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RESPON IN VITRO ANTERA KEDELAI TERHADAP ZAT PENGATUR 

TUMBUH 

 

[THE IN VITRO RESPONSE OF SOYBEAN ANTHERS TO PLANT GROWTH 

REGULATORS] 

 

Nyimas Myrna Elsa Fathia dan Zulkarnain 
Fakultas Pertanian Universitas Jambi 

Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361 

Telp./Fax (0741) 583051 - 582781 

Email: dr.zulkarnain@yahoo.com 

 

Abstract 

This investigation was aimed at studying the effect of types and concentrations of auxins and cytokinins on the 

growth and development of anthers of two soybean cultivars, Merubetiri and Wilis cultured in vitro. The trial 

was conducted at Plant Biotechnology Laboratory, Agricultural Faculty, University of Jambi, from February 

through to September 2006. Anthers were cultured on MS solid medium provided with IAA, 2,4-D or NAA as 

auxin source in combination with BAP or kinetin as cytokinin source. Each growth regulators was tested at 0, 

5, 10, 15 and 20 µM. The experiment was placed in a completely randomized design with five replicates. Each 

replicates consisted of 8 to 10 anthers obtained from the same floral bud. Cultures were placed in a light 

intensity of 50 µmol m-2 s-1 and 16 hours photoperiod at 25 ± 1 oC. Observation was done weekly for 8 weeks of 

culture. Results indicated that response showed by anthers cultured on medium supplemented with 2,4-

D+BAP, IAA+BAP and NAA+BAP, in the form of callus proliferation, occurred within 5 – 18 days of culture 

initiation. Meanwhile, with 2,4-D+kinetin, IAA+kinetin and NAA+kinetin, callus proliferation took place 

within 4 – 16 days of culture initiation. Callus formation was preceded by a swollen on the surface of anthers, 

followed by changing in color from light green to brownish. Following this, anther wall turned into amorphous 

shape, before it was finaly covered by a white, cream or light green callus mass. Initially, the callus showed 

friable or compact structure, but following two weeks of proliferation all callus showed compact structure. 

Among growth regulators tested, combination involving 2,4-D produced more callus than other combinations. 

In addition, of the two cultivars tested, Merubetiri showed better response compared to Wilis. 

 

Key words: growth regulators, anther culture, in vitro culture, soybean, Glycine max. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Teknologi haploid menawarkan lebih banyak 

keunggulan dibandingkan metoda pemuliaan kon-

vensional. Dengan teknologi ini, tanaman homo-

zigot dapat dihasilkan hanya dalam waktu satu ge-

nerasi, sedangkan dengan metoda pemuliaan kon-

vensional dibutuhkan proses seleksi yang mema-

kan waktu 5 – 6 generasi untuk mendapatkan ta-

naman homozigot (Taji et al., 2002). Sejumlah 

sifat-sifat unggul, a.l. toleransi terhadap kondisi 

lingkungan yang kurang menguntungkan, seperti 

kekeringan, suhu rendah, hara rendah ataupun kan-

dungan logam berat yang tinggi di dalam tanah 

merupakan karakter resesif yang dapat dideteksi 

secara dini pada tanaman haploid. Selain itu, per-

masalahan yang berkaitan dengan silang luar dan 

inkompatibilitas sendiri (self incompatibility) dapat 

pula diatasi dengan pemanfaatan teknologi ini. 

Tanaman haploid dapat diregenerasikan lewat 

embriogenesis mikrospora, baik melalui kultur an-

tera mau pun kultur mikrospora. Tanaman haploid 

tidak memiliki pasangan kromosom yang homo-

log, sehingga pada saat meiosis berlangsung kro-

mosom-kromosomnya tidak berpasang-pasangan 

seperti halnya pada tanaman normal (diploid). Me-

lalui teknik in vitro tanaman haploid dapat direge-

nerasikan secara langsung dari gamet jantan mau-

pun betina tanpa melalui proses pembuahan. Akan 

tetapi berbeda dengan tanaman normal (diploid), 

individu-individu haploid bersifat steril. Apabila 

komplemen kromosomnya digandakan secara bu-

atan, misalnya menggunakan kolkisin atau oryza-

lin, maka tanaman tersebut akan menjadi doubled-

haploid. Sebagaimana dengan induk haploid yang 

homozigous, tanaman doubled-haploid juga bersi-

fat homozigous. Bedanya adalah tanaman doubled-

haploid bersifat fertil sehingga bisa diperbanyak 

secara seksual. 

Produksi tanaman haploid mau pun doubled-

haploid telah berhasil dilakukan pada spesies ta-

naman monokotil seperti Oryza sativa (Lentini et 
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al., 1995; Aryan, 2002) dan Triticum aestivum 

(Touraev et al., 1996). Teknologi ini juga telah 

berhasil diterapkan pada tanaman-tanaman dikotil 

seperti Brassica napus (Lichter, 1982), Populus sp. 

(Hyun et al., 1986), Malus domestica (Höfer et al., 

1999), dan Anemone sp., Zantedeschia sp. dan 

Delphinium sp. (Custers et al., 2001). Juga ditemu-

kan adanya laporan tentang regenerasi tanaman ha-

ploid dari kultur antera maupun kultur mikrospora 

pada tanaman legum seperti Medicago sativa 

(Zagorska et al., 1997), Cajanus cajun (Kaur dan 

Bhalla, 1998), Lupinus spp. (Bayliss et al., 2002) 

dan sejumlah tanaman legum pohon seperti Albiz-

zia lebbeck (Gharyal et al., 1983) and Peltophorum 

pterocarpum (Rao dan De, 1987). Namun demiki-

an, belum ditemukan adanya laporan penelitian 

mengenai regenerasi tanaman baik haploid mau 

pun doubled-haploid dari kultur antera atau pun 

mikrospora tanaman kedelai untuk tujuan pemulia-

an tanaman. 

Keberhasilan induksi embriogenesis mikrospo-

ra dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya 

adalah keterlibatan zat pengatur tumbuh, terutama 

auksin dan sitokinin, di dalam medium kultur. 

Aplikasi zat pengatur tumbuh pada medium 

kultur perlu dilakukan untuk berhasilnya induksi 

embriogenesis mikrospora. Auksin dan sitokinin 

adalah dua zat pengatur tumbuh yang paling ba-

nyak penggunaannya pada kultur antera berbagai 

spesies tanaman. Pada kultur antera tanaman famili 

Poaceae and Brassicaceae 2,4-dichlorophenoxy-

acetic acid (2,4-D) seringkali digunakan (Bishnoi 

et al., 2000). Mitykó et al. (1996) menggunakan 

2,4-D dan kinetin untuk menginduksi pembentuk-

an embrio pada kultur antera Capsicum annuum, 

dan zat pengatur tumbuh yang sama juga diguna-

kan oleh Metwally et al. (1998) untuk mendapat-

kan plantlet haploid dari kultur antera Cucurbita 

pepo. Plantlet hijau yang sehat berhasil diregene-

rasikan dari kultur mikrospora Hordeum vulgare 

pada medium yang dilengkapi dengan auksin se-

perti indoleacetic acid (IAA) atau naphthalene-

acetic acid (NAA) (Castillo et al., 2000).  

Kinetin and benzylamino purine (BAP) adalah 

dua sitokinin yang berfungsi meningkatkan rege-

nerasi pucuk dari dalam kalus yang diproliferasi-

kan dari kultur antera Oryza sativa (Bishnoi et al., 

2000). Jenis sitokinin yang lain, zeatin, diketahui 

lebih efektif daripada thidiazuron (TDZ) dalam 

meningkatkan perkembangan pucuk dari dalam 

kalus yang diregenerasikan dari kultur antera 

Linum usitatissimum (Chen et al., 1998a). 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pe-

ngaruh sumber auksin dan sitokinin yang diberikan 

pada berbagai taraf konsentrasi terhadap pertum-

buhan dan perkembangan antera kedelai kultivar 

Merubetiri dan Wilis dalam sistem in vitro.  

 

 

BAHAN DAN METODA 

 

Persiapan tanaman induk 

Tanaman induk yang digunakan pada peneliti-

an ini adalah kedelai kultivar Merubetiri dan Wilis. 

Benih kedelai dikecambahkan dan ditumbuhkan di 

dalam polybag dan dipelihara di kebun percobaan 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Desa Men-

dalo Darat. Pemeliharaan tanaman mengikuti pro-

sedur kultur teknik yang umum dilakukan, yakni 

penyiraman air, pemberantasan hama dan penya-

kit, pengendalian gulma dan pemupukan untuk 

mendapatkan tanaman yang sehat. Penanaman ba-

han induk dilakukan setiap 3 – 4 minggu guna 

menjamin ketersediaan bahan eksplan (tunas bu-

nga) yang cukup selama penelitian.  

 

Medium kultur 

Penelitian ini menggunakan medium dasar MS 

(Murashige dan Skoog, 1962) yang dilengkapi de-

ngan vitamin dan sukrosa. Sebanyak 10 mL dari 

masing-masing larutan stok dimasukkan ke dalam 

gelas piala berisi lebih-kurang 200 mL air suling 

dan aduk secara konstan. Selanjutnya ditambahkan 

sukrosa sebanyak 30 g, dan volume larutan dijadi-

kan 1 L dengan penambahan air suling. Kemasam-

an medium ditetapkan 5,8  0,02 dengan menam-

bahkan NaOH 1 M atau HCl 0,5 M. Pemadatan 

medium dilakukan dengan memberikan Bacto 

Bitek agar-agar sebanyak 8 g, yang dilarutkan 

dengan pemanasan sebelum medium tersebut di-

bagi-bagi ke dalam botol kultur dan disterilkan de-

ngan otoklaf pada tekanan 1.1 kg cm-1 (103 kPa) 

pada suhu 121oC selama 20 menit.  

 

Eksplan 

Bahan tanaman yang digunakan sebagai eks-

plan adalah antera yang diperoleh dari tunas bunga 

muda berukuran panjang 2,5 – 3,5 mm. Setelah di-

sterilkan dengan alkohol 70% selama lebih-kurang 

10 detik, kelopak dan mahkota bunga dibuang de-

ngan hati-hati, lalu antera dipisahkan dari filamen 

untuk selanjutnya dikulturkan pada media yang te-

lah disiapkan.  

Setelah dikulturkan antera selanjutnya dipeliha-

ra di dalam ruang kultur dengan suhu 25  1oC. 

Lama pencahayaan adalah 16 jam per hari yang di-

peroleh dari lampu fluorescence dengan intensitas 

lebih-kurang 50 µmol m-2 s-1. Pertumbuhan dan 

perkembangan kultur diamati setiap minggu sela-

ma 8 minggu. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Respon yang diperlihatkan oleh eksplan antera 

dari dua kultivar kedelai (Merubetiri dan Wilis) 

yang dikulturkan pada medium MS (Murashige 

dan Skoog, 1962) padat yang dilengkapi dengan 

IAA dan BAP, 2,4-D dan BAP dan NAA dan 

BAP, masing-masing pada taraf konsentrasi 0, 5, 

10, 15 dan 20 µM adalah berupa proliferasi kalus 

yang terjadi dalam kurun waktu 5 – 18 hari setelah 

tanam. Pembentukan kalus diawali dengan terjadi-

nya pembengkakan pada permukaan antera, yang 

berlanjut dengan terjadinya perubahan warna dari 

hijau muda menjadi kecoklatan. Dalam perkem-

bangan selanjutnya dinding antera menjadi tidak 

rata (amorf), dan akhirnya antera diselimuti oleh 

massa kallus. 

Sementara itu pada kultur yang tidak memben-

tuk kalus, antera mengalami perubahan warna dari 

hijau menjadi putih atau coklat dan tidak memper-

lihatkan perkembangan lebih lanjut. 

 

Jumlah eksplan membentuk kalus 

Perlakuan kombinasi konsentrasi IAA dan BAP 

Pada kultivar Wilis, dari semua perlakuan yang 

dicobakan hanya satu perlakuan yang memperli-

hatkan pengaruh berupa pembentukan kalus, yaitu 

IAA 15µM + BAP 10 µM (1 eksplan). Sedangkan 

perlakuan-perlakuan lain tidak memperlihatkan 

pengaruh terhadap perkembangan eksplan; dengan 

kata lain eksplan mati, yang ditunjukkan oleh pe-

rubahan warna antera yang semula berwarna hijau 

menjadi putih dan sebagian lagi cenderung menja-

di kecoklatan tanpa adanya pembentukan kalus.  

Kondisi yang serupa juga terjadi pada kultivar 

Merubetiri, di mana pembentukan kalus hanya ber-

langsung pada eksplan yang dikulturkan pada me-

dium dengan IAA 15µM + BAP 10 µM (2 eks-

plan), pada medium dengan IAA 20 µM + BAP 5 

µM (1 eksplan), dan pada medium dengan IAA 

20µM + BAP 15 µM (1 eksplan). Sama seperti 

halnya pada kultivar Wilis, eksplan yang tidak 

membentuk kalus mengalami perubahan warna da-

ri hijau menjadi putih atau kecoklatan dan mati. 

 

Perlakuan kombinasi konsentrasi IAA dan kinetin 

Sama sepertihalnya dengan perlakuan IAA + 

BAP, antera kedelai baik dari kultivar Wilis mau-

pun Merubetiri yang dikulturkan pada medium 

yang dilengkapi dengan IAA + kinetin tidak mem-

perlihatkan respon yang memuaskan. Pada kultivar 

Wilis, kalus hanya terbentuk pada perlakuan IAA 

20 µM + kinetin 10 µM (1 eksplan) dan perlakuan 

IAA 20µM + kinetin 20 µM (1 eksplan). Sedang-

kan pada kultivar Merubetiri, respon yang yang 

diperlihatkan juga hampir sama, di mana prolife-

rasi kalus hanya terjadi pada perlakuan IAA 5 µM 

+ kinetin 15 µM (2 eksplan) dan IAA 10 µM + ki-

netin 20 µM (1 eksplan). Sementara itu eksplan 

yang dikulturkan pada medium lainnya berubah 

warna dari hijau menjadi putih atau menjadi keco-

klatan tanpa adanya proliferasi kalus. 

 

Perlakuan kombinasi konsentrasi 2,4-D dan BAP 

Pada antera kedelai kultivar Wilis, pembentuk-

an kalus terjadi pada eksplan yang dikulturkan pa-

da medium dengan 2,4-D 5 µM + BAP 15 µM, 

2,4-D 10 µM + BAP 0 µM dan 2,4-D 20 µM + 

BAP 0 µM. Sedangkan pada kultivar Merubetiri, 

pembentukan kalus terjadi pada antera yang dita-

nam pada medium dengan 2,4-D 0 µM + BAP 20 

µM, 2,4-D 5 µM + BAP 10 µM, 2,4-D 15 µM + 

BAP 10 µM, 2,4-D 15 µM + BAP 15 µM, 2,4-D 

20 µM + BAP 0 µM, dan 2,4-D 20 µM + BAP 10 

µM (Tabel 1). Sementara itu eksplan yang dikul-

turkan pada medium lain tidak memperlihatkan 

respon perkembangan, namun mengalami peru-

bahan warna dari hijau menjadi putih dan sebagian 

lagi cenderung menjadi kecoklatan dan mati. 

 

Tabel 1. Jumlah eksplan antera kedelai kultivar 

Wilis dan Merubetiri yang membentuk 

kalus pada perlakuan zat pengatur tumbuh 

2,4-D + BAP. 

 

Zat pengatur tumbuh Σ eksplan berkalus (%) 

2,4-D (µM) BAP (µM) Wilis Merubetiri 

0 20 - 20 

5 10 - 20 

15 10 - 80 

15 15 - 20 

20 0 40 80 

20 10 - 80 

5 15 20 - 

10 0 20 - 

 

Perlakuan kombinasi konsentrasi 2,4-D dan kinetin 

Kehadiran 2,4-D dan kinetin di dalam medium 

kultur sangat besar pengaruhnya terhadap pemben-

tukan kalus pada antera kedelai, di mana hampir 

semua perlakuan yang dicobakan mampu mengin-

duksi proliferasi kalus pada antera yang dikultur-

kan, kecuali perlakuan tanpa 2,4-D, 2,4-D 5 µM + 

kinetin 0 µM, 2,4-D 5 µM + kinetin 15 µM, 2,4-D 

5 µM + kinetin 20 µM, 2,4-D 10 µM + kinetin 0 

µM, 2,4-D 15 µM + kinetin 0 µM, 2,4-D 15 µM + 

kinetin 15 µM, dan 2,4-D 15 µM + kinetin 20 µM. 
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Sementara itu pada kultivar Merubetiri, respon 

proliferasi kalus diperlihatkan oleh antera yang di-

kulturkan pada sebagian besar medium yang di-

lengkapi dengan 2,4-D dan kinetin, kecuali pada 

medium tanpa 2,4-D, 2,4-D 5 µM + kinetin 0 µM, 

2,4-D 15 µM + kinetin 5 µM, 2,4-D 15 µM + 

kinetin 20 µM, dan 2,4-D 20 µM + kinetin 5 µM.  

Data hasil pengamatan terhadap jumlah antera 

yang membentuk kalus dari kedua kulivar kedelai 

yang diuji pada medium yang dilengkapi dengan 

2,4-D + kinetin pada berbagai konsentrasi selan-

jutnya disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jumlah eksplan antera kedelai kultivar 

Wilis dan Merubetiri yang membentuk 

kalus pada perlakuan zat pengatur tumbuh 

2,4-D + kinetin. 

 

Zat pengatur tumbuh Σ eksplan berkalus (%) 

2,4-D (µM) kinetin (µM) Wilis Merubetiri 

5 5 20 40 

5 10 - 40 

5 15 - 20 

5 20 20 60 

10 0 - 20 

10 5 80 40 

10 10 80 40 

10 15 40 40 

10 20 20 80 

15 0 - 40 

15 5 40 - 

15 10 - 40 

15 15 60 60 

15 20 - - 

20 0 80 20 

20 5 20 - 

20 10 60 100 

20 15 40 100 

20 20 60 80 

 

Perlakuan kombinasi konsentrasi NAA dan BAP 

Antera kedelai kultivar Wilis yang memperli-

hatkan respon adalah yang dikulturkan pada medi-

um yang dilengkapi dengan NAA 0 µM + BAP 10 

µM, NAA 10 µM + BAP 5 µM, NAA 15 µM + 

BAP 15 µM, NAA 20 µM + Bap 0 µM, dan NAA 

20 µM + BAP 20 µM. Sementara itu pada kultivar 

Merubetiri, antera yang memberikan respon adalah 

yang dikulturkan pada medium yang dilengkapi 

dengan NAA 0 µM + BAP 10 µM, NAA 0 µM + 

BAP 20 µM, NAA 5 µM + BAP 0 µM, NAA 5 

µM + BAP 10 µM, NAA 10 µM + BAP 0 µM, 

NAA 10 µM + BAP 10 µM, NAA 10 µM + BAP 

15 µM, NAA 10 µM + BAP 20 µM, dan NAA 15 

µM + BAP 15 µM, NAA 15 µM + BAP 20 µM, 

NAA 20 µM + BAP 0 µM, NAA 20 µM + 5 µM, 

dan NAA 20 µM + BAP 20 µM. 

Data hasil pengamatan terhadap jumlah antera 

yang membentuk kalus dari kedua kulivar kedelai 

yang diuji selanjutnya disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Jumlah eksplan antera kedelai kultivar 

Wilis dan Merubetiri yang membentuk 

kalus pada perlakuan zat pengatur tumbuh 

NAA + BAP. 

 

Zat pengatur tumbuh Σ eksplan berkalus (%) 

NAA (µM) BAP (µM) Wilis Merubetiri 

0 0 - 80 

0 10 20 60 

0 20 - 40 

5 0 - 60 

5 10 - 20 

10 0 - 20 

10 5 40 - 

10 10 - 20 

10 15 - 60 

10 20 - 80 

15 15 20 20 

15 20 - 40 

20 0 20 20 

20 5 - 40 

20 20 20 80 

 

Perlakuan kombinasi konsentrasi NAA dan kinetin 

Pada perlakuan kombinasi NAA dan kinetin, 

respon proliferasi kalus diperlihatkan oleh antera 

kedelai kultivar Wilis yang dikulturkan pada medi-

um dengan NAA 10 µM + BAP 5 µM, NAA 15 

µM + BAP 0 µM, NAA 15 µM + BAP 5 µM, 

NAA 20 µM + BAP 5 µM, dan NAA 20 µM + 

BAP 10 µM. Sedangkan pada kultivar Merubetiri 

antera yang memperlihatkan respon adalah pada 

medium yang dilengkapi dengan NAA 5 µM + 

BAP 10 µM, NAA 5 µM + BAP 20 µM, NAA 10 

µM + BAP 5 µM, NAA 10 µM + BAP 10 µM, 

NAA 10 µM + BAP 15 µM, NAA 10 µM + BAP 
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20 µM, NAA 15 µM + BAP 0 µM, NAA 15 µM + 

BAP 15 µM, NAA 15 µM + BAP 20 µM, NAA 20 

µM + BAP 5 µM, dan NAA 20 µM + BAP 10 µM. 

Data jumlah antera yang membentuk kalus dari 

kedua kulivar kedelai yang diuji pada medium de-

ngan konsentrasi NAA dan BAP yang berbeda di-

sajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Jumlah eksplan antera kedelai kultivar 

Wilis dan Merubetiri yang membentuk 

kalus pada perlakuan zat pengatur tumbuh 

NAA + kinetin. 

 

Zat pengatur tumbuh 
Jumlah eksplan 

berkalus (%) 

NAA (µM) kinetin (µM) Wilis Merubetiri 

5 10 - 20 

5 20 - 20 

10 5 20 20 

10 10 - 40 

10 15 - 20 

10 20 - 20 

15 0 20 20 

15 5 20 - 

15 15 - 20 

15 20 - 40 

20 5 20 20 

20 10 80 20 

 

Waktu muncul kalus 

Data yang dikumpulkan selama penelitian ber-

langsung mengungkapkan bahwa proliferasi kalus 

pada permukaan antera yang dikulturkan pada me-

dium yang dilengkapi dengan BAP terjadi pada 

rentang waktu 5 sampai 18 hari setelah tanam (Ta-

bel 5). Sedangkan pada medium yang dilengkapi 

dengan kinetin, proliferasi kalus terjadi dalam ku-

run waktu 4 sampai 16 hari (Tabel 6). 

 

Warna kalus 

Secara umum pada perlakuan BAP sebagai 

sumber sitokinin yang dikombinasikan dengan 2,4-

D, IAA dan NAA sebagai sumber auksin, warna 

kalus pada awal pembentukannya adalah transpa-

ran kehijauan, kecuali pada perlakuan yang meli-

batkan 2,4-D, kalus yang diregenerasikan berwar-

na putih transparan yang selanjutnya menjadi krem 

transparan (Gambar 5A). Pada media dengan IAA 

sebagai sumber auksin, kalus yang semula berwar-

na hijau transparan berangsur-angsur berubah 

menjadi hijau muda sebelum akhirnya menjadi hi-

jau tua (Gambar 6A, B). Sementara itu pada medi-

um yang dilengkapi dengan NAA, kalus yang pada 

awalnya berwarna hijau transparan, setelah 2 

minggu berangsur-angsur berubah warna menjadi 

putih kehijauan atau hijau muda (Gambar 1). 

 

Tabel 5. Waktu inisiasi kalus pada antera kedelai 

kultivar Wilis dan Merubetiri yang dikul-

turkan pada medium dengan BAP dan je-

nis auksin yang berbeda. 

 

Zat pengatur tumbuh 
Waktu untuk 

inisiasi kalus (hst) 

Auksin Sitokinin Wilis Merubetiri 

0 µM 2,4-D 20 µM BAP - 7 

0 µM NAA 0 µM BAP - 5 

0 µM NAA 10 µM BAP 5 5 

0 µM NAA 20 µM BAP - 5 

5 µM 2,4-D 10 µM BAP - 7 

5 µM 2,4-D 15 µM BAP 7 - 

5 µM NAA 0 µM BAP - 5 

5 µM NAA 10 µM BAP - 5 

10 µM 2,4-D 0 µM BAP 7 - 

10 µM NAA 0 µM BAP - 5 

10 µM NAA 5 µM BAP 7 - 

10 µM NAA 10 µM BAP - 5 

10 µM NAA 15 µM BAP - 5 

10 µM NAA 20 µM BAP - 9 – 11 

15 µM 2,4-D 10 µM BAP - 8 

15 µM 2,4-D 15 µM BAP - 7 

15 µM IAA 10 µM BAP 5 14 

15 µM NAA 15 µM BAP 7 5 

15 µM NAA 20 µM BAP - 5 – 11 

20 µM 2,4-D 0 µM BAP 6 5 - 7 

20 µM 2,4-D 10 µM BAP - 7 - 8 

20 µM IAA 5 µM BAP - 18 

20 µM IAA 15 µM BAP - 16 

20 µM NAA 0 µM BAP 5 18 

20 µM NAA 5 µM BAP - 5 

20 µM NAA 20 µM BAP - 5 - 12 

 

Perubahan warna pada kalus yang diregenera-

sikan pada medium dengan NAA umumnya terjadi 

pada kultivar Wilis, sedangkan pada kultivar Me-

rubetiri perubahan warna hanya terjadi pada perla-

kuan NAA 20 µM + BAP 20 µM. Selain berubah 

menjadi putih kehijauan atau hijau muda, kalus 

yang diregenerasikan dari antera kedelai kultivar 

Merubetiri yang dikulturkan pada medium dengan 

NAA juga ada yang berubah menjadi hijau, teruta-

ma pada media NAA 0 µM + BAP 20 µM, NAA 

15 µM + BAP 20 µM dan NAA 20 µM + BAP 20 

µM, atau menjadi hijau muda, terutama pada medi-

um dengan NAA 15 µM + BAP 20 µM, NAA 10 
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µM + BAP 20 µM dan NAA 20 µM + BAP 20 

µM. 

 

 
 

Gambar 1. Kalus berwarna putih kehijauan yang 

diregenerasikan dari antera yang dikul-

turkan pada medium yang dilengkapi 

dengan NAA + BAP. 

 

Pada umur 4 minggu setelah tanam, kalus yang 

berwarna hijau muda mulai mengalami pencoklat-

an pada bagian sisinya yang bersentuhan dengan 

medium kultur. Sedangkan kalus yang berwarna 

putih hingga krem memerlukan waktu yang lebih 

lama untuk mengalami pencoklatan, yaitu 10 

minggu setelah tanam. 

Sementara itu warna kalus yang berproliferasi 

dari antera kedua kultivar kedelai yang dikulturkan 

pada medium yang dilengkapi dengan kinetin se-

bagai sumber sitokinin yang dikombinasikan de-

ngan 2,4-D, IAA dan NAA sebagai sumber auksin 

tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok 

antar sumber auksin. Pada umumnya, terlepas dari 

sumber auksin yang digunakan, kalus pada medi-

um dengan kinetin sebagai sumber sitokinin ber-

warna putih transparan sampai krem (Gambar 2). 

 

 
 

Gambar 2. Kalus berwarna putih, krem dan kehi-

jauan yang diregenerasikan dari antera 

yang dikulturkan pada medium yang 

dilengkapi dengan kinetin sebagai sum-

ber sitokinin dan 2,4-D (A), IAA (B) 

dan NAA (C) sebagai sumber auksin 

(umur 2 minggu setelah inisiasi). 

Tabel 6. Waktu inisiasi kalus pada antera kedelai 

kultivar Wilis dan Merubetiri yang dikul-

turkan pada medium dengan kinetin dan 

jenis auksin yang berbeda. 

 

Zat pengatur tumbuh 
Waktu untuk inisiasi 

kalus (hst) 

Auksin Sitokinin Wilis Merubetiri 

5 µM 2,4-D 5 µM kin. 13 9 – 10 

5 µM 2,4-D 10 µM kin. – 10 – 12 

5 µM 2,4-D 15 µM kin. – 9 – 10 

5 µM 2,4-D 20 µM kin. 11 6 – 10 

5 µM IAA 15 µM kin. – 7 – 8 

10 µM IAA 20 µM kin. – 11 

5 µM NAA 10 µM kin. – 7 

5 µM NAA 20 µM kin. – 6 

10 µM 2,4-D 0 µM kin. – 9 

10 µM 2,4-D 5 µM kin. 9 – 15 11 

10 µM 2,4-D 10 µM kin. 11 – 13 12 – 14 

10 µM 2,4-D 15 µM kin. 6 – 11 9 – 10 

10 µM 2,4-D 20 µM kin. 13 5 – 9 

10 µM NAA 5 µM kin. 10 8 

10 µM NAA 10 µM kin. – 8 

10 µM NAA 15 µM kin. – 7 

10 µM NAA 20 µM kin. – 7 – 8 

15 µM 2,4-D 0 µM kin. 9 – 13 8 - 10 

15 µM 2,4-D 5 µM kin. 9 – 13  

15 µM 2,4-D 10 µM kin. – 9 – 14 

15 µM 2,4-D 15 µM kin. 9 – 15 9 – 14 

15 µM NAA 0 µM kin. 10 6 – 7 

15 µM NAA 10 µM kin. 9 – 11 – 

15 µM NAA 5 µM kin. 6 – 9 – 

15 µM NAA 15 µM kin. – 8 

15 µM NAA 20 µM kin.  7 – 8 

20 µM 2,4-D 0 µM kin. 7 – 9 8 – 13 

20 µM 2,4-D 10 µM kin. 6 – 16 6 – 13 

20 µM 2,4-D 5 µM kin. 12 – 14 – 

20 µM 2,4-D 15 µM kin. 7 – 10 8 – 10 

20 µM 2,4-D 20 µM kin. 4 – 10 9 – 13 

20 µM IAA 15 µM kin. 7 – 

20 µM IAA 20 µM kin. 10 – 

20 µM NAA 5 µM kin. – 4 

20 µM NAA 20 µM kin. – 6 



Nyimas Myrna Elsa Fathia dan Zulkarnain: Respon In Vitro Antera Kedelai terhadap ZPT. 

 

 65 

Struktur kalus 

Secara umum, pada awal pembentukannya ka-

lus yang berproliferasi dari antera kedua kultivar 

kedelai yang dikulturkan pada medium dengan se-

mua kombinasi auksin dan sitokinin yang diuji me-

miliki struktur yang beragam, yakni mulai dari 

kompak sampai remah. Akan tetapi setelah melam-

paui umur 4 minggu proliferasi, kalus tersebut s-

makin memperlihatkan karakteristik yang seragam, 

yaitu semuanya memiliki struktur yang kompak 

(Gambar 3).  

 

 
 

Gambar 3. Visualisasi contoh struktur yang kom-

pak dari kalus yang berproliferasi pada 

antera kedelai kultivar Merubetiri yang 

dikulturkan pada medium yang dileng-

kapi dengan BAP (A) dan kinetin (B) 

sebagai sumber sitokinin (umur kalus 4 

minggu setelah proliferasi). 

 

Pembahasan 

Semua kalus yang terbentuk berproliferasi dari 

dalam antera, baik itu muncul dari celah/lekukan 

dinding antera maupun didahului oleh pecahnya 

dinding antera. Hal ini menunjukkan adanya pelu-

ang bahwa kalus tersebut beregenerasi dari mikro-

spora yang berada di dalam antera. Jika demikian 

adanya, maka kemungkinan besar tingkat ploidi 

kalus yang didapatkan pada penelitian ini adalah 

sama sebagaimana halnya dengan tingkat ploidi 

mikrospora, yaitu haploid. Namun demikian, hal 

ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut dengan me-

meriksa dan menghitung secara langsung jumlah 

kromosomnya di bawah mikroskop. Cara lain yang 

dapat ditempuh adalah dengan menginduksi em-

briogenesis dari massa kalus. Diharapkan embrioid 

dapat terbentuk dari sel-sel kalus yang haploid dan 

tumbuh dan berkembanga menjadi tanaman leng-

kap. 

Pada penelitian ini terungkap, bahwa keterli-

batan zat pengatur tumbuh, khususnya auksin, di 

dalam medium kultur besar pengaruhnya terhadap 

pembentukan kalus. Di antara jenis auksin yang 

dicobakan, 2,4-D memperlihatkan pengaruh yang 

lebih besar dibandingkan dengan IAA maupun 

NAA, yang diperlihatkan oleh jumlah eksplan 

yang membentuk kalus lebih banyak. Hal ini dapat 

dimaklumi karena di antara jenis auksin yang ada, 

2,4-D termasuk jenis auksin kuat (Pierik, 1997) 

yang pengaruhnya terutama sekali adalah merang-

sang pembentukan kalus pada sistem kultur in 

vitro (Taji et al., 1995).  

Meskipun BAP dan kinetin yang dikombinasi-

kan dengan 2,4-D, IAA dan NAA berpengaruh be-

sar meningkatkan proliferasi kalus, namun karak-

teristik kalus dari kedua kultivar yang diuji dapat 

dikatakan sama untuk semua kombinasi perlakuan, 

yaitu memiliki warna putih sampai putih kehijauan 

dengan struktur yang kompak. Dengan kata lain, 

pengaruh zat pengatur tumbuh tidak tergantung 

pada perbedaan genotipe kedelai yang diuji. Pe-

ngaruh zat pengatur tumbuh yang serupa juga dila-

porkan oleh Tade (1992) dan Zulkarnain et al., 

(2002) pada kultur antera Swainsona formosa yang 

juga tanaman legum seperti halnya kedelai. 

Warna yang putih dengan struktur kalus yang 

kompak memperlihatkan adanya kapasistas em-

briogenik dari massa kalus yang bersangkutan. Hal 

ini telah dibuktikan oleh sejumlah peneliti, baik 

pada tanaman non-legum mapun pada tanaman le-

gum. Sebagai contoh, pada kultur in vitro tanaman 

Bixa arellana, Sha-Valli-Khan et al. (2002) mene-

mukan bahwa kombinasi NAA + BAP menghasil-

kan kalus berwarna putih dengan struktur remah 

dan permukaan mengkilap, yang kemudian ber-

kembang menjadi kalus berwarna putih dengan 

struktur kompak, sebelum akhirnya meregenerasi-

kan struktur globular berwarna hijau. Pembentuk-

an struktur globular berwarna hijau ini merupakan 

tanda-tanda awal dari embriogenesis sebagaimana 

dilaporkan oleh Sudhersan dan Abo-El Nil (2002) 

dan Zulkarnain (2004) pada kultur in vitro Swain-

sona formosa. Pembentukan kalus berwarna putih 
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dan kompak yang berakhir pada embriogenesis ju-

ga dilaporkan oleh Tang et al. (2001) pada kultur 

in vitro Pinus taeda, dan oleh Fulzele dan Satdive 

(2003) pada kultur in vitro Nothapodytes foetida. 

Namun demikian, sifat jaringan tanaman legum 

yang rekalsitran (Van Doorne et al., 1995) kiranya 

perlu menjadi bahan pertimbangan dalam meng-

upayakan egenerasi tanaman secara in vitro. 

Sementara itu, di antara kedua kultivar kedelai 

yang diuji, terungkap bahwa kultivar Merubetiri 

lebih responsif terhadap kultur in vitro dibanding-

kan kultivar Wilis. Adanya pengaruh genotipe ter-

hadap keberhasilan regenerasi tanaman secara in 

vitro telah dilaporkan oleh banyak peneliti, misal-

nya Takahata et al. (1996) pada Raphanus sativus, 

Bitsch et al. (1998) pada Triticum aestivum, Chen 

et al. (1998) pada Linum usitatissimum, Romeijn 

dan Lammeren (1999) pada Scabiosa columbaria 

dan Guo et al. (1999) pada Phleum pratense. Pal-

mer dan Keller (1997) menambahkan bahwa geno-

tipe tanaman induk tidak hanya mempengaruhi 

frekuensi embriogenesis tetapi juga mempengaruhi 

kualitas embrio yang dihasilkan. Meskipun dasar 

dari kontrol genetikanya masih belum terungkap, 

namun jelas bahwa faktor-faktor genetika berinter-

aksi dengan faktor-faktor lain untuk mengendali-

kan arah perkembangan eksplan pada kultur in 

vitro. 

Bila dikaitkan dengan penelitian-penelitian se-

belumnya, regenerasi kalus berwarna putih dan 

kompak pada penelitian ini mengandung implikasi 

besarnya peluang untuk mendapatkan tanaman ha-

ploid melalui embriogenesis dari massa kalus yang 

diduga terdiri atas sel-sel haploid. Dengan melaku-

kan modifikasi pada sejumlah faktor lingkungan, 

terutama komposisi medium, diharapkan regene-

rasi kedelai haploid secara in vitro dapat diwujud-

kan, setidak-tidaknya pada kultivar Merubetiri 

yang telah terbukti lebih responsif daripada kulti-

var lainnya. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil yang diperoleh pada penelitian ini 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kehadiran zat pengatur tumbuh, khususnya 

auksin dan sitokinin, di dalam medium kultur 

sangat meningkatkan pembentukan kalus pada 

eksplan antera kedelai, baik kultivar Wilis 

maupun Merubetiri. 

2. Di antara auksin dan sitokinin yang dicobakan, 

kombinasi 2,4-D 20 µM dengan kinetin 10 µM 

hingga 20 µM memperlihatkan pengaruh yang 

lebih baik daripada kombinasi lainnya.  

3. Di antara kedua kultivar kedelai yang diuji, 

Merubetiri memperlihatkan respon in vitro 

yang lebih baik daripada Wilis.  

4. Sesuai dengan hasil yang diperoleh pada tahun 

ke-dua, maka untuk penelitian pada tahun ber-

ikutnya kultivar yang akan diuji hanya Meru-

betiri dengan zat pengatur tumbuh 2,4-D dan 

kinetin.  
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