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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai jenis dan konsentrasi zat 

pengatur tumbuh dalam media Murashige dan Skoog (MS) padat dan bioreaktor perendaman 
sementara terhadap pertumbuhan dan kadar flavonoid pada kultur tunas sambung nyawa 
(Gynura procumbens (Lour.) Merr.). Ada dua macam perlakuan yaitu 1) variasi jenis dan 
konsentrasi zat pengatur tumbuh (ZPT) pada media Murashige and Skoog (MS) padat  yaitu 
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) dan Indole-3-acetic acid (IAA); sitokinin: Benzyladenine 
(BA) dan Kinetin,  dan 2) kombinasi durasi perendaman dan interval waktu perendaman pada 
bioreaktor perendaman sementara. Parameter pertumbuhan kultur tunas sambung nyawa 
adalah rerata berat segar, berat kering, panjang tunas, jumlah daun, jumlah tunas aksiler I, 
jumlah tunas aksiler II dan jumlah akar. Kultivasi tunas sambung nyawa dalam media padat 
dan bioreaktor perendaman sementara dilakukan selama 4 minggu. Kadar flavonoid diukur 
absorbansinya menggunakan spektofotometer UV. Hasil terbaik dari rerata berat segar, berat 
kering, panjang tunas, jumlah daun, jumlah tunas aksiler I, jumlah tunas aksiler II dan jumlah 
akar dari tunas sambung nyawa pada media MS padat diperoleh dengan penambahan 2 mg/L 
IAA dan 4 mg/L BA yaitu 0,34 ± 0,12 g; 0,06 ± 0,02 g; 2,80 ± 0,35 cm; 25,0 ± 8,1 daun; 1,0 
±  0,0 tunas; 5,0 ± 1,2 tunas; dan 0,0 ± 0,0 akar. Hasil terbaik dari rerata berat segar, berat 
kering, panjang tunas, jumlah daun, jumlah tunas aksiler I, jumlah tunas aksiler II dan jumlah 
akar dari tunas sambung nyawa dalam bioreaktor perendaman sementara diperoleh dengan 
penambahan 2 ml/L IAA dan 4 ml/L BA dan durasi perendaman selama 15 menit dan 
interval perendaman selama 12 jam yaitu 0,71 ± 0,27 g; 0,05 ± 0,02 g; 3,08 ± 0,43 cm; 17,3 ± 
7,9 daun; 1,3 ± 0,5 tunas;  3,3 ± 1,5 tunas; dan 0,0 ± 0,0 akar. Kadar flavonoid yang tertinggi 
diperoleh pada perlakuan penambahan NAA dan Kinetin dalam media MS padat yaitu 
sebesar 37.78 mg CE/ g berat kering, sedangkan kadar flavonoid yang tertinggi pada 
bioreaktor perendaman sementara diperoleh pada perlakuan penambahan 2 mg/L IAA dan 8 
mg/L BA dengan durasi perendaman 15 menit dan interval 12 jam yaitu sebesar 32.00 mg 
CE/ g berat kering. 
 
 
Kata kunci : bioreaktor perendaman sementara, flavonoid, Gynura procumbens (Lour.) Merr., 
kultur tunas 
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