
b 

- 

1/4 MS 2 M0.25I2 0 ± 0.00
a 

+ 

1/2 MS 0 M0.5I0 0 ± 0.00
a 

+ 

1/2 MS 0.5 M0.5I0.5 29 ± 3.65
cd 

- 

1/2 MS 1 M0.5I1 19 ± 16.91
c 

- 

1/2 MS 1.5 M0.5I1.5 8.25 ± 2.98
bc 

- 

1/2 MS 2 M0.5I2 38.25 ± 6.99
e 

- 

1 MS 0 M1I0 8 ± 2.58
bc 

- 

1 MS 0.5 M1I0.5 18.5 ± 3.41
c 

- 

1 MS 1 M1I1 20.75 ± 8.84
c 

- 

1 MS 1.5 M1I1.5 28.25 ± 8.65
cd 

- 

1 MS 2 M1I2 38 ± 5.71
e 

- 

Keterangan : (0) = tidak terbentuk akar,(-) = tidak terbentuk tunas, (+) = terbentuk tunas. 

Angka rerata yang diikuti huruf yang samamenunjukkan tidak berbeda 

nyata menurut uji Mann-Whitney pada taraf signifikasi 5%.  
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dimulai sejak eksplan ditanam dalam media 

perlakuan sampai membentuk akar. Dapat diketahui bahwa pada perlakuan 1/2 MS 

dengan 2 mg/L IBA dan 1 MS dengan 2 mg/L IBA menunjukkan jumlah akar yang 

paling tinggi dengan rerata jumlah akar sebanyak 38.25 dan 38. Sedangkan pada 

perlakuan media 1/8 MS (konsentrasi IBA 0, 0.5, dan 2 mg/L) dan 1/4 MS (konsentrasi 

IBA 0, 0.5, 2 mg/L) serta perlakuan M0.5I0 (1/2 MS tanpa zat pengatur tumbuh) terjadi 

pembentukan tunas pada eksplan batang.  Rerata jumlah akar yang terbentuk dari eksplan 

batang ginseng jawa selama 4 minggu masa kultur disajikan dalam Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7Rerata jumlah akar dari eksplan batang ginseng jawa pada 

berbagai perlakuan. 

Hasil data dianalisis secara statistik menggunakan program SPSS (22). Untuk 

mengetahui pengaruh dari masing-masing perlakuan variasi konsentrasi media cair dan 

zat pengatur tumbuh terhadap jumlah akar pada eksplan batang ginseng jawa, data jumlah 

akar yang terbentuk dianalisis menggunakan uji normalitas dan homogenitas data 
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kemudian dilanjutkan dengan uji Kruskal Wallis dengan taraf signifikan 5%. Hasil uji 

Kruskal Wallis dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil uji statistik Kruskal Wallis, pengaruh variasi konsentrasi media 

cair dan zat pengatur tumbuh terhadap rerata lama waktu terbentuknya akar. 

 

 

 

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikasinya adalah 0.000 

yang berarti nilai 0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh perlakuan 

variasi konsentrasi media cair dan zat pengatur tumbuh terhadap jumlah akar yang 

terbentuk dari eksplan batang ginseng jawa. Untuk mengetahui beda nyata antar 

perlakuan terhadap jumlah akar yang terbentuk dari eksplan batang ginseng jawa maka 

dilanjutkan dengan menggunakan uji Mann Whitney. Hasil uji tersebut menunjukkan 

bahwa pada parameter jumlah akar yang terbentuk dari eksplan batang ginseng jawa 

perlakuan M0.5I2 berbeda nyata dari perlakuan M1I0. 

4.1.4 Berat segar dan berat kering akar ginseng jawa (Talinum paniculatum 

Gaertn.) 

Berat segar akar ginseng jawa diperoleh dari pertumbuhan eksplan batang ginseng 

jawa yang berhasil menginduksi terbentuknya kalus selama 4 minggu. Hasil pengamatan 

pengaruh variasi konsentrasi media cair dan zat pengatur tumbuh terhadap berat segar 

akar dari eksplan batang ginseng jawa disajikan dalam Tabel 4.5 Jumlah pengulangan 

yang digunakan adalah sebanyak 4 eksplan. 

 
jumlah_akar 

Chi-Square 87.179 

Df 24 

Asymp. Sig. .000 
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Tabel4.5 Rerata berat segardan berat kering akar (mg) yang terbentuk dari eksplan 

batang ginseng jawa (n = 4) selama 4 minggu 

Perlakuan  Kode 

perlakuan 

Berat segar akar 

(mg) 

Berat kering akar 

(mg) Konsentrasi 

media MS 

Konsentrasi 

IBA (mg/L) 

akuades steril 0 M0I0 0 ± 0.00
a 

0 ± 0.00
a
 

akuades steril 0.5 M0I0.5 0 ± 0.00
a 

0 ± 0.00
a
 

akuades steril 1 M0I1 0 ± 0.00
a 

0 ± 0.00
a
 

akuades steril 1.5 M0I1.5 0 ± 0.00
a 

0 ± 0.00
a
 

akuades steril 2 M0I2 0 ± 0.00
a 

0 ± 0.00
a
 

1/8 MS 0 M0.125I0 0 ± 0.00
a 

0 ± 0.00
a
 

1/8 MS 0.5 M0.125I0.5 0 ± 0.00
a 

0 ± 0.00
a
 

1/8 MS 1 M0.125I1 0.5 ± 0.8
b 

0.45 ± 0.8
ab

 

1/8 MS 1.5 M0.125I1.5 0.05 ± 0.01
ab 

0.03 ± 0.05
ab

 

1/8 MS 2 M0.125I2 0 ± 0.00
a 

0 ± 0.00
a
 

1/4 MS 0 M0.25I0 0 ± 0.00
a
 0 ± 0.00

a
 

1/4 MS 0.5 M0.25I0.5 0.5 ± 0.6
b 

0.35 ± 0.4
ab

 

1/4 MS 1 M0.25I1 0.05 ±0.1
ab 

0.05 ± 0.1
ab

 

1/4 MS 1.5 M0.25I1.5 0.4 ± 0.39
b 

0.3 ± 0.32
ab

 

1/4 MS 2 M0.25I2 0 ± 0.00
a 

0 ± 0.00
a
 

1/2 MS 0 M0.5I0 0 ± 0.00
a 

0 ± 0.00
a
 

1/2 MS 0.5 M0.5I0.5 4.2 ± 5.5
c 

3.8 ± 3.9
c
 

1/2 MS 1 M0.5I1 1.6 ± 1.1
bc 

1.4 ± 1.0
c
 

1/2 MS 1.5 M0.5I1.5 0.8 ± 0.2
b 

0.65 ± 0.2
abc

 

1/2 MS 2 M0.5I2 3.3 ± 1.3
c 

2.3 ± 0.6
c
 

1 MS 0 M1I0 0.9 ± 0.2
b 

0.75 ± 0.2
abc

 

1 MS 0.5 M1I0.5 3.5 ± 3.6
c 

2.7 ± 2.7
c
 

1 MS 1 M1I1 112 ± 8.1
cd 

106 ± 7.8
d
 

1 MS 1.5 M1I1.5 128 ± 4.4
d 

4.4 ± 1.4
c
 

1 MS 2 M1I2 162 ± 142
e 

142 ± 9.7
e
 

Keterangan : (0) = tidak diperoleh berat segar akar. Angka rerata yang diikuti huruf yang 

sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Mann-Whitney 

pada taraf signifikasi 5% 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui rerata berat segar akar ginseng jawa 

pada berbagai variasi konsentrasi media cair dan zat pengatur tumbuh yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan media 1 MSdengan 2 mg/L IBA yaitu 162 ± 116 mg sedangkan 

berat segar terendah terdapat pada perlakuan 1/8 MS dengan 1.5 mg/L IBAdan 1/4MS 

dengan 1 mg/L IBAyaitu sebesar 0.05 ± 0.1 mg. Pada perlakuan MS0 tidak diperoleh 
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berat segar karena tidak terbentuk akar. Grafik rerata berat segar akar ginseng jawa dapat 

dilihat pada Gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Rerata berat segar akar ginseng jawa (gram) pada berbagai 

perlakuan 

Hasil data dianalisis secara statistik menggunakan program SPSS (22). Untuk 

mengetahui pengaruh dari masing-masing perlakuan variasi konsentrasi media cair dan 

zat pengatur tumbuh terhadap berat segar akar pada eksplan batang ginseng jawa, data 

berat segar akar yang terbentuk dianalisis menggunakan uji normalitas dan homogenitas 

data. Berdasarkan hasil uji diperoleh bahwa data berat segar akar berdistribusi tidak 

normal, sehingga dilanjutkan dengan uji Kruskal Wallis dengan taraf signifikan 5%. 

Hasil uji Kruskal Wallis disajikan pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Hasil uji statistik Kruskal Wallis, pengaruh variasi konsentrasi media cair dan 

zat pengatur tumbuh terhadap rerata beratsegar akar ginseng jawa. 

 
Berat_segar 

Chi-Square 87.655 
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Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikasinya adalah 0.000 

yang berarti nilai 0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh perlakuan 

variasi konsentrasi media cair dan zat pengatur tumbuh terhadap berat segar akar yang 

terbentuk dari eksplan batang ginseng jawa. Untuk mengetahui beda nyata antar 

perlakuan terhadap berat segar akar yang terbentuk dari eksplan batang ginseng jawa 

maka dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa data 

tersebut memiliki nilai signifikan kurang dari 0.005 yang artinya H02ditolak dan Ha2 

diterima yaitu ada perbedaan nyata pada perlakuan terhadap berat segar akar dari eksplan 

batang ginseng jawa. 

Berat kering akar ginseng jawa merupakan salah satu indikator tumbuhnya akar 

yang diperoleh dari berat segar akar setelah proses pengeringan akar dalam oven pada 

suhu 50
o
C selama ± 1 minggu. Hasil pengamatan pengaruh variasi konsentrasi media cair 

dan zat pengatur tumbuh IBA terhadap berat kering akar dari eksplan batang ginseng 

jawa dapat di lihat pada Tabel 4.5 Pada Tabel ini jumlah pengulangan yang digunakan 

sebanyak 4 eksplan. 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui berat kering yang dihasilkan oleh masing-

masing perlakuan berbeda-beda. Konsentrasi media cair dan zat pengatur tumbuh IBA 

Df 24 

Asymp. Sig. .000 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

48 

 

 

SKRIPSI PERBANYAKAN AKAR GINSENG… DEWI MASYITHO 
 

yang paling besar berat keringnya diantara seluruh perlakuan adalah pada perlakuan M1I2 

yaitu 1 MS dan IBA dengan konsentrasi 2 mg/L dengan berat kering sebesar 142 ± 

9.7mg./L sedangkan berat segar akar terendah terdapat pada perlakuan 1/8 MS dengan 1.5 

mg/L IBA(M0.125I1.5) yaitu sebesar 0.03 ± 0.05 mg/L. Pada perlakuan 0 MS tidak 

diperoleh berat kering karena tidak terbentuk akar. Grafik rerata berat kering akar ginseng 

jawa dapat dilihat pada Gambar 4.9 

 

Gambar 4.9 Rerata berat kering akar ginseng jawa (gram) pada berbagai 

perlakuan 

Hasil data dianalisis secara statistik menggunakan program SPSS (22). Untuk 

mengetahui pengaruh dari masing-masing perlakuan variasi konsentrasi media cair dan 

zat pengatur tumbuh terhadap berat kering akar pada eksplan batang ginseng jawa, data 

berat kering akar yang terbentuk dianalisis menggunakan uji normalitas (uji KS). Dari 

pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa data berat kering akar berdistribusi tidak 
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normal. kemudian dilanjutkan dengan uji Kruskal Wallis dengan taraf signifikan 5%. 

Hasil uji Kruskal Wallis dapat dilihat pada Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Hasil uji statistik Kruskal Wallis, pengaruh variasi konsentrasi media 

cair dan zat pengatur tumbuh terhadap rerata beratsegar akar ginseng jawa. 

 

 

 

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikasinya adalah 0.000 

yang berarti nilai 0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh perlakuan 

variasi konsentrasi media cair dan zat pengatur tumbuh terhadap berat kering akar yang 

terbentuk dari eksplan batang ginseng jawa. Untuk mengetahui beda nyata antar 

perlakuan terhadap berat kering akar yang terbentuk dari eksplan batang ginseng jawa 

maka dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa data 

tersebut memiliki nilai signifikan kurang dari 0.005 yang artinya H03ditolak dan Ha3 

diterima yaituada perbedaan nyata pada tiap perlakuan terhadap parameterberat kering 

akar dari eksplan batang ginseng jawa. 

 

4.2 Pembahasan   

4.2.1 Lama waktu terbentuknya akar ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) 

 
Berat_kering 

Chi-Square 87.923 

Df  24 

Asymp. Sig. .000 
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Pengamatan terhadap ginseng jawa denggan menggunakan batangnya sebagai 

eksplan pada variasi konsentrasi medium MS dan zat pengatur tumbuh IBA memberikan 

respon yang berbeda-beda pada tiap perlakuan. Berdasarkan hasil pengamatan waktu 

terbentuknya akar dari eksplan batang ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) 

menunjukkan waktu terbentuknya akar yang paling cepat adalah 3 hari yaitu pada 

perlakuan 1/2 MS dan 2 mg/L IBA (Tabel 4.1). Hal ini sesuai dengan penelitian 

Palestine, 2008 pada tanaman pule pandak (Raufolvia serpentine L.) yang menunjukkan 

bahwa penambahan IBA dengan konsentrasi 2 sampai 4 mg/L dapat menginisiasi 

pertumbuhan akar lebih cepat daripada perlakuan lainnya yaitu 15 hari. Sedangkan pada 

perlakuan 0 MS (tanpa media dan zat pengatur tumbuh) tidak ada eksplan yang mampu 

membentuk akar dari minggu pertama hingga minggu keempat masa kultur. Perbedaan 

lama waktu eksplan batang dalam membentuk akar diduga dipengaruhi oleh konsentrasi 

media cair dan komposisi zat pengatur tumbuh dalam media serta kondisi fisiologis dari 

eksplan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hendaryono dan Wijayani (1994) 

bahwa zat pengatur tumbuh sangat diperlukan sebagai komponen medium bagi 

pertumbuhan dan diferensiasi. Tanpa zat pengatur tumbuh dalam medium, pertumbuhan 

akan sangat terhambat, bahkan mungkin tidak tumbuh sama sekali. 

Pada perlakuan konsentrasi 1/4 MS dan 1/8 MS diperoleh data tidak semua 

perlakuan pada konsentrasi media ini dapat membentuk akar. Akan tetapi, terjadi 

pembentukan tunas pada bekas nodus eksplan batang. Pada perlakuan konsentrasi media 

1/2 MS tanpa pemberian hormon IBA juga terbentuk tunas. Pierik, 1987 menyatakan 

bahwa perangsangan pembentukan tunas dapat dilakukan dengan memberian konsentrasi 
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sitokinin yang tinggi dan pengurangan auksin atau bahkan tidak memberikan auksin sama 

sekali. Abidin (1985) dalam Nursyamsi (2011) menyebutkan bahwa penambahan zat 

pengatur tumbuh dari luar dapat menyebabkan pertumbuhan salah satu bagian tanaman 

dan merangsang pertumbuhan bagian tanaman yang lainnya. 

4.2.2 Persentase terbentuknya akar dan morfologi akar ginseng jawa (Talinum 

paniculatum Gaertn.) 

Berdasarkan data persentase terbentuknya akar ginseng jawa pada berbagai 

perlakuan menunjukkan bahwa persentase tumbuh tertinggi (100%) yaitu pada perlakuan 

media 1 MS. Sedangkan pada media tanpa MS atau MS0 persentase terbentuknya akar 

terkecil (0%). Hal ini disebabkan kemampuan masing-masing eksplan dalam 

memanfaatkan unsur-unsur hara dalam media serta zat pengatur tumbuh dalam media 

yaitu konsentrasi auksin yang berbeda-beda sehingga hasilnya pun berbeda walaupun 

sama-sama daun satu spesies. Selain dipengaruhi oleh masing-masing kemampuan 

tanaman ternyata juga dipengaruhi oleh jumlah auksin dan sitokinin yang perlu 

ditambahkan ke dalam media kultur. Berdasarkan penelitian Maryanto (1987) dalam 

Suryowinoto (1991) pada kultur tembakau (Nicotiana tabaccum) dengan perbandingan 

auksin : kinetin 5:0 atau 4:1 hanya terjadi pertumbuhan akar saja. Pada jumlah 

perbandingan sebaliknya yaitu auksin : kinetin 0:5 atau 1:4 hanya terjadi tunas besar, 

tanpa ada akar sama sekali.Auksin memacu pemanjangan potongan akar atau akar utuh 

pada banyak spesies, tetapi dalam konsentrasi yang sangat rendah, bergantung pada 

spesies dan umur akar (Salisbury dan Ross, 1995). 
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Data pengamatan menunjukkan bahwa persentase tumbuh akar dari eksplan 

batang ginseng jawa dengan metode kultur jaringan cukup berhasil. Rata-rata 

keseluruhan persentase tumbuhnya akar dari eksplan batang ginseng jawa sebesar 60 

%.Munculya akar didahului oleh pembengkakan batang dan pembentukan kalus di ujung 

eksplan bagian atas yang terluka.  Menurut Dodds & Robert (1995), terjadinya 

pembentukan kalus di tempat bekas irisan bertujuan untuk menutup luka sebagai akibat 

proliferasi sel-sel jaringan induk atau eksplan.  

Berdasarkan pengamatan, akar-akar yang muncul mempunyai warna putih hingga 

cokelat kehitaman, perbedaan warna mengindikasikan banyaknya kandungan air pada 

akar. Morfologi akar yang tumbuh pada eksplan batang ginseng jawa ini seperti benang-

benang halus, dan semakin lama jumlah akar bertambah banyak dan lebih panjang. Akar 

dengan pemberian IBA 2 mg/L  pada media 1 MS dan 1/2 MSmenginduksi jumlah akar 

yang lebih banyak sehingga penampakannya lebih bergerombol dibandingkan pada 

perlakuan lainnya. Akar adventif ginseng jawa terbentuk dari eksplan batang yang 

diinduksi oleh zat pengatur tumbuh indolbutirat (IBA) memiliki tipe perakaran serabut 

yang muncul dari bagian ujung batang yang terluka. Menurut Favre (1973) dan Veites et 

al. (1981) dalam Soh dan Bohjwani (1999), proses terbentuknya akar adventif terdiri atas 

beberapa tahap yaitu : (1) modifikasi struktur sel, (2) pembelahan sel dan aktivitas inisiasi 

meristematik (inisiasi akar), (3) diferensiasi meristem akar (primordium akar), dan (4) 

pertumbuhan dan munculnya akar. 

Pembentukan akar adventif merupakan proses yang diinduksi dan diregulasi oleh 

faktor lingkungan dan endogen seperti temperatur, cahaya, hormon (terutama auksin), 
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gula, garam mineral, dan molekul lainnya. Fitohormon memiliki efek pada tanaman 

secara langsung (dalam pembelahan dan pertumbuhan sel) atau tidak langsung 

(berinteraksi dengan hormon atau molekul lain) (Pop, et al., 2011). 

4.2.3 Jumlah akar yang terbentuk dari eksplan batang ginseng jawa (Talinum 

paniculatum Gaertn.) 

Akar merupakan organ penting dalam tanaman. Fungsi adanya akar yang utama 

adalah untuk menyerap nutrisi dari media kultur. Oleh karena itu, dilakukan berbagai 

upaya untuk dapat menumbuhkan akar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 

penambahan zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh yang digunakan untuk memacu 

induksi perakaran adalah auksin. Menurut Wattimena (1988), auksin merupakan hormon 

tanaman yang esensial untuk pembelahan sel serta pembentukan akar.Munculnya akar 

dipengaruhi oleh jumlah akar berkorelasi dengan penyerapan nutrisi yang ada pada media 

kultur. Semakin banyak jumlah akar, diharapkan penyerapan nutrisi juga akan semakin 

optimal.  

Respon awal eksplan batang ginseng jawa menunjukkan  bahwa pembentukan 

akar pada ujung eksplan batang yang terluka. Pada perlakuan M0.5I2 (konsentrasi media 

1/2 MS dan konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA 2 mg/L) diperoleh jumlah akar 

tertinggi yaitu dengan rata-rata 38.25 ± 6.99. Namun tidak jauh berbeda dengan 

perlakuan M1I2 (konsentrasi media 1 MS dan konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA 2 

mg/L) yaitu sebesar 38 ± 5.71. Sedangkan rata-rata jumlah akar terendah dari eksplan 

yang dapat membentuk akar adalah pada perlakuan M0.125I2 (konsentrasi media 1/8 MS 

dan konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA 2 mg/L) 0.25 ± 0.5. Hal ini disebabkan oleh 
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perbedaan konsentrasi media dan bagian tanaman yang digunakan sebagai sumber 

eksplan selain itu, konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA yang diberikan juga 

mempengaruhi jumlah akar yang terbentuk.  

Menurut Wattimena (1992), di dalam kultur jaringan, morfogenesis dari eksplan 

selalu tergantung dari interaksi antara auksin dan sitokinin. IBA dapat memicu 

pertumbuhan akar, sehingga jumlah akar yang dihasilkan lebih banyak. Abidin (1993) 

menyatakan bahwa IBA mempunyai aktivitas sebagai hormon akar, sehingga aktivitas 

IBA dapat berpengaruh terhadap jumlah akar. Hal ini Selaras dengan penelitian Palestine 

(2008) pada tanaman pule pandak (Raufolvia serpentine L.) menyatakan bahwa aplikasi 

IBA dengan berbagai konsentrasi dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

jumlah dan panjang akar. 

Pada perlakuan media 1/8 MS (konsentrasi IBA 0, 0.5, dan 2 mg/L) dan 1/4 MS 

(konsentrasi IBA 0, 0.5, 2 mg/L) terjadi pembentukan tunas pada nodus batang. 

Munculnya tunas ini disebabkan karena terdapat nodus pada eksplan batang yang dapat 

memicu pertumbuhan tunas. Tunas dapat terbentuk apabila konsentrasi hormon sitokinin 

tinggi dan konsentrasi auksin rendah, jika konsentrasi auksin dan sitokinin seimbang 

maka akan terbentuk kalus (George, 1984). Selain zat pengatur tumbuh, garam-garam 

mineral makro yang terdapat pada media dasar juga mempengaruhi pembentukan tunas. 

Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa nitrogen dan rasio antara 

ammonium dengan nitrat dapat mempengaruhi terjadinya diferensiasi, dediferensiasi, 

pertumbuhan dan perkembangan eksplan serta pembentukan organ. Konsentrasi 

ammonium merupakan hal yang menentukan dalam pembentukan tunas in vitro yaitu 
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dalam konsentrasi yang tinggi dapat meningkatkan sintesa sitokinin sehingga memacu 

pertumbuhan akar (Preece, 1995). 

4.2.4 Berat segar  dan berat kering akar ginseng jawa (Talinum paniculatum 

Gaertn.) 

Biomassa tanaman digunakan untuk menggambarkan dan mempelajari 

pertumbuhan tanaman. Pengukuran biomassa tanaman dapat dilakukan dengan 

menggunakan berat segar dan berat kering tanaman. Pertambahan ukuran maupun berat 

segar dan berat kering tanaman menunjukkan bertambahnya protoplasma, yang terjadi 

karena bertambahnya ukuran dan jumlah sel (Harjadi, (1993); Hopkins, (1999)). Hasil 

penimbangan berat segar dan berat kering akar ginseng jawa (T. paniculatum) 

menunjukkan bahwa ada pengaruh variasi konsentrasi media MS cair dan zat pengatur 

tumbuh terhadap berat segar dan berat kering akar ginseng jawa dari eksplan batang 

ginseng jawa selama 4 minggu masa kultur.  

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok perlakuan yang 

mampu menginduksi akar dengan berat segar dan berat kering tertinggi adalah perlakuan 

M1I2 (konsentrasi media 1 MS dan konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA 2 mg/L) yaitu 

162 mg/L dan 142 mg/L. Namun nilai berat segar dan berat kering tertinggi tersebut tidak 

jauh berbeda dengan perlakuan media M0.5I2 (konsentrasi media 1/2 MS dan konsentrasi 

zat pengatur tumbuh IBA 2 mg/L). Hal ini selaras dengan penelitian Robi’ah 2013 yang 

menyatakan bahwa perlakuan variasi konsentrasi media MS yang menunjukkan berat 

segar dan berat kering akar adventif ginseng jawa tertinggi diperoleh pada perlakuan 

media 1 MS. 
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Pada perlakuan media 0 MS, 1/8 MS (konsentrasi IBA 0, 0.5, dan 2 mg/L) dan 

1/4 MS (konsentrasi IBA 0, 0.5, 2 mg/L) tidak diperoleh berat segar dan berat kering 

karena tidak terjadi pembentukan akar pada eksplan batang selama 4 minggu masa kultur. 

Hal ini dikarenakan kondisi media yang konsentrasinya kurang dari normal yaitu 

seperempat, seperdelapan dari media penuh (media 1 MS) bahkan tanpa konsentrasi 

media MS memicu stress osmotik karena kekurangan nutrisi yang dapat menekan 

pertumbuhan akar adventif.Hal ini juga disebabkan karena pasokan nutrisi dan 

konsentrasi zat pengatur tumbuh masih belum mencukupi untuk pertumbuhan akar. Akan 

tetapi pada perlakuan media 1/8 MS (konsentrasi IBA 0, 0.5, dan 2 mg/L) dan 1/4 MS 

(konsentrasi IBA 0, 0.5, 2 mg/L) terjadi pembentukan tunas pada nodus batang. Hal ini 

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Gabryszewska (2011) bahwa perlakuan 

dengan konsentrasi sukrosa rendah yang tidak dipengaruhi oleh kadar garam nitrogen, 

telah menginduksi tunas secara utuh tetapi menghambat pembentukan akar Syringa 

vulgaris L. sehingga dapat diketahui bahwa konsentrasi sukrosa dan konsentrasi media 

yang tepat serta pemberian konsentrasi zat pengatur tubuh yang tepat dalam media kultur 

merupakan faktor utama untuk pertumbuhan akar adventif ginseng jawa. 

Pada penelitian ini, memperlihatkan bahwa ada perbedaan pertumbuhan akar 

tanaman ginseng jawa disebabkan oleh suplai nutrisi dan pemberian zat pengatur tumbuh 

yang berbeda, semakin banyak suplai nutrisi maka semakin tinggi pula jumlah akar yang 

tumbuh. Dari data yang didapatkan dapat diketahui bahwa hasil terbaik untuk 

menginduksi akar dari eksplan batang ginseng jawa (T. paniculatum) adalah konsentrasi 

media MS penuh (1 MS) dan IBA 2 mg/L. hal ini disebabkan karena pada konsentrasi 
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tersebut dapat menghasilkan akar dalam rerata waktu yang relatif pendek dan jumlah akar 

yang cukup banyak serta berat segar dan berat kering yang relatif besar jika dibandingkan 

dengan perlakuan yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa 

kombinasi variasi konsentrasi media dan zat pengatur tumbuh berpengaruh terhadap lama 

waktu terbentuknya akar, jumlah akar, berat segar akar, dan berat kering akar tanaman 

ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Variasi konsentrasi media penyusun media MS cair dan zat pengatur tumbuh 

berpengaruh terhadap lama waktu terbentuknya akar, jumlah akar, berat segar, 

dan berat kering tanaman ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.)..Lama 

waktu terbentuknya akar yang paling cepat adalah 3 hari yaitu pada perlakuan 

M0.5I2 (1/2  MS dan 2 mg/L IBA). Jumlah akar terbanyak diperoleh pada 

perlakuan M0.5I2 (1/2  MS dan 2 mg/L IBA) yaitu sebesar 38.25 ± 6.99. Berat 

segar tertinggi diperoleh pada perlakuan M1I2 (1 MS dan 2 mg/L IBA) yaitu 

sebesar 162 ± 116 mg dan berat kering tertinggi juga pada perlakuan M1I2 (1 

MS dan 2 mg/L IBA) yaitu sebesar 142 ± 9.7 mg. 

5.2 Saran 

1.  Diperlukan uji lanjutan tentang pengaruh variasi konsentrasi media MS cair 

dan zat pengatur tumbuh menggunakan eksplan batang ginseng jawa secara in 

vitro dengan perlakuan variasi konsentrasi media selain media MS. 

2.  Induksi  akar ginseng jawa dapat dilakukan dengan menggunakan eksplan 

batang yang ditanam pada media MS cair dengan konsentrasi media yang 
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paling sesuai yaitu 1 MS (MS penuh) dan konsentrasi zat pengatur tumbuh 

IBA yang paling sesuai yaitu 2 mg/L. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Komposisi Penyusun Media Murashige and Skoog (MS) 

Bahan Makronutrien untuk 1 Liter media MS 

Bahan Jumlah 

NH4NO3 1650 mg 

KNO3 1900 mg 

CaCl2.2H2O 440 mg 

MgSO4.7H2O 370 mg 

KH2PO4 170 mg 

 

Bahan stok mikronutrien dalam 100 mL (100 kali konsentrasi) 

Bahan Jumlah 

MnSO4.H2O 2.230 mg 

ZnSO4.4H2O 860 mg 

H3BO3 620 mg 

KI 83 mg 

NaMoO4.2H2O 25 mg 

CuSO4.5H2O 2.5 mg 

CoCl2.6H2O 2.5 mg 

 

Bahan stok vitamin dalam 200 mL (50 kali konsentrasi) 

Bahan Jumlah 

Glycine  100 mg 

Nicotinic acid 25 mg 

Pyridoxine-HCl 25 mg 

Thiamine-HCl 5 mg 

 

Bahan organik yang dibutuhkan dalam 1 Liter media MS 

Bahan Jumlah 

Myo-inositol 100 mg 

Sukrosa 30000 mg 

Agar  8 000 mg 

(Sumber: Murashige dan Skoog, 1962) 
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Lampiran 2. Komposisi Media MS Cair pada berbagai perlakuan konsentrasi (dalam 1 

liter) 

Komposisi makronutrien dan stok mikronutrien 

Perlakuan 

Konsentrasi 

Makronutrien (mg/L) Stok 

Mikronutrien NH4NO3 KNO3 CaCl2.2H2O MgSO4.7H2O KH2PO4 

0 0 0 0 0 0 0 

1/8 206.25 237.5 55 46.25 21.25 0,125 mL 

1/4 412.5 475 110 92.5 42.5 0.25 mL 

1/2 825 950 220 185 85 0.5 mL 

1 1650 1900 440 370 170 1 mL 

 

Komposisi zat organik 

Komponen Perlakuan 

0 1/8 ¼ ½ 1 

Stok zat besi 0 0.625 mL 1.25 mL 2.5 mL 5 mL 

Stok vitamin 0 0.5 mL 1 mL 2 mL 4 mL 

Myo-inositol 0 12.5 mg 25 mg 50 mg 100 mg 

Sukrosa 0 3.75 g 7.5 g 15 g 30 g 

pH 5,6-5,8 

 

Lampiran 3. Data Hasil Pengamatan 

Perlakuan 

Lama 

waktu % Terbentuk akar Jumlah akar 

Berat segar 

akar (mg) 

Berat 

kering akar 

(mg) 

M0I0 0 0 

  

  

  

0 0 0 

M0I0 0 0 0 0 

M0I0 0 0 0 0 

M0I0 0 0 0 0 

Rata-rata 0   0 0 0 

SD 0   0 0 0 

M0I0.5 0 

0 

  

  

  

0 0 0 

M0I0.5 0 0 0 0 

M0I0.5 0 0 0 0 

M0I0.5 0 0 0 0 

Rata-rata 0   0 0 0 

SD 0   0 0 0 

M0I1 0 0 

  

0 0 0 

M0I1 0 0 0 0 
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Perlakuan Lama 

waktu 

  

% Terbentuk akar Jumlah akar Berat segar 

akar (mg) 

Berat 

kering akar 

(mg) 

M0I1 0 

 

0 0 0 

M0I1 0 0 0 0 

Rata-rata 0   0 0 0 

SD 0   0 0 0 

M0I1.5 0 

0 

  

  

  

0 0 0 

M0I1.5 0 0 0 0 

M0I1.5 0 0 0 0 

M0I1.5 0 0 0 0 

Rata-rata 0   0 0 0 

SD 0   0 0 0 

M0I2 0 

0 

  

  

  

0 0 0 

M0I2 0 0 0 0 

M0I2 0 0 0 0 

M0I2 0 0 0 0 

Rata-rata 0   0 0 0 

SD 0   0 0 0 

M0.125I0 0 

0 

  

  

  

0 0 0 

M0.125I0 0 0 0 0 

M0.125I0 0 0 0 0 

M0.125I0 0 0 0 0 

Rata-rata 0   0 0 0 

SD 0   0 0 0 

M0.125I0.5 0 

0 

  

  

  

0 0 0 

M0.125I0.5 0 0 0 0 

M0.125I0.5 0 0 0 0 

M0.125I0.5 0 0 0 0 

Rata-rata 0   0 0 0 

SD 0   0 0 0 

M0.125I1 7 

50 

  

  

  

23 1.8 1.6 

M0.125I1 21 7 0.2 0.2 

M0.125I1 0 0 0 0 

M0.125I1 0 0 0 0 

Rata-rata 7   7.5 0.5 0.45 

SD 9.8994949   10.8474267 0.87178 0.7724 
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Perlakuan 

Lama 

waktu % Terbentuk akar Jumlah akar 

Berat segar 

akar (mg) 

Berat 

kering akar 

(mg) 

M0.125I1.5 14 

25 

  

  

  

3 0.2 0.1 

M0.125I1.5 0 0 0 0 

M0.125I1.5 0 0 0 0 

M0.125I1.5 0 0 0 0 

Rata-rata 3.5   0.75 0.05 0.025 

SD 7   1.5 0.1 0.05 

M0.125I2 26 

25 

  

  

  

1 0 0 

M0.125I2 0 0 0 0 

M0.125I2 0 0 0 0 

M0.125I2 0 0 0 0 

Rata-rata 6.5   0.25 0 0 

SD 13   0.5 0 0 

M0.25I0 0 

0 

  

  

  

0 0 0 

M0.25I0 0 0 0 0 

M0.25I0 0 0 0 0 

M0.25I0 0 0 0 0 

Rata-rata 0   0 0 0 

SD 0   0 0 0 

M0.25I0.5 7 

50 

  

  

  

9 1.2 0.8 

M0.25I0.5 9 12 0.9 0.6 

M0.25I0.5 0 0 0 0 

M0.25I0.5 0 0 0 0 

Rata-rata 4   5.25 0.525 0.35 

SD 4.6904157   6.18465844 0.61846 0.4123 

M0.25I1 16 

25 

  

  

  

3 0.2 0.2 

M0.25I1 0 0 0 0 

M0.25I1 0 0 0 0 

M0.25I1 0 0 0 0 

Rata-rata 4   0.75 0.05 0.05 

SD 8   1.5 0.1 0.1 

M0.25I1.5 10 

75 

  

  

  

5 0.9 0.7 

M0.25I1.5 22 2 0.2 0.1 

M0.25I1.5 10 3 0.5 0.4 

M0.25I1.5 0 0 0 0 
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Perlakuan 

Lama 

waktu 

% Terbentuk 

tunas Jumlah akar 

Berat segar 

akar (mg) 

Berat 

kering akar 

(mg) 

Rata-rata 
10.5   2.5 0.4 0.3 

SD 9   2.081666 0.39157 0.3162 

M0.25I2 0 

0 

  

  

  

0 0 0 

M0.25I2 0 0 0 0 

M0.25I2 0 0 0 0 

M0.25I2 0 0 0 0 

Rata-rata 0   0 0 0 

SD 0   0 0 0 

M0.5I0 0 

0 

  

  

  

0 0 0 

M0.5I0 0 0 0 0 

M0.5I0 0 0 0 0 

M0.5I0 0 0 0 0 

Rata-rata 0   0 0 0 

SD 0   0 0 0 

M0.5I0.5 6 

100 

  

  

  

27 1.1 0.9 

M0.5I0.5 3 31 1.4 1.2 

M0.5I0.5 6 25 125 119 

M0.5I0.5 6 33 2.1 1.6 

Rata-rata 5.25   29 4.275 7.5 

SD 1.5   3.65148372 5.49931 7.6345 

M0.5I1 5 

100 

  

  

  

42 3.3 2.9 

M0.5I1 9 4 0.7 0.6 

M0.5I1 7 21 1.4 1.1 

M0.5I1 9 9 0.9 0.8 

Rata-rata 7.5   19 1.575 1.35 

SD 1.9148542   16.9115345 1.18708 1.0535 

M0.5I1.5 10 

100 

  

  

  

12 1.00 0.9 

M0.5I1.5 12 7 0.8 0.6 

M0.5I1.5 6 5 0.6 0.4 

M0.5I1.5 6 9 0.8 0.7 

Rata-rata 8.5   8.25 0.8 0.65 

SD 3   2.98607881 0.16329 0.2081 

M0.5I2 2 100 29 1.8 1.5 
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Perlakuan 

Lama 

waktu 

 % Terbentuk 

akar Jumlah akar 

Berat segar 

akar (mg) 

Berat 

kering akar 

(mg) 

M0.5I2 3 

  

42 4.8 2.2 

M0.5I2 3 37 2.8 2.5 

M0.5I2 4 45 3.8 2.9 

Rata-rata 3   38.25 3.3 2.275 

SD 0.8164965   6.99404509 1.29099 0.5909 

M1I0 21 

100 

  

  

  

5 0.7 0.6 

M1I0 17 9 0.9 0.7 

M1I0 9 11 1.2 1.1 

M1I0 17 7 0.7 0.6 

Rata-rata 16   8 0.875 0.75 

SD 5.0332229   2.5819889 0.23629 0.2380 

M1I0.5 6 

100 

  

  

  

15 1.3 1.1 

M1I0.5 6 23 8.9 6.8 

M1I0.5 3 17 1.9 1.4 

M1I0.5 3 19 1.8 1.5 

Rata-rata 4.5   18.5 3.475 2.7 

SD 1.7320508   3.41565026 3.62617 2.7386 

M1I1 3 

100 

  

  

  

22 8.3 7.9 

M1I1 6 25 176 164 

M1I1 5 28 178 173 

M1I1 13 8 0.9 0.8 

Rata-rata 6.75   20.75 112 106 

SD 4.3493294   8.84590301 8.14473 7.7858 

M1I1.5 6 

100 

  

  

  

18 113 4.2 

M1I1.5 6 32 193 6.5 

M1I1.5 5 38 9.8 3.2 

M1I1.5 6 25 108 3.8 

Rata-rata 5.75   28.25 128 4.425 

SD 0.5   8.65544145 4.37797 1.4430 

M1I2 3 

100 

  

  

  

38 1.2 1.1 

M1I2 3 46 186 179 

M1I2 6 33 293 243 

M1I2 5 35 158 138 

Rata-rata 4.25   38 162.25 14275 
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Perlakuan Lama 

waktu 
% Terbentuk akar Jumlah akar Berat segar 

akar (mg) 

Berat 

kering akar 

(mg) 

SD 1.5   5.71547607 116 9.7885 

 

Lampiran  4. Hasil uji statistik 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 jumlah_akar lama_waktu berat_basah berat_kering 

N 100 100 100 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean 9.00 3.880 .002240 .001828 

Std. Deviation 13.368 5.7512 .0052125 .0044684 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .290 .290 .356 .350 

Positive .290 .290 .356 .350 

Negative -.250 -.250 -.334 -.341 

Test Statistic .290 .290 .356 .350 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 .000

c
 .000

c
 .000

c
 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

F df1 df2 Sig. 

5.514 24 75 .000 

4.738 24 75 .000 

. 24 75 . 

5.583 24 75 .000 

9.332 24 75 .000 

 

NPar Tests 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 

perlakuan N 

Mean 

Rank 

jumlah_akar 1 4 27.50 

2 4 27.50 

3 4 27.50 

4 4 27.50 

5 4 27.50 

6 4 27.50 

7 4 27.50 

8 4 50.38 

9 4 35.13 

10 4 34.38 

11 4 27.50 

12 4 49.50 

13 4 35.13 

14 4 50.88 
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Perlakuan 
N 

Mean 

Rank 

   

15 4 27.50 

16 4 27.50 

17 4 87.63 

18 4 76.50 

19 4 67.50 

20 4 94.63 

21 4 67.13 

22 4 77.63 

23 4 79.50 

24 4 86.63 

25 4 95.00 

Total 100  

lama_waktu 1 4 27.50 

2 4 27.50 

3 4 27.50 

4 4 27.50 

5 4 27.50 

6 4 27.50 

7 4 27.50 

8 4 58.63 

9 4 43.88 

10 4 45.63 

11 4 27.50 

12 4 55.63 

13 4 44.13 

14 4 76.13 

15 4 27.50 

16 4 27.50 

17 4 70.75 

18 4 79.88 

19 4 82.25 

20 4 59.50 

21 4 93.50 

22 4 67.00 

23 4 73.13 

24 4 72.50 

25 4 65.00 

Total 100  

berat_basah 1 4 28.00 

2 4 28.00 

3 4 28.00 

4 4 28.00 

5 4 28.00 
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Perlakuan 
N 

Mean 

Ranks 

   

 6 4 28.00 

7 4 28.00 

8 4 48.63 

9 4 35.38 

10 4 28.00 

11 4 28.00 

12 4 50.00 

13 4 35.38 

14 4 53.63 

15 4 28.00 

16 4 28.00 

17 4 82.38 

18 4 74.13 

19 4 66.00 

20 4 85.25 

21 4 67.50 

22 4 82.75 

23 4 87.75 

24 4 93.75 

25 4 92.00 

Total 100  

berat_kering 1 4 28.00 

2 4 28.00 

3 4 28.00 

4 4 28.00 

5 4 28.00 

6 4 28.00 

7 4 28.00 

8 4 49.38 

9 4 35.13 

10 4 28.00 

11 4 28.00 

12 4 47.75 

13 4 35.63 

14 4 53.25 

15 4 28.00 

16 4 28.00 

17 4 85.63 

18 4 74.50 

19 4 66.50 

20 4 84.25 
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Perlakuan 
N 

Mean 

Ranks 

   

21 4 68.13 

22 4 82.50 

23 4 89.75 

24 4 89.50 

25 4 92.63 

Total 100  

 
 

NPar Tests 

Test Statistics
a,b

 

 jumlah_akar lama_waktu berat_basah berat_kering 

Chi-Square 87.179 66.954 87.655 87.923 

Df 24 24 24 24 

Asymp. 

Sig. 
.000 .000 .000 .000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: perlakuan 
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