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ABSTRAK 

 

 Tanaman  Piper retrofractum Vahl. di Indonesia berpotensi sebagai salah 

satu tanaman obat untuk menangani masalah infertilitas. Beberapa senyawa 

metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman  Piper retrofractum Vahl. 

adalah minyak atsiri, alkaloid, piperin, saponin, flavonoid, triterpenoid, steroid 

serta glikosida. Metabolit sekunder tersebut dapat diisolasi melalui kalus hasil 

kultur in vitro tanaman. Metode kultur jaringan tanaman untuk menginduksi kalus 

membutuhkan formulasi media yang tepat untuk mendapatkan hasil optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi konsentrasi zat 

pengatur tumbuh 2,4-D dan BAP terhadap waktu induksi, persentase, berat basah, 

berat kering, dan morfologi kalus pada kultur kalus eksplan daun  Piper 

retrofractum Vahl.. eksplan daun Piper retrofractum Vahl. dikultur pada media 

MS yang ditambahkan zat pengatur tumbuh 2,4-D dan BAP dengan kombinasi 

konsentrasi 0,0 mg/L, 0,5 mg/L, 1 mg/L, 1,5 mg/L, 2 mg/L. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimental laboratoris dengan metode rancangan acak 

lengkap (RAL). Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 

Data kuantitatif terdiri atas waktu induksi, persentase, berat basah, berat kering 

kalus sedangkan data kualitatif diperoleh dari deskripsi morfologi kalus Piper 

retrofractum Vahl.. Data kuantitatif selanjutnya dianalisis secara statistik 

menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kombinasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan BAP yang ditambahkan dalam media 

kultur berpengaruh terhadap pertumbuhan eksplan daun Piper retrofractum Vahl. 

baik pada lama waktu induksi, persentase, berat basah dan berat kering kalus. 

Kombinasi zat pengatur tumbuh 2,4-D 1,0 mg/L dan BAP 1,0 mg/L menunjukkan 

rerata waktu paling cepat dalam menginduksi  kalus yaitu 15 hari setelah tanam. 

Kombinasi zat pengatur tumbuh 2,4-D 1,0 mg/L dan BAP 2,0 mg/L merupakan 

kombinasi yang menghasilkan rerata berat basah dan berat kering kalus paling 

tinggi yaitu  31,20 mg dan 5,92 mg. Morfologi kalus yang paling baik dihasilkan 

oleh kombinasi zat pengatur tumbuh 2,4-D 1,0 mg/L dan BAP 2,0 mg/L dengan 

kalus bertekstur remah dan berwarna putih kehijauan pada seluruh bagian tepi dan 

permukaan eksplan. 
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