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 KATA PENGANTAR DARI EDITOR 

 

 

Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat 

dan perkenan-Nya sehingga penyusunan dan penerbitan prosiding ini dapat dilaksanakan 

sesuai dengan harapan. 

Prosiding ini merupakan kumpulan makalah yang disajikan pada Seminar Hasil-

Hasil Penelitian Dosen Universitas Jambi yang dilangsungkan di Kampus Pinang Masak 

pada tanggal 16 Februari 2008.  Seminar ini merupakan agenda rutin Lembaga Penelitian 

Universitas Jambi yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk menyebarluskan 

hasil-hasil penelitian, baik di kalangan dosen maupun untuk stakeholder luar universitas. 

Di dalam prosiding ini disajikan berbagai hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu, 

seperti bioteknologi tanaman, bioteknologi peternakan, budidaya ternak, kimia alam, 

hukum kedokteran, dan kebijakan ekonomi makro. 

Pada kesempatan ini tim editor menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh 

pihak yang telah berperan dalam persiapan dan penerbitan prosiding ini. 

Semoga prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya meningkatkan 

budaya meneliti di kalangan dosen Universitas Jambi, dan bermanfaat bagi pihak yang 

memerlukan.  Amin. 
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PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HAPLOID DAN DOUBLED-HAPLOID 

UNTUK PERBAIKAN MUTU GENETIK TANAMAN KEDELAI 
(PENGARUH PROLINE DAN PUTRESCINE TERHADAP PROLIFERASI 

KALUS EMBRIOGENIK PADA KULTUR ANTERA)1 

 

Zulkarnain 
Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Jambi 

Kampus Pinang Masak Mendalo Darat, Jambi 36361 

 
Abstrak 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Tanaman, Fakultas Pertanian, 

Universitas Jambi dari bulan Januari hingga September 2007 dengan tujuan untuk menda-

patkan takaran proline dan putrescine yang efektif untuk induksi embriogenesis pada kultur 

antera kedelai yang dikulturkan pada medium MS padat yang dilengkapi dengan zat peng-

atur tumbuh 2,4-D dan kinetin.  Penelitian terdiri atas dua percobaan, yaitu pengujian ber-

bagai tingkat konsentrasi proline (0, 25, 50, 75 dan 100 mM) dan pengujian berbagai tingkat 

konsentrasi putrescine (0, 2,5, 5,0, 7,5 dan 10,0 mM).  Baik proline maupun putrescine diuji 

pada media dengan dua komposisi zat pengatur tumbuh yang berbeda, yaitu 20 M 2,4-D + 

10 M kinetin dan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin. Antera yang digunakan diperoleh dari tu-

nas bunga berukuran 2,5 – 3,5 mm dari kedelai kultivar Merubetiri. Kultur ditempatkan di 

dalam ruang kultur dengan fotoperiodesitas 16 jam dan intensitas cahaya lebih-kurang 50 

µmol m-2 sec-1.  Suhu di dalam ruang kultur berkisar antara 24 hingga 26 oC.  Percobaan ini 

terdiri atas 5 ulangan di mana setiap ulangan terdiri atas 1 wadah kultur yang masing-ma-

sing berisi 10 antera yang berasal dari tunas bunga yang sama. Pengamatan dilakukan se-

tiap minggu selama 8 minggu. Respon yang diperlihatkan oleh antera kedelai yang dikultur-

kan pada media MS padat yang dilengkapi dengan berbagai konsentrasi proline serta 20 M 

2,4-D + 10 M kinetin atau 20 M 2,4-D + 20 M kinetin, adalah berupa proliferasi kalus 

yang terjadi dalam kurun waktu 4 hingga 17 hari setelah inisiasi kultur.  Sementara itu pada 

putrescine, proliferasi kalus terjadi lebih lambat, yaitu dalam waktu 4 – 20 hari setelah ini-

siasi kultur.  Pembentukan kalus diawali dengan terjadinya pembengkakan pada permuka-

an antera, yang berlanjut dengan terjadinya perubahan warna dari hijau muda menjadi ke-

coklatan.  Dalam perkembangan selanjutnya dinding antera menjadi tidak rata (amorf), dan 

akhirnya antera diselimuti oleh massa kallus berwarna putih, krem, kecoklatan, hijau muda 

dan/atau hijau tua.  Pada awalnya kalus memiliki struktur remah dan kompak, namun sete-

lah 2 minggu proliferasi sebagian besar kalus memperlihatkan struktur yang kompak dan 

memperlihatkan ciri-ciri kalus embriogenik.  Di antara takaran proline yang diuji tidak 

ditemukan tingkat konsentrasi yang berpengaruh signifikan terhadap proliferasi kalus.  Se-

dangkan di antara takaran putrescine yang dicobakan, proliferasi kalus terbaik diperoleh 

pada konsentrasi 2,5 M; apabila konsentrasi putrescine melampaui 2,5 M, maka prolife-

rasi kalus akan mengalami hambatan. 

 

Kata kunci: bioteknologi tanaman, asam amino, drogenesis, Glycine max. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kedelai (Glycine max) adalah salah satu komoditas pertanian yang penting di 

Indonesia, termasuk bagi Propinsi Jambi.  Komoditas ini menjadi penting bagi Propinsi 

Jambi sebagai salah satu komoditas andalan dalam pembangunan pertanian sejak bebe-

rapa tahun belakangan ini. Hingga saat ini kedelai masih merupakan komoditas andalan 

                                                 
1  Penelitian Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan 

Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No.: 025/SP2H/PP 

DP2M/III/2007 tanggal 29 Maret 2007. 
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yang terus diupayakan peningkatan produksinya melalui berbagai program pengembang-

an.  Hal ini menunjukkan betapa seriusnya upaya Pemerintah Propinsi Jambi dalam mem-

bangun sektor pertanian tanaman pangan, terutama untuk menjadikan kedelai sebagai sa-

lah satu komoditas primadona sekaligus mencapai swasembadanya.   

Melalui program Agropolitan Propinsi Jambi tanaman kedelai diusahakan di Kabu-

paten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Desa Rantau Makmur, Desa Simpang dan bebe-

rapa desa lain di sekitarnya dengan total luas areal tanam lebih-kurang 22.000 ha.  Namun 

demikian, keterbatasan kondisi lingkungan yang sebagian terdiri atas lahan pasang-surut 

menyebabkan produksi kedelai yang dicapai tidak maksimum.  Di beberapa lokasi me-

mang diperoleh hasil yang memuaskan, sementara di lokasi lain hasil yang diperoleh ma-

sih di bawah produksi rata-rata.  Oleh karenanya diperlukan suatu terobosan teknologi un-

tuk memperbaiki mutu genetik tanaman kedelai yang diusahakan di daerah ini agar mem-

iliki sifat toleransi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ada.  Untuk itu, pemu-

liaan kedelai merupakan alternatif yang perlu dikaji, terutama melalui pemanfaatan bio-

teknologi lewat regenerasi tanaman haploid yang telah terbukti mampu mempercepat pro-

ses seleksi dan pelepasan varietas baru pada sejumlah spesies tanaman pertanian. 

Teknologi haploid dan doubled-haploid menawarkan keunggulan yang tidak dijum-

pai pada teknik pemuliaan tanaman secara konvensional.  Dengan teknologi ini akan da-

pat dikembangkan tanaman-tanaman homozigous hanya dalam kurun waktu satu genera-

si, sekali pun berasal dari induk yang heterozigous (Bayliss et al., 2002).  Hal ini nyata 

mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi populasi tanaman guna studi 

genetik atau pun untuk tujuan seleksi, dan varietas tanaman baru akan dapat dilepas bebe-

rapa tahun lebih awal bila dibandingkan dengan metoda pemuliaan konvensional.  Se-

dangkan dengan teknologi konvensional, tanaman homozigous baru dapat dihasilkan se-

telah melalui proses seleksi hingga 5 atau 6 generasi (Taji et al., 2002).  Sejumlah sifat-

sifat unggul, a.l. toleransi terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, se-

perti kekeringan, suhu rendah, hara rendah atau pun kandungan logam berat yang tinggi 

di dalam tanah merupakan karakter resesif yang dapat dideteksi secara dini pada tanaman 

haploid.  Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan silang luar dan inkompatibilitas 

sendiri (self incompatibility) dapat pula diatasi dengan pemanfaatan teknologi haploid. 

Telah diketahui bahwa keberhasilan regenerasi tanaman haploid dari kultur antera 

sangat tergantung pada kapasitas embriogenik kalus yang diregenerasikan, yang pada gi-

lirannya nanti akan meregenerasikan embrio somatik melalui embriogenesis.  Banyak 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan regenerasi kalus embriogenik dan embriogenesis 

somatik, di antaranya adalah kehadiran poliamin alifatik dan asam amino proline di dalam 

medium kultur (Chi et al., 1994; Bajaj dan Rajam, 1996; Rajam, 1997).   

Pada kultur in vitro wortel, Feier et al. (1984) melaporkan bahwa pemberian poli-

amin alifatik berupa putrescine ke dalam medium kultur dapat mengembalikan embrioge-

nesis yang mengalami hambatan oleh zat penghambat tumbuh.  Sementara itu Yadav dan 

Rajam (1997) mengemukakan bahwa perlakuan putrescine dapat meningkatkan embrio-

genesis somatik pada kultur jaringan tanaman terong, di mana pada konsentrasi 0,5 mM 

putrescien meningkatkan regenerasi embrio somatik hingga enam kali lipat. 

Sementara itu pada tanaman anise (Pimpinella anisum), Bella dan Shetty (1999) 

mendapatkan bahwa kehadiran proline di dalam medium kultur yang mengandung 2,4-D 

nyata meningkatkan proliferasi kalus embriogenik, yang meregenrasikan embrio somatik 

setelah ditransfer pada pada medium tanpa zat pengatur tumbuh.  Pada tanaman bit gula 

(Beta vulgaris), Moghaddam et al. (2000) melaporkan bahwa pemberian proline konsen-

trasi 50 mM dapat meningkatkan embriogenesis somatik pada kultur yang disuspensikan 

pada medium yang mengandung 2,3,5 triiodobenzoic acid (TIBA). Dilaporkan pula oleh 

Zulkarnain et al. (2005), bahwa kalus embriogenik yang diregenerasikan dari kultur ante-

ra tanaman Swainsona formosa mengandung proline sebanyak 0,478%, sedangkan kalus 

non-embriogenik tidak mengandung proline sama sekali. 
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Hasil-hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas melandasi hipotesis bahwa 

putrescine dan proline dapat digunakan pada kultur antera kedelai untuk memacu prolife-

rasi kalus embriogenik yang diharapkan dapat meregenerasikan embrio somatik dan ta-

naman lengkap. Oleh karenanya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menda-

patkan konsentrasi putrescine dan proline yang dapat menginduksi embriogenesis mikro-

spora maupun proliferasi kalus embriogenik dan perkembangan embrio dari kalus em-

briogenik pada kultur antera tanaman kedelai kultivar Merubetiri. Sedangkan tujuan jang-

ka panjang dari penelitian ini adalah terciptanya tanaman kedelai doubled-haploid yang 

unggul yang memiliki potensi produksi tinggi di lingkungan tumbuh yang kurang meng-

untungkan, khususnya lahan marjinal di Propinsi Jambi.  

 

 

BAHAN DAN METODA 

 

Persiapan tanaman induk 

Kedelai yang digunakan sebagai tanaman induk pada penelitian ini diperoleh dari 

Balai Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPPTP), Jambi, yang sudah diuji 

daya adaptasinya di daerah pasang-surut di Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur, Propinsi Jambi.  Pada tahun pertama digunakan empat kultivar, yaitu 

Anjasmoro, Baluran, Merubetiri dan Wilis.  Akan tetapi dari hasil pengujian pada tahun 

pertama dan tahun ke-dua didapatkan hasil bahwa kultivar Merubetiri memperlihatkan 

respon yang lebih baik terhadap kultur in vitro dibandingkan tiga kultivar lainnya.  Oleh 

karenanya, pada tahun ke-tiga penelitian in difokuskan pada respon kultivar Merubetiri 

terhadap pemberian proline dan putrescine. 

Sebagaimana dengan persiapan tanaman pada tahun pertama dan ke-dua, pada 

tahun ke-tiga ini tanaman kedelai ditumbuhkan di dalam polybag di kebun percobaan 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Mendalo Darat.  Pemeliharaan tanaman mengikuti 

prosedur kultur teknik yang umum dilakukan, yakni penyiraman air, pengendalian hama 

dan penyakit serta pemupukan.   

Penanaman bahan induk dilakukan setiap 3 – 4 minggu guna menjamin ketersedia-

an bahan eksplan (tunas bunga) yang cukup selama penelitian.  Selain itu, pernanaman ini 

juga sebagai upaya memperbanyak koleksi benih untuk digunakan sebagai bahan per-

banyakan berikutnya. 

 

Cara kerja 

Medium kultur 

Medium kultur yang digunakan adalah medium dasar MS (Murashige dan Skoog, 

1962) yang dilengkapi dengan vitamin dan sukrosa.  Sebanyak 10 mL dari masing-

masing larutan stok (Tabel 1) 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 dijadikan 1 L dengan penambahan air suling. Kemasaman medium 

ditetapkan 5,8  0,02 dengan menambahkan NaOH 1 M atau HCl 0.5 M.  Untuk mem-

buat medium padat digunakan Bacto Bitek agar sebanyak 8 g, yang dilarutkan dengan 

pemanasan sebelum medium tersebut dibagi-bagi ke dalam botol kultur dan disterilkan 

dengan otoklaf pada tekanan 1.1 kg cm-1 (103 kPa) pada suhu 121oC selama 20 menit.  

Sedangkan medium cair tidak menggunakan bahan pemadat agar-agar. 

 

Isolasi dan inokulasi eksplan 

Bahan tanaman yang digunakan sebagai eksplan adalah antera yang diperoleh dari 

tunas bunga muda.  Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (tahun pertama), ukuran 

tunas bunga yang ideal untuk mendapatkan antera dengan mikrospora pada tahap pertum-

buhan tetrad hingga uninukleat adalah 2,5 – 3,5 mm.  Setelah tunas bunga disterilkan d-
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engan alkohol 70% selama lebih-kurang 10 detik, kelopak dan mahkota bunga dibuang 

dengan hati-hati, lalu antera dipisahkan dari filamen untuk selanjutnya dikulturkan pada 

media yang telah disiapkan.   

Isolasi dan inokulasi antera dilakukan dengan bantuan peralatan yang merupakan 

hasil pengembangan yang dilakukan pada tahun pertama.  Alat isolasi dan inokulasi se-

derhana ini dibuat menggunakan bahan dan alat yang sederhana.  Alat isolasi dibuat dua 

buah, yaitu untuk pemakaian sebelah kanan dan sebelah kiri.  Alat di sebelah kanan ber-

fungsi menahan tunas bunga pada dasar cawan petri (sama seperti halnya fungsi pinset), 

sedangkan akan sebelah kanan berfungsi untuk menekan bagian belakang tunas bunga 

dan mendorong antera keluar.  Sesuai dengan fungsinya, kedua alat ini memiliki perbeda-

an arah lengkungannya.  Namun baik alat yang digunakan di sebelah kiri maupun sebelah 

kanan, lengkungannya sama-sama menghadap ke dalam (menghadap ke arah operator).  

Selain itu, alat isolasi ini juga memiliki ujung yang tumpul sehingga memperkecil ke-

mungkinan rusaknya jaringan, terutama antera, akibat tertusuk tanpa sengaja.  Alat isolasi 

ini dihubungkan pada sebuah gagang yang terbuat dari alat suntik bekas berukuran 5-mL 

untuk mempermudah pengoperasiannya. 

Sementara itu alat inokulasi dibuat dari bahan berupa kawat senar gitar No. 1 yang 

dipipihkan dengan cara membakarnya pada nyala api, lalu ditekan dengan pinset, sehing-

ga diperoleh bidang berdiameter lebih-kurang 0,75 mm pada bagian ujungnya.  Penggu-

naan kawat senar gitar No. 1 ini dikarenakan sifat kelenturan dan ukurannya yang sesuai 

untuk objek-objek yang lunak dan peka sepertihalnya antera kedelai.  

 

Tabel 1. Senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk menyusun komposisi medium MS 

(Murashige dan Skoog, 1962) padat (pH 5,7 ± 0,1). 

 

Stok Senyawa Per liter stok 
Pemakaian 

 Stok Per liter medium 

A NH4NO3 82,500 g 20,00 mL 1.650,000 mg 

B KNO3 95,000 g 20,00 mL 1.900,000 mg 

C KH2PO4 34,000 g 5,00 mL 170,000 mg 

 H3BO3 1,240 g  6,200 mg 

 KI 0,166 g  0,830 mg 

 Na2MoO4 . 2H2O 0,050 g  0,250 mg 

 CoCl2 . 6H2O 0,005 g  0,025 mg 

D CaCl2 . 2H2O 88,000 g 5,00 mL 440,000 mg 

E MgSO4 . 7H2O 74,000 g 5,00 mL 370,000 mg 

 MnSO4 . 4H2O 4,460 g  22,300 mg 

 ZnSO4 . 4H2O 1,720 g  8,600 mg 

 CuSO4 . 5H2O 0,005 g  0,025 mg 

F Na2EDTA  7,460 g 5,00 mL 37,300 mg 

 FeSO4 . 7H2O 5,560 g  27,800 mg 

Myo-inositol  10,000 g 10,00 mL 100,000 mg 

Niasin  0,050 g  0,500 mg 

Piridoksin-HCl  0,050 g  0,500 mg 

Tiamin-HCl  0,010 g  0,100 mg 

Glisin  0,200 g  2,000 mg 

Sukrosa    30.000,000 mg 

Agar-agar    7.000,000 mg 
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Lingkungan kultur 

Secara umum kondisi lingkungan di mana kultur dipelihara memiliki suhu 25  

1oC.  Lama pencahayaan (fotoperiodesitas) adalah 16 jam per hari yang diperoleh dari 

lampu fluorescence dengan intensitas 50 µmol m-2 s-1. 

 

Pengujian Prolin 

Percobaan ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi prolin yang efektif untuk 

induksi proliferasi kalus embriogenik dan pembentukan embrio pada kultur antera tanam-

an kedelai kultivar Merubetiri. 

Sebagai perlakuan pada percobaan ini adalah senyawa asam amino prolin yang di-

uji pada taraf konsentrasi 0, 25, 50, 75 dan 100 mM, baik pada medium yang dilengkapi 

dengan 20 M 2,4-D + 10 M kinetin (PA) maupun medium dengan 20 M 2,4-D + 20 

M kinetin (PB) untuk induksi proliferasi kalus embriogenik. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap yang ter-

diri atas 5 ulangan.  Setiap ulangan terdiri atas 5 wadah kultur yang masing-masing berisi 

8 - 10 antera yang berasal dari tunas bunga yang sama. Pengamatan terhadap pertumbuh-

an dan perkembangan eksplan dilakukan setiap minggu selama 8 minggu. 

Percobaan ini terdiri atas 5 ulangan.  Setiap ulangan terdiri atas 5 wadah kultur 

yang masing-masing berisi 10 antera yang berasal dari tunas bunga yang sama. Peng-

amatan dilakukan setiap minggu selama 8 minggu. 

 

Pengujian Putrescine 

Percobaan ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi poliamin (Putrescine) yang 

dapat menginduksi embriogenesis mikrospora maupun proliferasi kalus embriogenik dan 

perkembangan embrio dari kalus embriogenik pada kultur antera tanaman kedelai dalam 

sistem in vitro. 

Variabel yang diuji pada percobaan ini adalah poliamin dari jenis Putrescine yang 

dicobakan pada konsentrasi 0, 2,5, 5,0, 7,5 dan 10,0 mM pada medium dengan zat peng-

atur tumbuh 20 M 2,4-D + 10 M kinetin (PA) dan medium dengan 20 M 2,4-D + 20 

M kinetin (PB) untuk induksi pembentukan  kalus embriogenik. 

Sama seperti pada pengujian prolin, pada percobaan ini akan digunakan Rancangan 

Acak Lengkap sederhana yang terdiri atas 5 ulangan.  Setiap ulangan terdiri atas 5 wadah 

kultur (cawan Petri) yang di dalam masing-masing wadah dikulturkan 8 hingga 10 antera 

yang berasal dari tunas bunga yang sama. Pengamatan terhadap pertumbuhan dan per-

kembangan eksplan dilakukan setiap minggu selama 8 minggu periode percobaan. 

 

Pengumpulan data 

Pada kedua percobaan di atas, data yang dikumpulkan adalah dari peubah-peubah 

sebagai berikut: 

 Jumlah eksplan yang membentuk kalus (%), yang ditentukan dengan menghitung 

jumlah antera yang meregenerasikan kalus dibagi dengan jumlah keseluruhan antera 

yang dikulturkan, dengan rumus: 

100% x 
ndikulturka yang anteraseluruh  

kalussikan meregenera antera 
    (%) berkaluseksplan  



  

 Karakteristik kalus, yang diamati secara visual terhadap keadaan kalus yang diregene-

rasikan, seperti warna (putih, hijau, transparan), tekstur (halus, licin, kasar), dan struk-

tur (remah, kompak).   

 Sifat embriogenik v.s. non embriogenik.  Kalus embriogenik yang berproliferasi dari 

antera tanaman legum dicirikan oleh teksturnya yang halus dengan struktur yang re-

mah dan berwarna putih kehijauan (Zulkarnain et al., 2005). 
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 Kecepatan pembentukan kalus (dalam hari), yang diukur berdasarkan pengamatan se-

cara visual terhadap lamanya waktu antara inisiasi kultur sampai kalus pertama kali 

terlihat berproliferasi di permukaan antera. 

 

Analisis statistik dan penyajian data 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL).  Untuk melihat pe-

ngaruh perlakuan (proline dan putrescine) yang diberikan, data yang diperoleh dianalisis 

secara statistik menggunakan analisis ragam (Analysis of Variance, ANOVA).  Sedang-

kan untuk melihat perbedaan pengaruh antar perlakuan, dilakukan uji lanjut mengguna-

kan uji Fisher’s Protected Least Significant Different (FPLSD) (Fisher, 1966) pada taraf 

 = 0,05, dengan rumus: 

ulangan

KT  2
 t FPLSD

galat
α0,05


  

di mana nilai t diperoleh dari tabel distribusi t Student (two-tailed significant test), dan 

KTgalat diperoleh dari sidik ragam. 

Di samping itu, hasil pengamatan juga disajikan dalam bentuk visual berupa foto-

foto perkembangan eksplan yang dikulturkan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian.  Objek-objek, baik makroskopik maupun mikroskopik direkam 

menggunakan kamera digital (Nikon Coolpix 900E), untuk selanjutnya citra yang didapat 

diedit menggunakan perangkat lunak Adobe PhotoDeluxe Home Edition 3.0 (Adobe 

Systems Incorporated, 1998) untuk mendapatkan penampakan objek yang lebih jelas.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

Respon yang diperlihatkan oleh antera kedelai cv. Merubetiri yang dikulturkan pa-

da medium MS (Murashige dan Skoog, 1962) padat dengan dan tanpa zat pengatur tum-

buh (20 M 2,4-D + 10 M kinetin dan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin) yang dilengkapi 

dengan asam amino proline pada taraf konsentrasi 0, 25, 50, 75 dan 100 mM, adalah 

berupa proliferasi kalus yang terjadi dalam kurun waktu 5 – 18 hari setelah tanam.  Hal 

yang sama juga terjadi pada antera yang diberi perlakuan putrescine 0, 2,5, 5,0, 7,5 dan 

10,0 mM, baik pada medium dengan zat pengatur tumbuh yang sama (20 M 2,4-D + 10 

M kinetin dan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin). 

Pembentukan kalus diawali dengan terjadinya pembengkakan pada permukaan an-

tera, yang berlanjut dengan terjadinya perubahan warna dari hijau muda menjadi keco-

klatan.  Dalam perkembangan selanjutnya dinding antera menjadi tidak rata (amorf), dan 

akhirnya antera diselimuti oleh massa kalus (Gambar 1). 

Sementara itu pada kultur yang tidak membentuk kalus, antera mengalami per-

ubahan warna dari hijau menjadi putih atau coklat dan tidak memperlihatkan perkem-

bangan lebih lanjut. 

 

Pengaruh konsentrasi prolin 

Persentase antera membentuk kalus 

Hasil analisis ragam menunjukkan, bahwa pemberian proline tidak memperlihatkan 

pengaruh yang nyata terhadap persentase antera yang membentuk kalus, baik pada medi-

um yang dilengkapi dengan 20 M 2,4-D + 10 M kinetin (P = 0,65) maupun pada me-

dium yang dilengkapi dengan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin (P = 0,62). Selanjutnya, data 

hasil pengamatan pengaruh berbagai tingkat konsentrasi proline terhadap persentase an-
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tera kedelai yang membentuk kalus pada kedua macam media yang diuji dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

 
 

Gambar 1. Karakteristik kalus yang terbentuk pada perlakuan proline (A) dan putrescine 

(B) pada medium dengan zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin. 

 

 

Tabel 2. Pengaruh pemberian berbagai tingkat konsentrasi proline pada medium dengan 

dua komposisi zat pengatur tumbuh yang berbeda terhadap persentase antera 

yang membentuk kalus. 

 

Proline 
Zat pengatur tumbuh 

Rata-rata 
20 M 2,4-D + 10 M kinetin 20 M 2,4-D + 20 M kinetin 

0 mM 47,00 23,50 35,25 

25 mM 34,50 16,50 25,50 

50 mM 32,50 18,00 25,25 

75 mM 35,50 13,50 24,50 

100 mM 41,00 12,50 26,75 

Rata-rata 38,10 16,80 - 

FPLSD0,05 21,87 15,72 - 

 

Data yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa proline tidak berpengaruh 

terhadap persentase antera yang membentuk kalus.  Bahkan, ada kecenderungan kehadir-

an proline justru menghambat pembentukan kalus, di mana persentase pembentukan kalus 

tertinggi justru terjadia pada perlakuan tanpa proline (kontrol).  Apabila dilihat secara in-

dividual, persentase pembentukan kalus tertinggi diperlihatkan oleh perlakuan 20 M 2,4-

D + 10 M kinetin tanpa proline, dan persentase terendah diperlihatkan oleh perlakuan 

proline100 mM pada medium 20 M 2,4-D + 20 M kinetin. 

 

Waktu muncul kalus 

Kecepatan pembentukan kalus sebagai akibat adanya proline yang diberikan ke 

dalam medium kultur tidak memperlihatkan pola respon yang spesifik, baik pada medium 

yang dilengkapi dengan 20 M 2,4-D + 10 M kinetin maupun pada medium dengan 20 

M 2,4-D + 20 M kinetin.  Hal ini didukung oleh hasil sidik ragam yang menunjukkan 
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tidak adanya pengaruh yang nyata dari berbagai tingkat konsentrasi proline pada kedua 

medium yang digunakan (berturut-turut P = 0,99 dan P = 0,68 untuk medium dengan 20 

M 2,4-D + 10 M kinetin dan medium dengan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin). Namun 

demikian, data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa inisiasi proliferasi kalus terjadi 

dalam kurun waktu antara 4 hingga 17 hari setelah inisiasi kultur.  Kecepatan inisiasi 

proliferasi kalus sebagai respon terhadap pemberian berbagai tingkat konsentrasi proline 

pada dua komposisi zat pengatur tumbuh yang berbeda disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Pengaruh pemberian berbagai tingkat konsentrasi proline pada medium dengan 

dua komposisi zat pengatur tumbuh yang berbeda terhadap waktu 

pembentukan kalus (hari). 

 

Proline 
Zat pengatur tumbuh 

Rata-rata 
20 M 2,4-D + 10 M kinetin 20 M 2,4-D + 20 M kinetin 

0 mM 6,56 5,79 6,17 

25 mM 6,92 4,62 5,77 

50 mM 7,25 4,37 5,81 

75 mM 6,78 4,54 5,66 

100 mM 6,89 3,35 5,12 

Rata-rata 6,88 4,53 - 

FPLSD0,05 2,79 3,34 - 

 

 

Warna kalus 

Secara umum, warna kalus yang terbentuk baik pada medium dengan 20 M 2,4-D 

+ 10 M kinetin maupun pada medium dengan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin tidak ber-

beda secara nyata.  Demikian pula pada perlakuan berbagai tingkat konsentrasi proline, 

warna kalus yang terbentuk tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan.  

Secara ringkas, hasil pengamatan terhadap warna kalus yang terbentuk sebagai akibat 

pemberian proline pada kedua macam media yang digunakan adalah sebagaimana disaji-

kan pada Tabel 4a dan 4b. 

 

Tabel 4a. Warna kalus yang terbentuk pada medium dengan berbagai tingkat konsentrasi 

proline dan dilengkapi dengan 20 M 2,4-D + 10 M kinetin. 

 

Proline Warna kalus  Keterangan 

0 mM 
Hijau, hijau kekuningan, putih dan 

transparan 

Warna yang dominan adalah hijau, 

sebagian kecil kalus terlihat mengkilap 

dan creamy. 

25 mM 
Putih kehijauan, hijau kekuningan, putih, 

transparan, dan hijau 
Warna kalus yang dominan adalah hijau. 

50 mM Trasparan, hijau, hijau kekuningan Warna kalus yang dominan adalah hijau 

75 mM Hijau, transparan 

Kalus transparan lebih dominan, sebagian 

kecil menjadi lebih hijau namun tetap 

transparan.  

100 mM Hijau, transparan dan putih 

Kalus transparan lebih banyak, dan kalus 

putih umumnya ditemukan di permukaan 

kalus hijau. 
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Tabel 4b. Warna kalus yang terbentuk pada medium dengan berbagai tingkat konsentrasi 

proline dan dilengkapi dengan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin. 

 

Proline Warna kalus  Keterangan 

0 mM Kuning, hijau muda, transparan, putih, 

dan putih kehijauan 

Warna kalus yang dominan adalah hijau 

muda dan putih kehijauan.  

25 mM Putih kehijauan, hijau, transparan,  Warna kalus yang dominan adalah hijau. 

Terdapat sebagian kecil kalus trasparan 

yang menunjukkan perubahan warna 

menjadi lebih hijau namun tetap 

transparan. 

50 mM Hijau, putih kehijauan, transparan, 

kuning,  

Warna kalus yang dominan adalah hijau. 

75 mM Hijau Semua kalus yang terbentuk berwarna 

hijau. 

100 mM Hijau dan putih kehijauan Warna kalus yang dominan adalah hijau. 

 

 

Struktur kalus 

Struktur kalus yang dominan dari seluruh perlakuan adalah kompak (Gambar 2A). 

Kalus dengan struktur remah (Gambar 2B) hanya ditemui pada kalus yang transparan. 

Sedangkan kalus dengan struktur kompak namun memiliki sebagian kecil kalus remah di 

permukaan ditemukan pada kalus yang berwarna hijau muda dan putih kehijauan serta 

kalus yang berwarna putih. Sangat remahnya kalus yang transparan mengakibatkan kalus 

tersebut mudah terpisah-pisah pada saat disubkultur ke medium baru. Setelah 4 hingga 7 

hari disubkultur ke media segar pembentukan kalus remah makin meningkat. Pemben-

tukan kalus remah ini ditemui pada permukaan kalus yang berwarna putih kehijauan 

sampai hijau muda.  

 

 

 
 

Gambar 2. Kalus dengan struktur kompak yang mendominasi semua perlakuan proline 

(A), kalus dengan struktur remah yang dijumpai pada sebagian kecil 

perlakuan proline (B). 
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Selain warna dan struktur yang kompak, pada kalus tersebut juga ditemukan ada-

nya struktur berupa tonjolan yang yang keluar di permukaan kalus, yaitu pada perlakuan 

media dengan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin tanpa pemberian prolin dan pemberian pro-

line pada tingkat konsentrasi 25 mM (Gambar 3). 

 

 
 
Gambar 3. Tonjolan yang yang keluar dari permukaan kalus pada perlakuan media de-

ngan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin tanpa pemberian prolin (A) dan pem-

berian proline pada tingkat konsentrasi 25 mM (B).  

 

Pengaruh konsentrasi putrescine 

Persentase antera membentuk kalus 

Sepertihalnya pada perlakuan proline, respon yang diperlihatkan oleh antera yang 

dikulturkan pada medium yang dilengkapi dengan putrescine adalah berupa proliferasi 

kalus.  Namun berbeda dengan perlakuan proline, putrescine yang diberikan nyata mem-

pengaruhi persentase antera yang meregenerasikan kalus, baik pada medium dengan 20 

M 2,4-D + 10 M kinetin (P = 0,00) maupun pada medium dengan 20 M 2,4-D + 20 

M kinetin (P = 0,00).  Persentase antera yang membentuk kalus tertinggi diperlihatkan 

oleh perlakuan putrescine konsentrasi 2,5 mM yang berbeda nyata dengan perlakuan la-

innya. Akan tetapi, peningkatan konsentrasi putrescine hingga 10,0 mM nampaknya cen-

derung untuk menekan laju proliferasi kalus. Sementara itu, apabila dilihat dari faktor 

komposisi medium, terlihat bahwa antera yang dikulturkan pada medium dengan 20 M 

2,4-D + 10 M kinetin lebih banyak meregenerasikan kalus daripada antera yang dikul-

turkan pada medium dengan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin (Tabel 5). 

 

Waktu muncul kalus 

Sama halnya dengan perlakuan proline, kecepatan pembentukan kalus pada perla-

kuan putrescine tidak memperlihatkan adanya pola pengaruh yang spesifik, baik pada me-

dium yang dilengkapi dengan 20 M 2,4-D + 10 M kinetin maupun pada medium de-

ngan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin.  Hasil perhitungan sidik ragam menunjukkan tidak 

adanya pengaruh yang nyata dari berbagai tingkat konsentrasi putrescine, baik pada me-

dium dengan 20 M 2,4-D + 10 M kinetin (P = 1,19) maupun pada medium dengan 20 

M 2,4-D + 20 M kinetin (P = 1,19). Dari data yang dikumpulkan terungkap bahwa 

rentang waktu yang dibutuhkan untuk inisiasi proliferasi kalus pada perlakuan putrescine 
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sedikit berbeda (lebih lebar) dari rentang waktu untuk inisiasi proliferasi kalus pada perla-

kuan proline, yakni antara 4 hingga 20 hari setelah inisiasi kultur.   

 

Tabel 5. Pengaruh pemberian berbagai tingkat konsentrasi putrescine pada medium de-

ngan dua komposisi zat pengatur tumbuh yang berbeda terhadap persentase 

antera yang membentuk kalus. 

 

Putrescine 
Zat pengatur tumbuh 

Rata-rata 
20 M 2,4-D + 10 M kinetin 20 M 2,4-D + 20 M kinetin 

0,0 mM 27,50 b 23,50 b 25,50 

2,5 mM 46,00 a 46,50 a 46,25 

5,0 mM 45,50 a 12,50 b 29,00 

7,5 mM 24,40 bc 8,50 b 16,45 

10,0 mM 13,00 c 10,50 b 11,75 

Rata-rata 31,28 20,30 - 

FPLSD0,05 14,22 17,09  

Keterangan: angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata menurut uji FPLSD pada taraf  

= 0,05. 

 

 

 

Tabel 6. Pengaruh pemberian berbagai tingkat konsentrasi putrescine pada medium 

dengan dua komposisi zat pengatur tumbuh yang berbeda terhadap waktu 

pembentukan kalus (hari). 

 

Putrescine 
Zat pengatur tumbuh 

Rata-rata 
20 M 2,4-D + 10 M kinetin 20 M 2,4-D + 20 M kinetin 

0,0 mM 3,54 4,50 4,02 

2,5 mM 5,09 4,56 4,83 

5,0 mM 3,83 2,35 3,09 

7,5 mM 4,23 2,61 3,42 

10,0 mM 2,53 2,80 2,67 

Rata-rata 3,84 3,36 - 

FPLSD0,05 2,14 2,90 - 

 

 

Warna kalus 

Pada awal pembentukannya, sebagian besar kalus yang berproliferasi memiliki 

warna kecoklatan.  Namun pada perkembangan selanjutnya warna kalus tersebut berubah 

menjadi lebih terang.  Sama halnya dengan percobaan sebelumnya (perlakuan proline), 

baik kalus yang terbentuk pada medium dengan 20 M 2,4-D + 10 M kinetin maupun 

yang terbentuk pada medium dengan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin tidak memperlihat-

kan tampilan warna yang berbeda secara signifikan.  Demikian pula pada perlakuan ber-

bagai tingkat konsentrasi putrescine, warna kalus yang terbentuk tidak menunjukkan per-

bedaan yang nyata antar perlakuan.  Ringkasan hasil pengamatan terhadap warna kalus 

yang terbentuk pada berbagai tingkat konsentrasi putrescine pada kedua macam media 

adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 7a dan 7b. 
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Tabel 7a. Warna kalus yang terbentuk pada medium dengan berbagai tingkat konsentrasi 

putrescine dan dilengkapi dengan 20 M 2,4-D + 10 M kinetin. 

 

Putrescine Warna kalus  Keterangan 

0,0 mM Kalus berwarna coklat muda dan hijau 

kekuningan 

Kalus berstruktur kompak, dengan ukuran 

tidak melebihi 5 kali ukuran antera. 

2,5 mM Coklat muda, kuning kehijauan, hijau 

dan putih. 

Sebagian besar berstruktur remah, 

globular atau menyerupai kapsul dan 

tentakel. Rata-rata berukuran lebih dari 

12 kali ukuran antera. 

5,0 mM Kalus berwarna hijau gelap, hijau, hijau 

kekuningan dan putih. 

Sebagian besar berstruktur remah dengan 

ukuran lebih dari 12 kali ukuran antera. 

7,5 mM Sebagian besar berwarna coklat. Struktur kompak. 

10,0 mM Sebagian besar berwarna coklat muda, 

sebagian kecil berwarna hijau. 

Umumnya berstruktur kompak, hanya 

sebagian kecil berstruktur remah. 

 

 

 

Tabel 7b. Warna kalus yang terbentuk pada medium dengan berbagai tingkat konsentrasi 

putrescine dan dilengkapi dengan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin. 

 

Putrescine Warna kalus  Keterangan 

0,0 mM Warna kalus bervariasi dari coklat muda 

hingga kuning kehijauan. 

Kalus coklat muda berstruktur kompak, 

dan kalus hijau kekuningan berstruktur 

remah. 

2,5 mM Sebagian besar berwarna hijau 

kekuningan dan kuning, sebagian 

berwarna coklat muda. 

Kalus hijau kekuningan berstruktur remah 

dan kalus coklat muda berstruktur 

kompak.  Rata-rata kalus berukuran lebih 

dari 12 kali antera. 

5,0 mM Kalus berwarna hijau tua, hijau 

kekuningan, dan sebagian kecil 

berwarna putih. 

Sebagian besar berstruktur remah, 

globular, menyerupai kapsul atau tentakel 

dengan ukuran lebih dari 12 kali antera. 

7,5 mM Kalus berwarna coklat muda dan hijau. Umumnya kalus memiliki struktur 

kompak. 

10,0 mM Sebagian kalus berwarna hijau, kuning 

kehijauan dan sebagian lagi coklat 

muda. 

Kalus hijau dan kuning kehijauan 

memiliki struktur yang remah, sedangkan 

kalus coklat berstruktur kompak.  Ukuran 

kalus tidak lebih dari 5 kali ukuran antera. 

 

 

Struktur kalus 

Sebagaimana disajikan pada Tabel 6a dan 6b, struktur kalus bervariasi dari kompak 

hingga remah. Hasil ini tidak berbeda dengan struktur kalus yang diregenerasikan pada 

antera yang dikulturkan pada berbagai tingkat konsentrasi proline.  Selain itu, dijumpai 

bahwa struktur yang kompak (Gambar 4A) mendominasi karakteristik kalus yang direge-

nerasikan.  Hanya sebagian kecil kalus yang diregenerasikan memiliki struktur yang re-

mah (Gambar 4B).  
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Gambar 4. Kalus dengan struktur kompak yang mendominasi semua perlakuan putres-

cine (A), kalus dengan struktur remah yang dijumpai pada sebagian kecil 

perlakuan putrescine (B).  

 

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 peluang bahwa kalus tersebut beregenerasi dari mikrospora yang 

berada di dalam antera.  Jika demikian adanya, maka kemungkinan besar tingkat ploidi 

kalus yang didapatkan pada penelitian ini adalah sama sebagaimana halnya dengan ting-

kat ploidi mikrospora, yaitu haploid.  Namun demikian, hal ini masih perlu dibuktikan 

lebih lanjut dengan memeriksa dan menghitung secara langsung jumlah kromosomnya di 

bawah mikroskop.  Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan menginduksi embrio-

genesis dari massa kalus.  Diharapkan embrioid dapat terbentuk dari sel-sel kalus yang 

haploid dan tumbuh dan berkembanga menjadi tanaman lengkap. 

Pada penelitian ini terungkap, bahwa keterlibatan asam amino proline yang diberi-

kan secara eksternal (proline eksogen) tidak mempengaruhi perkembangan antera secara 

signifikan. Akan tetapi, pemberian poliamin alifatik berupa putrescine nyata mempenga-

ruhi perkembangan antera dalam kultur in vitro meskipun respon yang diperlihatkan ma-

sih terbatas pada proliferasi kalus.  Pada kedua percobaan (pengujian proline dan putres-

cine) pada dua komposisi zat pengatur tumbuh yang berbeda (20 M 2,4-D + 10 M ki-

netin dan 20 M 2,4-D + 20 M kinetin) didapati kalus dengan ciri-ciri embriogenik, 

khususnya pada tanaman legum, yaitu kompak, berwarna hijau muda atau putih dan me-

nunjukkan adanya struktur berupa nodul pada permukaannya (Zulkarnain et al., 2005).   

Upaya meningkatkan kapasitas embriogenik kalus pada sejumlah spesies tanaman 

dengan memberikan prolin dari luar (eksogen) telah dilakukan oleh beberapa peneliti.  

Hasil penelitian Bella dan Shetty (1999) pada tanaman anise (Pimpinella anisum) menun-

jukkan bahwa prolin sangat merangsang pembentukan kalus embriogenik pada medium 

yang mengandung 2,4-D dan perkembangan embrio pada medium tanpa zat pengatur 

tumbuh.  Selanjutnya Moghaddam et al. (2000) melaporkan bahwa penambahan prolin 

dengan konsentrasi 50 mM pada medium yang mengandung 2,3,5 triiodobenzoic acid 

(TIBA), dapat meningkatkan embriogenesis somatik pada kultur suspensi tanaman bit 

gula (Beta vulgaris). Sementara itu pada tanaman legum, Zulkarnain et al. (2005) mela-

porkan bahwa kalus embriogenik yan gdiregenrasikan dari antera tanaman Swainsona 

formosa mengandung prolin sebanyak 0,478%, sedangkan kalus non-embriogenik tidak 

mengandung prolin sama sekali. 
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Sementara itu, putrescine (Put-diamine) adalah poliamin alifatik yang banyak ter-

sebar di dalam sel-sel tanaman.  Senyawa ini diketahui memegang peranan penting dalam 

pertumbuhan dan berbagai peristiwa perkembangan pada tanaman, mulai dari pertumbuh-

an dan diferensiasi sel sampai respon terhadap cekaman lingkungan (Rajam et al., 1985; 

Evans dan Malberg, 1989; Galston dan Kaur-Sawhney, 1990; Tiburcio et al., 1993; 

Rajam, 1997). Senyawa-senyawa poliamin alifatik juga telah dinyatakan sebagai grup 

baru dari zat pengatur tumbuh (Galston dan Kaur-Sawhney, 1990; Bagni dan Torrigiani, 

1992).  

Penelitian terhadap peranan poliamin dalam proses perkembangan tanaman kini 

telah mengarah pada pemanfaatannya untuk meningkatkan embriogenesis somatik pada 

sejumlah tanaman pertanian penting (Chi et al., 1994; Bajaj dan Rajam, 1996; Rajam, 

1997). Pada kultur in vitro wortel, Feier et al. (1984) melaporkan bahwa pemberian poli-

amin berupa putrescin ke dalam medium kultur dapat mengembalikan embriogenesis 

yang mengalami hambatan oleh zat penghambat tumbuh.  Sementara itu Yadav dan 

Rajam (1997) mengemukakan bahwa perlakuan putrescine dapat meningkatkan embrio-

genesis somatik pada kultur jaringan tanaman terong, di mana pada konsentrasi 0,5 mM 

putrescin meningkatkan regenerasi embrio somatik hingga enam kali lipat. 

Warna kalus yang putih dengan struktur yang kompak memperlihatkan adanya ka-

pasistas embriogenik dari massa kalus yang bersangkutan.  Hal ini telah dibuktikan oleh 

sejumlah peneliti, baik pada tanaman non-legum mapun pada tanaman legum.  Sebagai 

contoh, pada kultur in vitro tanaman Bixa arellana, Sha-Valli-Khan et al. (2002) mene-

mukan bahwa kombinasi NAA + BAP menghasilkan kalus berwarna putih dengan struk-

tur remah dan permukaan mengkilap, yang kemudian berkembang menjadi kalus berwar-

na putih dengan struktur kompak, sebelum akhirnya meregenerasikan struktur globular 

berwarna hijau.  Pembentukan struktur globular berwarna hijau ini merupakan tanda-

tanda awal dari embriogenesis sebagaimana dilaporkan oleh Sudhersan dan Abo-El Nil 

(2002) dan Zulkarnain (2005) pada kultur in vitro Swainsona formosa. Pembentukan ka-

lus berwarna putih dan kompak yang berakhir pada embriogenesis juga dilaporkan oleh 

Tang et al. (2000) pada kultur in vitro Pinus taeda, dan oleh Fulzele dan Satdive (2003) 

pada kultur in vitro Nothapodytes foetida.  Namun demikian, sifat jaringan tanaman le-

gum yang rekalsitran (Van Doorne et al., 1995) kiranya perlu menjadi bahan pertimbang-

an dalam mengupayakan egenerasi tanaman secara in vitro. 

Bila dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, regenerasi kalus berwarna 

putih dan kompak pada penelitian ini mengandung implikasi besarnya peluang untuk 

mendapatkan tanaman haploid melalui embriogenesis dari massa kalus yang diduga ter-

diri atas sel-sel haploid.  Dengan melakukan modifikasi pada sejumlah faktor lingkungan, 

terutama komposisi medium, diharapkan regenerasi kedelai haploid secara in vitro dapat 

diwujudkan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Taji et al. (2002), 

bahwa embriogenesis somatik memiliki arti penting di dalam teknik kultur jaringan untuk 

memproduksi tanaman seragam dalam jumlah besar.  Akan tetapi proses ini dibatasi oleh 

banyak hal karena embrio somatik hanya akan berkembang dari dalam massa kalus yang 

embriogenik, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kalus dengan sifat-sifat 

embriogenik ada kalanya sangat lama.  Di samping itu, faktor-faktor seperti hormon ta-

naman, hara dan kondisi lingkungan harus dioptimasi terlebih dahulu agar embriogenesis 

dapat berlangsung. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Dari hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan se-

bagai berikut: 
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1. Kisaran konsentrasi proline dan putrescine yang diberikan ke dalam medium kultur 

belum mampu merangsang terjadinya embriogenesis somatik pada kultur antera ke-

delai kultivar Merubetiri. 

2. Proliferasi kalus pada medium yang dilengkapi dengan kinetin konsentrasi tinggi (20 

M) mengalami hambatan dengan adanya tambahan proline eksogen.  Sedangkan pa-

da medium dengan kinetin konsentrasi lebih rendah (10 M), kehadiran proline tidak 

memperlihatkan pengaruh yang signifikan.  

3. Pemberian poliamin alifatik berupa putrescine hingga konsentrasi 2,5 M dapat me-

macu proliferasi kalus pada antera yang dikulturkan baik pada medium dengan kinetin 

konsentrasi tinggi (20 M) maupun konsentrasi rendah (10 M).  Namun proliferasi 

kalus mengalami hambatan apabila konsentrasi putrescine melebihi 2,5 M. 

4. Waktu munculnya kalus baik pada perlakuan proline maupun putrescine pada kedua 

macam media (kinetin 20 M dan kinetin 10 M) tidak memperlihatkan adanya per-

bedaan yang signifikan. 

5. Karakteristik kalus yang diregenerasikan, baik pada perlakuan proline maupun putres-

cine pada kedua macam media (kinetin 20 M dan kinetin 10 M) pada umumnya sa-

ma, dengan indikasi adanya sifat-sifat embriogenik. 

 

Saran 

Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan menguji peubah-peubah lain yang berpe-

ngaruh meningkatkan terbentuknya kalus embriogenik pada kultur antera, seperti penggu-

naan asam amino dan poliamin alifatik lain (selain dari proline dan putrescine), untuk 

mendapatkan perkembangan eksplan yang lebih baik, terutama menginduksi terjadinya 

embriogenesis. 
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