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ABSTRAK 

Ni Gusti Ayu Widyantari, 2021. Mikropropagasi Bawang Merah (Allium 

ascalonicum L.) Pada Berbagai Konsentrasi 2,4 D Secara In Vitro (di bawah 

bimbingan Rahman Hairuddin dan Ulfah Zakiyah Hamdani). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 2,4 D terhadap 

induksi kalus bawang merah dengan menggunakan eksplan umbi bawang merah 

dan mengetahui konsentrasi 2,4 D terbaik yang dibutuhkan oleh kalus bawang 

merah untuk induksi optimal. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur 

Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Palopo, Jalan 

Lamaranginag, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo pada bulan Juli sampai 

September 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

acak lengkap dengan 6 perlakuan dan terdiri dari 3 ulangan. Taraf perlakuan yang 

digunakan yaitu P0 = Kontrol, P1 = 1 ppm 2,4 D +  Kinetin 2,0 mg/L, P2 = 2 ppm 

2,4 D + Kinetin 2,0 mg/L, P3 = 3 ppm 2,4 D + Kinetin 2,0 mg/L, P4 = 4 ppm 2,4 

D + Kinetin 2,0 mg/L, P5 = 5 ppm 2,4D + Kinetin 2,0 mg/L. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa perlakuan P5 = 5 ppm 2,4D + Kinetin 2,0 mg/L merupakan 

dosis terbaik pada tanaman bawang merah yang berpengaruh sangat nyata untuk 

parameter umur berkalus, diameter kalus dan bobot kalus dengan nilai rata-rata 

berturut-turut 8,33 HST; 2,3 cm; 3,3 gr; tekstur kalus yang remah dengan warna 

kalus yang rata-rata berwarna putih. Hal ini di duga karena adanya pemberian 

konsentrasi 2,4 D yang berbeda serta penambahan kinetin dengan dosis yang sama 

memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kalus tanaman 

bawang merah. 

Kata kunci: 2,4 D, Bawang Merah, Mikropropagasi, Kinetin 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) adalah salah satu penyedap masakan 

yang termasuk kedalam komoditas hortikultura. Selain itu bawang merah berguna 

bagi kesehatan tubuh manusia karena mengandung gizi berdasarkan data dari The 

National Nutrient Data Base bawang memiliki karbohidrat gula, dan lemak yang 

bisa memenuhi kebutuhan tubuh manusia (Waluyo dan Sinaga, 2015). 

Umbi bawang merah menyediakan 72 kalori per 100 gram, 79,80 gram air, 

16, 80 gram karbohidrat, 7,87 gram gula total, 3,2 gram serat, 2,5 gram protein, 

dan 0,01 gram lemak. Diantara vitamin dan mineral dalam umbi ini adalah 31,2 

miligram vitamin C, 0,20 miligram vitamin B1, 0,11 miligram vitamin B2, 0,11 

miligram vitamin B3, dan 0,11 miligram  vitamin B6. Umbi bawang memberikan 

sejumlah besar nutrisi yang bermanfaat bagi system peredaran darah dan 

pencernaan. Kemampuan organ atau jaringan untuk melakukan fungsi normalnya 

(Kuswardhani, 2016). 

Lokasi Indonesia yang terkenal untuk budidaya bawang merah antara lain 

Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Solo, dan Wates (Yogyakarta) 

(Kuswardhani, 2016). Bawang merah adalah komoditas umum yang dapat 

digunakan dalam berbagai persiapan makanan. Terutama digunakan pada bidang 

kuliner mengalami kenaikan harga yang menyebabkan kenaikan harga produk lain 

di pasar. Bawang merah adalah makanan penting yang dimana setiap komunitas 

sangat membutuhkannya. Konsumsi bawang merah di Indonesia bisa mencapai 

puluhan ribu ton per tahun (Fajjriyah, 2017). Kurangnya produksi sedangkan 

kebutuhan yang semakin tinggi mengakibatkan 20% dari kebutuhan bawang 

merah masih dipenuhi menggunakan impor bawang merah (Suhendra, 2014). Data 

yang diperoleh dari berbagai situs harus disusun dan diserahkan oleh Badan Pusat 

Statistik Hortikultura Indonesia. 

Produksi bawang merah terus meningkat antara 2011 dan 2017. Ini adalah 

pertama kalinya turun di bawah nol persen sejak 2013. Bawang merah 
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menyumbangkan 893.124 ton dari total produksi AS pada 2011. Produksi bawang 

merah meningkat menjadi 964.221 ton pada 2012, kemudian menjadi 1.010.773 

ton pada 2013. dan menjadi 1.233.984 ton pada tahun 2014. Jika dibandingkan 

dengan tahun 2014, 2015, dan 2016 produksi bawang merah meningkat masing-

masing sebesar 1.446.859 ton dan 1.470.155 ton. Naik 1.470.155 ton pada 2017 

setelah naik 1.446.859 ton pada 2016 (Badan Pusat Statistik, 2018). Masalah-

masalah ini muncul sebagai akibat dari kurangnya benih yang tersedia yang 

menghambat produksi dunia untuk memenuhi permintaan. Perbanyakan bibit 

bawang merah dengan kultur jaringan (juga dikenal sebagai kultur in vitro) dapat 

digunakan sebagai teknik lain. Tujuan jangka pendek dari perbanyakan benih in 

vitro adalah untuk menghasilkan benih homogen yang secara genetik identik 

dengan tanaman induknya dalam segala hal. 

Sifat totipotensi jaringan eksplan saat dilakukan kultur in vitro yang 

memungkinkan potongan tumbuhan induk dapat tumbuh menjadi tumbuhan utuh 

yang memiliki sifat sama dengan induknya (Mulyaningrum, 2018). Teknik kultur 

jaringan yaitu suatu proses perbanyakan mikro atau mikropropagasi tanaman 

untuk memproduksi individu baru sesuai dengan sifat indukannya (Dwiyuni, 

2015). 

Zat pengatur tumbuh (ZPT) merupakan salah satu penentu keberhasilan 

dalam kultur jaringan (Lestari dkk, 2013). Dalam kultur jaringan proses induksi 

pembelahan sel dan pembentukan  kalus dibantu dengan pemberian hormon 

auksin. Senyawa yang begitu efektif digunakan yaitu 2,4 D menggunakan 

konsentrasi 2,4 D sebanyak 0,001-2,0 mg/L memungkinkan untuk pembentukan 

kalus pada tanaman dikotil (George dan Sherrington, 1984 dalam Mahadi 2014).  

Ketika 2,4 D ditambahkan ke media, pembelahan dan pertumbuhan sel didorong 

dalam situasi tertentu untuk membantu pembentukan dan pertumbuhan kalus 

(Mardini, 2015). Menurut penelitian Yeni Sari (2016) sebelumnya, penyuntikan 

2,4 D kedalam media membantu mempercepat perkembangan eksplan. Dengan 

meningkatnya konsentrasi 2,4 D, laju perkembangan eksplan meningkat secara 

proporsional. 
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Kultur jaringan (kultur kalus) sebagai teknik pengadaan benih. Apabila 

eksplan ditanam pada media yang mengandung auksin dan sitokinin dengan 

proporsi yang sama dengan tanaman induknya atau pada media yang mengandung 

2,4 D, memungkinkan untuk mendorong pembentukan kalus (Dwiyani dkk, 

2014). Menurut Darmawati (2013), dosis 2,4 D 1 ppm dan 2 ppm memberikan 

hasil terbaik untuk pertumbuhan kalus pada perbanyakan mikro. 

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian tentang mikropropagasi 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) pada berbagai konsentrasi 2,4 D 

secara in vitro. 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan 

sebagai dasar penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pemberian 2,4 D terhadap mikropropagasi tanaman 

bawang merah secara in vitro? 

2. Berapa konsentrasi 2,4 D yang efektif terhadap mikropropagasi tanaman 

bawang merah secara in vitro?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengetahui pengaruh pemberian 2,4 D terhadap mikropropagasi tanaman 

bawang merah secara in vitro. 

2. Mengetahui konsentrasi 2,4 D yang efektif terhadap mikropropagasi tanaman 

bawang merah secara in vitro. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai 

pengaruh pemberian 2,4 D terhadap mikropropagasi tanaman bawang merah 

secara in vitro dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengetahui berapa  konsentrasi 2,4 D yang paling efektif terhadap 

mikropropagasi tanaman bawang merah secara in vitro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Tanaman Bawang Merah 

Produksi bawang merah berkisar dari daerah dataran rendah (kurang dari 1 

mdpl) hingga daerah dataran tinggi (di atas 1 mdpl) (lebih dari 1000 mdpl). 

Bawang beureum adalah istilah sunda untuk bawang merah. Dalam bahasa Jawa, 

bawang merah disebut brambang, sedangkan dalam bahasa Inggris, bawang merah 

disebut "shallot". Dalam masakan Indonesia semakin populer penggunaan bawang 

merah sebagai penambah rasa dan bumbu masakan serta sebagai obat tradisional. 

Hal ini terlihat dari pesatnya peningkatan permintaan bawang merah di seluruh 

Indonesia (Pranata dan Umam, 2015). 

Rempah-rempah seperti umbi bawang merah merupakan salah satu jenis 

komoditas hortikultura. Bumbu masakan ini dipakai untuk membuat hidangan 

lebih beraroma dan enak serta mampu memberikan kenikmatan. Selama ribuan 

tahun tanaman ini juga telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. 

Ada manfaat kesehatan lain dari mengkonsumsi bawang merah seperti 

meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, mencegah dan 

menyembuhkan segala macam penyakit, termasuk penyakit yang ringan seperti 

demam, sakit kepala, sariawan yang berhubungan dengan pilek, perut kembung, 

dan diare. salah satu fungsi utama bahan kimia aktif bawang merah adalah 

menetralisir dan membuang racun berbahaya dari tubuh manusia. Karena 

perannya sebagai antioksidan alami yang dapat mengurangi efek karsinogenik 

molekul radikal bebas, umbi bawang merah sangat penting dalam aspek ini 

(Kuswardhani, 2016). 

Bawang merah merupakan sumber vitamin B, C, kalium, fosfor, dan unsur 

penting lainnya bagi kesehatan manusia selain kegunaannya untuk kuliner 

(Priyantono dkk, 2013). Diantara bahan masakan yang harus diproduksi secara 

intensif oleh petani, bawang merah adalah pilihan yang sangat baik. Karena 

ketersediaannya yang kurang dan permintaan yang besar di seluruh wilayah 
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Indonesia, Umbi bawang merah juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi 

(Simangunsong dkk, 2017). 

Bawang merah memiliki karakteristik rasa dan aroma yang khas sehingga 

digemari. Umbi bawang merah memiliki kandungan allisin, flavonoid, kuersetin, 

glikosida, saponin dan minyak atsiri yang bersifat anti bakteri, anti cendawan, 

juga terdapat aktivitas enzim anti kanker (Hatijah dkk, 2014). Senyawa flavonoid 

telah terbukti memiliki sifat biologis dan fermakologis baik dalam penelitian in 

vitro maupun in vitro, dengan salah satu aktivitas tersebut adalah aksi anti bakteri. 

Saponin yang ada pada tanaman, telah terbukti menghambat perkembangan 

bakteri. Sifat anti-bakteri dari minyak atsiri yang terbentuk dari senyawa belerang, 

memungkinkan secara efektif dapat menghancurkan kuman di mulut. Bawang 

merah juga mengandung bahan kimia allicin dan alliin yang dapat digunakan 

sebagai antiseptik, serta senyawa pektin yang dapat digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan kuman (Jawa, 2016). 

Umbi bawang memberikan nutrisi yang berguna untuk sistem pencernaan dan 

peredaran darah tubuh. Hal ini memungkinkan organ dan jaringan tubuh bekerja 

secara efektif. Bawang merah bukan hanya sebagai elemen medis tradisional 

tetapi juga umumnya digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan zat 

terapeutik lain yang memperkuat dan melengkapi satu sama lain (Kuswardhani, 

2016). 

Umbi bawang merah biasanya digunakan sebagai benih dalam proses 

perbanyakan. Tinggi dan rendahnya hasil budidaya bawang merah dapat dikaitkan 

dengan kualitas benih yang digunakan. Umbi yang menghasilkan benih yang baik 

berasal dari tanaman dewasa. Umumnya bibit yang digunakan oleh petani berasal 

dari umbi konsumsi yang dilakukan secara turun temurun pada kurun waktu yang 

lama. Akibatnya umbi yang dipakai memiliki kualitas yang rendah (Triharyanto 

dkk, 2013).  

2. Klasifikasi Tanaman Bawang Merah 

Bawang merah adalah salah satu keperluan pokok yang tidak bisa dihindari 

oleh konsumen rumah tangga. Selain dipakai untuk bumbu masakan juga sebagai 

obat tradisional oleh masyarakat kebanyakan. Demikian juga keperluan bawang 

merah dalam negeri meningkat disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan industri 
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pengolahan makanan (Firmansyah dan Sumarni, 2013). Bawang merah adalah 

tanaman hortikultura yang memiliki susunan klasifikasi. Menurut (Fajjriyah, 

2017) bawang merah memiliki klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo : Liliales 

Famili : Liliaceae  

Genus : Allium  

Spesies : Allium ascalonicum L.  

3. Morfologi Tanaman Bawang Merah 

Bawang merah adalah tanaman jenis umbi atau allium. Salah satu varietas 

bawang merah yaitu varietas sembrani yang mempunyai umbi berukuran besar 

dan bulat, serta bisa dipanen pada umur 54 HST. Menurut Fajjriyah (2017) 

morfologi tanaman bawang merah bisa diartikan ke dalam beberapa bagian 

meliputi akar, batang, umbi, daun, bunga, buah dan biji sebagai berikut:  

a. Akar 

Tanaman bawang merah biasanya memiliki akar serabut dan sistem perakaran 

dangkal, dengan cabang tersebar tumbuh hingga kedalaman 15-30 cm di dalam 

tanah dan membentuk kelompok.  Mereka digolongkan sebagai tanaman tahunan 

karena musim tanamnya yang pendek. Bawang merah memiliki akar yang 

adventif. Pada awal fase pertumbuhan, akar memiliki jumlah yang sangat besar. 

Namun, ketika tanaman bawang merah dewasa, akarnya mulai mati satu per satu. 

b. Batang 

Secara morfologi umum bawang merah memiliki batang tipis berbentuk 

cakram yangtipis dan pendek serta berfungsi sebagai tempat penempelan (titik 

tumbuh). Selubung daun membentuk batang semu di puncak cakram dan 
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memanjang kebawah. Maka wajar, jika diameter batang bawang membesar seiring 

bertambahnya usia. 

c. Daun 

Daun bawang merah berwarna hijau, mulai dari hijau muda hingga hijau tua . 

Daun tanaman bawang merah memiliki bentuk silinder kecil yang memanjang dan 

berlubang atau membentuk lubang berongga di bagian dalam. Titik-titik pada 

ujung daun membentuk runcing. Daun bawang juga biasa digunakan dalam 

masakan untuk meningkatkan aroma masakan. 

d. Bunga  

Bunga bawang merah adalah bunga berbentuk payung berwarna putih yang 

mekar luas di musim semi dan musim panas. Tergantung pada jenisnya, bunga ini 

memiliki 5 hingga 6 kelopak. Rona kehijauan dapat ditemukan pada filament 

bunga bawang tertentu, serta beberapa hijau kekuningan. Bunga bawang 

mempunyai benang sari dan kepala sari. Mekarnya bunga bawang merah dapat 

diserbuki secara manual atau diserbuki oleh serangga. 

e. Umbi  

Umbi bawang merah menghasilkan biji tunggal atau monokotil. Kebanyakan 

umbi bawang berbentuk bulat, namun yang lain berbentuk oval atau datar. Umbi 

bawang berbentuk lingkaran. Warna umbi bawang merah berkisar dari merah 

muda hingga merah keunguan, serta merah kekuningan. Umbi mengandung 

potensi pertumbuhan baru, sehingga jika menanam umbi  bawang merah, akan 

muncul pertumbuhan baru. Tunas dari batang dan daun tanaman bawang disebut 

rimpang. 

f. Buah dan Biji 

Bawang merah pada umumnya memiliki buah dan biji. Jika dibandingkan 

dengan daun bawang yang berbentuk pipih dan membulat pada ujungnya, bijinya 

berbentuk pipih dan bulat. Bijinya berwarna putih saat muda, kemudian hitam saat 

sudah dewasa. 
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4. Syarat Tumbuh Bawang Merah 

Kondisi iklim dan media tanam bawang merah harus sesuai optimal untuk 

memperoleh produksi bawang merah yang maksimal. Iklim dan media tanam 

sangat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan bawang merah. Iklim dan 

media tanam bawang merah harus sesuai dengan syarat tumbuh tanaman bawang 

merah agar bisa mendukung pertumbuhannya dan memperoleh hasil produksi 

yang sesuai. Adapun syarat tumbuh dari tanaman bawang merah pada umumnya 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tanah 

Tanah pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut (mdpl) bawang 

merah dapat tumbuh dan berproduksi namun hasil tertinggi berasal dari dataran 

rendah. Tanah yang paling baik untuk budidaya tanaman bawang merah yaitu 

tanah alluvial (campuran antara tanah gliehumus atau latosol). Syarat tanah 

idealnya memiliki ketinggian antara 0 dan 800 meter di atas permukaan laut dan 

pH tanah antara 5,5 dan 7,0. (Rukmana, 2013). 

b. Iklim 

Tanaman bawang merah tumbuh lebih baik di iklim kering, tetapi mereka 

masih rentan terhadap hujan lebat, serta kabut. Penanaman tanaman bawang 

merah yang baik pada saat musim kemarau dengan ketersediaan air yang cukup. 

Memiliki kisaran suhu 25-320 ℃ dan tingkat kelembaban 50-70 % diperlukan, 

curah hujan 300-2.500 mm setiap tahun (Samadi dan Cahyono, 2013). 

c. Suhu 

Suhu  merupakan syarat tumbuh yang sangat penting dalam penanaman 

bawang merah mampu mempengaruhi laju evavorasi tanaman. Bawang merah 

memerlukan suhu udara yang optimum untuk pertumbuhan tanaman bawang 

merah adalah berkisar antara 25-32
0
C. (Rukmana, 2013) 

d. Cahaya  

bawang merah memerlukan penyinaran matahari langsung yang di dapatkan 

tanpoa naungan. Dalam sehari bawang merah memerlukan penyinaran 11-16 jam. 

penyinaran cahaya matahari sangat diperlukan  semaksimalnya (minimal 70% 
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penyinaran), dan kelembaban 50-70%. dengan intensitas  penyinaran sinar 

matahari penuh. (Samadi dan Cahyono, 2013). 

5. Kultur Jaringan (In Vitro)  

Teknik atau proses untuk menumbuhkan komponen tanaman seperti 

protoplas, sel, kelompok sel, jaringan, dan organ dalam lingkungan dan media 

buatan yang sesuai dalam kondisi steril/aseptis di lingkungan laboratorium. 

Manfaat dari dilakukannya metode kultur jaringan adalah untuk perbanyakan 

tumbuhan tanpa waktu yang lama. Semua tanaman dapat dikembangkan dengan 

menggunakan kultur in vitro kelebihan dari menggunakan kultur in vitro adalah 

pengadaan bibit yang tidak lagi bergantung pada musim, bibit dalam jumpal besar 

dapat diproduksi dengan waktu yang cepat serta bibit yang dihasilkan terbebas 

dari penyakit. Perbanyakan kultur jaringan harus memenuhi syarat yang 

diperlukan agar kultur jaringan yang dilakukan dapat sukses. Pemilihan eksplan, 

penggunaan media yang cocok, pengaturan udara yang baik dan keadaan aseptis.  

Definisi ini menyatakan bahwa ada tiga elemen yang harus diperhatikan untuk 

mencapai keberhasilan dalam kultur jaringan (Mastuti, 2017). 

a. Eksplan 

Eksplan adalah bagian tanaman yang dapat beregenerasi dan menghasilkan 

individu baru. Bagian-bagian ini termasuk organ tanaman (seperti akar dan 

batang), jaringan dan sel (seperti serbuk sari dan mesofil), serta bagian lain dari 

tanaman yang berpotensi untuk mencapai keberhasilan dalam kultur jaringan. 

Eksplan yang akan ditumbuhkan pula harus dipastikan jenis dan varietasnya untuk 

menentukan kelayakan suatu varietas dikembangkan, pemilihan eksplan sangat 

berpengaruh penting pada keberhasilan suatu penelitian. 

b. Lingkungan dan Media Buatan 

Dalam kultur jaringan lingkungan di mana suhu, intensitas cahaya, dan 

kelembaban ruang kultur semuanya dikendalikan sesuai dengan tuntutan 

perkembangan jaringan mutlak diperlukan untuk keberhasilan. Perkembangan sel 

in vitro difasilitasi oleh adanya energi dalam media kultur. Media yang paling 

banyak digunakan adalah hasil eksperimen Murashige dan Skoog pada tahun 

1962, yang dikenal dengan media MS (Murashige dan Skoog). Pertumbuhan 
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tanaman dapat didukung dengan media MS. Dalam media MS mengandung unsur 

hara makro dan mikro seperti myoinositol, niacin, pyridoxine HCL, glycine dan 

glukosa. Selain itu, zat pengatur tumbuh seperti sitokinin dan auksin termasuk 

dalam media buatan, yang berkontribusi pada keberhasilan studi kultur jaringan 

lebih jauh. Penggunaan media  MS sebagai media tanam yang disesuaikan dengan 

syarat tumbuh suatu eksplan yang akan diteliti lebih memudahkan eksplan untuk 

dapat tumbuh dan berkembang.  

c. Aseptis (Steril)  

Eksplan, beberapa peralatan, dan proses kerja kultur semuanya harus 

memenuhi kondisi aseptis untuk menjamin tidak mengandung kontaminan berupa 

mikroorganisme yang dapat mengganggu proses penelitian dan menyebabkannya 

melambat atau terhenti sama sekali. Setelah terinfeksi oleh bakteri atau virus, 

perkembangbiakan mikroorganisme yang sering kali tumbuh lebih cepat dari pada 

jaringan yang berkembang, dapat membatasi pertumbuhan eksplan dan 

menyebabkan media tanam dan eksplan membusuk, yang mengakibatkan 

kematian eksplan. 

6. Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4 D) 

Untuk mendorong pembentukan kalus, salah satu zat pengatur tumbuh (ZPT) 

biasanya digunakan seperti auksin. Memulai pemanjangan sel adalah fungsi dari 

auksin, yang mempengaruhi fleksibilitas dinding sel dan mendorong protein 

membran plasma tertentu untuk memompa ion H
+  kedalam dinding sel. 

Pembelahan sel dibantu oleh auksin. Enzim tertentu diaktifkan oleh ion H
+ 

memungkinkan ikatan silang hidrogen dalam rantai molekul selulosa yang 

membentuk dinding sel dihancurkan. Sel mengembang memanjang saat air masuk 

melalui osmosis. Mineral dinding sel dan sitoplasma disintesis oleh sel agar tetap 

tumbuh (Indah dan Dini, 2013). 

Pembesaran sel dikendalikan dan dipicu di daerah belakang ujung meristem 

oleh zat pengatur tumbuh 2,4 D, yang merupakan bagian dari auksin. 2,4 d 

merupakan pilihan auksin terbaik untuk merangsang perkembangan kalus saat 

dipanaskan (Riyadi, 2014). 
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7. Kinetin 

Auksin dan sitokinin merupakan zat pengatur tumbuh yang umum digunakan 

dalam perkembangan tunas in vitro. BAP, kinetin, dan zeatin semuanya 

merupakan sitokinin sintetik yang telah dikembangkan (Nurchayati et al, 2018). 

Kinetin merupakan sitokinin sintetik yang memiliki aktivitas lebih kuat dari 

sitokinin alami dan digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Dalam hal 

pembuatan tunas, kinetin memainkan fungsi penting. 

Hal ini sesuai dengan peran sitokin sebagai stimulant produksi tunas, yang 

berdampak pada percepatan waktu pembentukan tunas baru ketika kinetin 

diberikan dalam jumlah tertentu (Mahadi dkk, 2015). Kinetin merupakan zat 

pengatur tumbuh yang efektif dalam merangsang dan meningkatkan kadar sintesis 

protein, serta mempercepat pembelahan sel pucuk. Hal itu ditemukan di berbagai 

tanaman. Berpotensi meningkatkan sintesis protein secara cepat dengan 

meningkatkan produksi RNA yang dapat mengkode protein (Samsurianto, 2015). 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang digunakan oleh Defi Eka Waryastuti, Lilik Setyobudi dan 

Tatik Wardiyati, (2017) dengan judul “Pengaruh Tingkat Konsentrasi 2,4 D dan 

BAP pada Media MS terhadap Induksi Kalus Embriogenik Temulawak (Curcuma 

xanthorrhizaRoxb.)”. Pada Mei 2012 hingga Juli 2013, para peneliti bekerja di 

Laboratorium Kultur Jaringan Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas Brawijaya Malang.penelitian menggunakan rancangan acak 

lengkap. Sesuai dengan temuan penelitian, terdapat interaksi antara konsentrasi 

2,4 D dan BAP. Perlakuan dengan 2,4 D 2 ppm menghasilkan kalus bagus yang 

banyak, mulai cepat, dan efisien pada BAP 0 ppm, sesuai dengan hasil. Produksi 

kalus sebesar 26,18 mg dengan persentase terbesar 100 %, struktur kalus remah, 

dan kalus berwarna hijau kekuningan. Pada perlakuan 2.4 D 0 ppm + BAP 0 ppm; 

0,15 ppm; 0,3 ppm digunakan untuk membentuk tunas, akar, dan daun. Pada 

medium BAP rendah, injeksi 2,4 D pada konsentrasi yang cukup mampu 

memberikan induksi dan polimerisasi kalus yang sangat baik pada dosis yang 

cukup tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Indria, Mansyur, dan Ali Husni (2016) 

yang melakukan penelitian yang dipublikasikan dengan judul “Pengaruh 
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Pemberian ZPT 2.4 D Terhadap Induksi Kalus dan Penambahan BAP Pada 

Induksi Kalus Embriogenik Rumput Gajah Hawaii”. Ada enam perlakuan dan 

sepuluh ulangan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan menggunakan 

metode ranccangan acak lengkap. Temuan  penelitian ini mengungkapkan bahwa 

penambahan 2,4 D pada tingkat  konsentrasi 3 mg/L dapat menyebabkan kalus 

pada jenis rumput gajah Hawaii, dan bahwa penambahan BAP pada tingkat 

konsentrasi 0,9 mg/L dapat menghasilkan kalus embrio genik. 

Penelitian yang digunakan oleh Peni Kartikasari, M. Thamrin Hidayat, Evie 

Ratnasari (2013) dengan judul “Pengaruh ZPT 2,4 D dan Kinetin untuk 

Pertumbuhan Tunas Eksplan Pucuk Tanaman Jabon Secara In Vitro”. Penelitian 

ini menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 5 

ulangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan MS + 1,10 mg/L 2,4 

D + 3.10 mg/L kinetin mampu menginduksi tunas dalam 2 hari dan rerata tinggi 

tunas sebesar 1,28 cm.  

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Bawang merah yang berfungsi sebagai bahan baku pada pembuatan masakan 

yang banyak diperlukan oleh konsumen rumah tangga disetiap daerah. Selain 

sebagai bahan utama masakan bawang merah juga memiliki vitamin dan mineral 

yang berperan penting untuk kesehatan tubuh manusia. Namun, karena produksi 

bawang merah dalam negeri masih rendah, terbatasnya pasokan bawang merah 

menyebabkan kenaikan harga yang signifikan sebagai akibat dari peningkatan 

permintaan. Produksi bawang merah saat ini tidak mampu memenuhi permintaan 

pasar yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena jumlah 

benih yang dapat diperoleh masih terbatas, sehingga menyebabkan kurangnya 

pasokan, sehingga permintaan bawang merah tertentu harus dipenuhi dengan 

mengimpor bawang merah dari negara lain. Peningkatan produksi benih bawang 

merah dapat dilakukan melalui pertumbuhan tanaman in vitro menggunakan 

media buatan dan dengan mengubah pH media tanam, yang merupakan salah satu 

metode yang dapat digunakan. Untuk mencapai keberhasilan dalam kultur 

jaringan, perlu dimulai dengan zat pengatur tumbuh yang sesuai dalam media. 

Misalnya, auksin terlibat dalam proses pembelahan sel, pembesaran sel dan 

pemanjangan sel, dan sitokinin sintetis terlibat dalam pemanjangan akar dan 
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batang. Auksin yang digunakan adalah auksin 2,4 D yang dikombinasikan dengan 

sitokinin tipe kinetin sehingga dapat menghasilkan banyak tanaman baru dalam 

waktu yang singkat. Landasan konseptual kerangka piker penelitian ini di sajikan 

pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 

2.4 Hipotesis 

1. Diduga pemberian 2,4 D mampu memberikan pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan kalus bawang merah.  

2. Diduga terdapat satu atau lebih variasi konsentrasi 2,4 D mampu meningkatkan 

pembentukan kalus bawang merah. 

Produksi Rendah, Permintaan Pasar meningkat 

Melakukan perbanyakan tanaman dengan 

Kultur Jaringan (Mikropropagasi) 

ZPT (2,4 D) 

Memperoleh dosis yang efektif bagi 

pertumbuhan kalus Bawang Merah 

Menginduksi Pembentukan Kalus 

P0 = 

Kontrol 
P1 =  2 

ppm 

(2,4 D) 

dan 

Kinetin 

2,0 mg/ 

Liter 

 

P2 =  3 
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(2,4D) 

dan 

Kinetin 

2,0 mg/ 

Liter 

P3 = 4 
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(2,4D) 

dan 

Kinetin 

2,0 mg/ 

Liter 

P4 = 5 
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(2,4D) 

dan 

Kinetin 

2,0 mg/ 

Liter 

P5 = 6 
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(2,4D) 

dan 

Kinetin 

2,0 mg/ 

Liter 

Bawang Merah (Alliumascalonicum L) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2021 di 

Laboratorium Kultur Jaringan Pertanian Kampus II Universitas Cokroaminoto 

Palopo, Jalan Lamaranginang, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. 

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bawang merah 

varietas sembrani, gula putih, air kelapa, akuades steril, agar-agar putih (swallow 

globe), ZPT (2,4 D), alkohol 70%, alkohol 96%, formalin, sunlight, alluminium 

foil, kertastisu, media MS, cairan pemutih, zat pengatur tumbuh auksin 2,4 D, 

sitokinin kinetin, spiritus, kertas pH, korekapi, kertas label, dan plastikwrap.  

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu botol kultur, 

cawan petri, batang scalpel, mata scalpel, pinset, LAFC (Laminar Air Flow 

Cabinet), autoklaf, mikropipet, pisau scalpel, bunsen, kertassaring, timbangan 

analitik, gelas ukur, gelas piala, batang pengaduk, hand sprayer, mistar, pulpen, 

kamera 13 MP dan buku.  

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL), yang 

terdiri dari 6 perlakuan. Masing-masing diulang sebanyak 3 kali sehinga terdapat 

18 unit percobaan. Adapun perlakuannya yaitu: 

P0 = Kontrol 

P1 = Pemberian 2,4 D sebanyak 1 ppm dan kinetin 2,0 mg/Liter 

P2 = Pemberian 2,4 D sebanyak 2 ppm dan kinetin 2,0 mg/Liter 

P3 = Pemberian 2,4 D sebanyak 3 ppm dan kinetin 2,0 mg/Liter 

P4 = Pemberian 2,4 D sebanyak 4 ppm dan kinetin 2,0 mg/Liter 

P5 = Pemberian 2,4 D sebanyak 5 ppm dan kinetin 2,0 mg/Liter 

Data yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisis secara statistik. Apabila 

terdapat perbedaan pada setiap perlakuan maka akan dilakukan uji lanjut Beda 

Nyata Jujur (BNJ) taraf 5%. 
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3.4 Metode Pelaksanaan 

1. Sterilisasi Ruangan 

Sterilisasi ruangan dilakukan dengan membersihkan ruangan dari debu dan 

sampah, kemudian dipel menggunakan kain pel yang ditambahkan pembersih 

lantai. Kemudian sterilisasi selanjutnya menggunakan formalin dengan cara 

menyemprot seluruh lantai ruangan. Tujuan menggunakan formalin untuk 

menghindari terjadinya kontaminasi pada saat penelitian. Kesterilan dalam 

ruangan penelitian harus tetap terjaga sampai penelitian selesai dilaksanakan 

karena kesterilan ruangan juga merupakan penunjang utama keberhasilan di dalam 

suatu penelitian. 

2. Sterilisasi Alat Tanam 

Sterilisasi merupakan langkah untuk menghilangkan semua jenis organisme 

hidup, seperti mikroorganisme (protozoa, fungi, dan virus) yang ada pada alat 

kultut yang akan digunakan saat penelitian. Prosedur sterilisasi harus diselesaikan 

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi. Sterilisasi awal 

dilakukan dengan membersihkan botol dengan deterjen dan membilasnya 

beberapa kali dengan air bersih. Sementara itu, rendam botol dalam baskom berisi 

pemutih dan air selama 24 jam sebelum dibuang kekeranjang sampah. Untuk 

mensterilkan botol, botol ditumpuk dengan hati-hati dalam autoklaf selama 30-45 

menit pada suhu 121˚C. Jika waktu yang ditentukan cukup, mereka dikeluarkan 

dari autoklaf dan ditempatkan dalam lemari kaca steril yang telah dijaga bebas 

dari debu selama minimal dua minggu. 

Peralatan yang akan digunakan untuk bercocok tanam harus dibersihkan 

dengan baik dengan sabun kemudian dicuci dan ditiriskan. Setelah selesai 

ditiriskan, bungkus alat tanam dengan kertas dan sterilkan dalam autoklaf pada 

suhu 121˚C selama 15 menit. Setelah sterilisasi, keluarkan alat tanam dan simpan 

di lemari kedap udara agar tetap bersih dan bebas debu untuk penggunaan 

selanjutnya. 
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3. Pembuatan Media 

Media yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah media MS. 

Pembuatan media dilakukan dengan cara menyiapkan bahan-bahan dan alat yang 

diperlukan seperti gelas ukur, gula putih, agar-agar putih dan kertas pH. Setelah 

Anda menghitung dosis setiap stok A sampai H, Anda perlu menimbang 3,5 gram 

gelatin dan 7,5 gram gula. Kemudian takar 25 mL air kelapa kedalam gelas takar, 

dilanjutkan dengan 250 mL aquades steril hingga dihasilkan 0,25 L. Setelah itu, 

semua komponen digabungkan, dan pH ditentukan menggunakan kertas pH. 

Setelah itu, didihkan media hingga siap untuk dipindahkan kebotol steril, yang 

harus ditutup rapat dengan aluminium foil untuk mencegah kontaminasi media. 

Kemudian media tanam disterilkan kembali pada autoklaf mencapai suhu 121ºC. 

Kemudian setelah media tanam siap, media tanam tersebut didiamkan terlebih 

dahulu selama beberapa hari sebelum ditanami eksplan. 

4. Pengambilan Sampel dan Sterilisasi Sampel 

Sampel yang dikumpulkan adalah umbi bawang merah varietas sembrani, 

dimana eksplan diperoleh dengan memilih umbi yang memiliki kualitas tertinggi 

dan mensterilkannya setelah terpilih. Proses sterilisasi dilakukan dengan 

menyemprotkan alkohol 70%, kemudian eksplan dicelupkan ke dalam alkohol 

96%. 

5. Inokulasi/Penanaman 

Pemasangan di LAFC (Laminar Air Flow Cabinet) dilakukan dalam dua 

tahap: pertama, dengan menghubungkan kabel kelistrik, dan kemudian dengan 

menyegel cabinet aliran udara laminar dengan kain hitam. Setelah itu, tombol UV 

diaktifkan selama 15 menit, kemudian semua alat dan bahan, kecuali eksplan, 

ditempatkan di dalam laminar air flow cabinet. Setelah itu, tutup kembali dengan 

kain hitam dan nyalakan tombol UV selama 45 menit. Setelah 45 menit, matikan 

tombol UV dan nyalakan kembali lampu dan blower. 

Mengikuti Kurniawan dan Widoretno (2016), dengan beberapa perubahan 

kecil, pendekatan berikut digunakan untuk menanamkan eksplan dalam tubuh 

penanaman dilakukan di LAFC (Laminar Air Flow Cabinet), yang telah 

dibersihkan dengan alkohol 70% sebelum dipakai. Untuk menanam eksplan, umbi 
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bawang yang didesinfeksi dicelupkan kedalam alkohol 96% dan kemudian 

dibakar selama sekitar 15 detik. Sebagai eksplan, umbi steril dikupas lapis demi 

lapis sampai ke cakram/batang umbi. Kemudian dikultur pada media MS yang 

telah disuplementasi ZPT 2,4 D dan sitokinin kinetin. Penggunaan sitokinin 

sintetik (kinetin) dalam penelitian ini akan membantu keberhasilan proses 

penelitian. Botol kultur kemudian dibungkus dengan aluminium foil dan plastic 

wrap agar lebih rapat. 

6. Pengamatan 

Setelah dilakukannnya penanaman eksplan kemudian dilakukan pengamatan 

perkembangan eksplan untuk memastikan keadaan eksplan tetap terjaga dan selalu 

dalam kondisi yang steril hingga penelitian selesai. Pengamatan dilakukan setiap 

hari untuk umur berkalus serta secara berkala pada pengamatan diameter kalus, 

bobot kalus, warna kalus, dan tekstur kalus. 

3.5 Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Umur berkalus (HST) 

2. Diameter kalus (cm) 

3. Bobot kalus (gr) 

4. Warna kalus 

5. Tekstur kalus 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

1.   Umur Berkalus (HST) 

Dalam  pemberian 2,4 D dan kinetin pada tanaman bawang merah,  

menunjukkan bahwa memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

parameter umur berkalus tanaman. Rata-rata umur berkalus berdasarkan pada 

hasil penelitian dapat dilihat pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Diagram Rata-rata Umur Berkalus Tanaman Bawang Merah ( Allium 

Ascalonicum L.) Pada Penelitian Mikropropagasi Tanaman Bawang 

Merah Berbagai Konsentrasi 2,4 D Secara In Vitro. 

Hasil rata-rata umur berkalus tanaman bawang merah pada gambar 2  

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap pemberian 2,4 D dan kinetin. 

Menunjukkan hasil muncul kalus yang paling cepat ditunjukkan oleh variasi 

perlakuan P5 (5 ppm 2,4 D dan kinetin 2,0 gr/liter) dengan rata-rata 8,33 HST. 

Selanjutnya pada perlakuan P4 (4 ppm 2,4 D dan kinetin 2,0 gr/liter) dengan rata-

rata 8,66 HST. Kemudian pada perlakuan P3 (3 ppm 2,4 D dan kinetin 2,0 gr/liter) 

dengan rata-rata 9,66 HST. Berikutnya pada perlakuan P2 (2 ppm 2,4 D dan 

kinetin 2,0 gr/liter) dengan rata-rata 11,66 HST. Sedangkan munculnya kalus 

paling rendah pada P0 (Kontrol) dengan rata rata 12,66 HST. 
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2.   Diameter Kalus (cm) 

Hasil penelitian tanaman bawang merah yang diberikan perlakuan 2,4-D 

dan kinetin, menunjukkan diameter kalus berubah secara signifikan. Hasil rata-

rata diameter kalus dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Diagram Rata-rata Diameter Kalus Tanaman Bawang Merah ( Allium 

Ascalonicum L.) Pada Penelitian Mikropropagasi Tanaman Bawang 

Merah Berbagai Konsentrasi 2,4 D Secara In Vitro. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata diameter kalus tanaman bawang 

merah pada gambar 3 memberikan pengaruh yang sangat nyata pada pemberian 

2,4 D dan kinetin. Hasil terbaik untuk diameter kalus ditunjukkan oleh perlakuan 

P5 (5 ppm 2,4 D dan kinetin 2,0 gr/liter) dengan rata-rata 2,3 cm. Selanjutnya 

yang kedua ditunjukkan pada perlakuan P4 (4 ppm 2,4 D dan kinetin 2,0 gr/liter) 

dengan rata-rata 2,13 cm. Kemudian untuk yang ketiga ditunjukkan oleh 

perlakuan P3 (3 ppm 2,4 D dan kinetin 2,0 gr/liter) dengan rata-rata 1,36 cm. 

Berikutnya untuk yang keempat ditunjukkan oleh perlakuan P2 (2 ppm 2,4 D dan 

kinetin 2,0 gr/liter) dengan rata-rata 1,3 cm. Kemudian untuk yang kelima 

ditunjukkan oleh perlakuan P1 (1 ppm 2,4 D dan kinetin 2,0 gr/liter) dengan rata-

rata 1,13 cm. Sedangkan untuk hasil yang terendah ditunjukkan oleh perlakuan P0 

(Kontrol) dengan nilai rata-rata 0,53 cm. 
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3.   Bobot Kalus (gr) 

Bawang merah yang diberikan 2,4-D dan kinetin, berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan hasil bobot kalus yang berubah secara signifikan. Adapun 

Gambar 4 dibawah ini menunjukkan rata-rata hasil bobot kalus yang dihasilkan. 

 
Gambar 4. Diagram Rata-rata Bobot Kalus Tanaman Bawang Merah ( Allium 

Ascalonicum L.) Pada Penelitian Mikropropagasi Tanaman Bawang 

Merah Berbagai Konsentrasi 2,4 D Secara In Vitro. 

Hasil penelitian pada gambar 4 menunjukkan rata-rata bobot kalus bawang 

merah memberikan pengaruh yang sangat nyata pada pemberian 2,4 D dan 

kinetin. Nilai bobot kalus tertinggi yakni pada P5 (5 ppm 2,4 D dan kinetin 2,0 

gr/liter) dengan hasil rata-rata 3,3 gr. Selanjutnya perlakuan P4 (4 ppm 2,4 D dan 

kinetin 2,0 gr/liter) dengan hasil rata-rata 3,16 gr. Kemudian perlakuan P3 (3 ppm 

2,4 D dan kinetin 2,0 gr/liter) dengan hasil rata-rata 2,26 gr, dan perlakuan P2 (2 

ppm 2,4 D dan kinetin 2,0 gr/liter) dengan hasil rata-rata 1,53 gr serta perlakuan 

P1 (1 ppm 2,4 D dan kinetin 2,0 gr/liter) dengan hasil rata-rata 0,86 gr. Sedangkan 

untuk perlakuan P0 (Kontrol) menunjukkan hasil rata-rata terendah yakni 0,5 gr. 

4.   Warna Kalus 

Dari hasil penelitian pada pemberian 2,4 D dalam penelitian kalus bawang 

merah, ditemukan adanya variasi warna yang berbeda pada kalus bawang merah. 

Hal ini dapat dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 5. Warna Kalus Tanaman Bawang Merah ( Allium Ascalonicum L.) Pada 

Penelitian Mikropropagasi Tanaman Bawang Merah Berbagai 

Konsentrasi 2,4 D Secara In Vitro. 

Berdasarkan gambar 5, warna kalus terbaik adalah putih dan putih 

kecoklatan pada semua perlakuan. Perlakuan yang menunjukkan hasil kalus 

berwarna putih yaitu P0U1, P0U2, P0U3, P1U1, P1U3, P2U1, P2U2, P2U3, 

P3U1, P3U2, P3U3, P4U1, P4U2, P4U3, P5U2, P5U3. Sedangkan perlakuan yang 

menunjukkan warna kalus putih kecoklatan yaitu P1U2 dan P5U1 sesuai tabel 4 

dibagian lampiran. 

4.   Tekstur Kalus 

Dari hasil penelitian menunjukkan pengaruh perlakuan 2,4 D terhadap 

tekstur kalus, dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Tektur Kalus Tanaman Bawang Merah ( Allium Ascalonicum L.) Pada 

Penelitian Mikropropagasi Tanaman Bawang Merah Berbagai 

Konsentrasi 2,4 D Secara In Vitro. 

Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat bahwa pemberian 2,4 D dan kinetin 

menunjukkan tekstur kalus yang dihasilkan yaitu bertekstur remah pada semua 

perlakuan.Tektur kalus remah nampak pada gambar 6 bagian bawah. 



22 

 

 
 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan pengolahan data 

analisis sidik ragam memperoleh hasil yang sangat berpengaruh nayata pada 

parameter pengamatan umur berkalus, diameter kalus, dan bobot kalus. Hasil 

penelitian menunjukkan semakin tinggi dosis 2,4 D yang digunakan maka waktu 

yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kalus lebih cepat (Gambar 2). Hasil terbaik 

dalam parameter pengamatan umur berkalus terletak pada variasi konsentrasi P5 

(5 ppm 2,4 D dan kinetin 2,0 gr/liter) dengan nilai rata-rata umur berkalus 8,33 

HST, dan menunjukkan hasil terendah pada perlakuan P0 (Kontrol) dengan nilai 

rata-rata 12,66 HST. Hal ini disebabkan oleh pemberian variasi konsentrasi 2,4 D 

dan penambahan kinetin pada media tanam. Kalus muncul pada eksplan ditandai 

dengan adanya pembengkakan serta munculnya jaringan yang berwarna putih 

bening pada permukaan eksplan yang nantinya berkembang menjadi agregat kalus 

(Defi dkk, 2017). Seperti yang ditunjukkan oleh Pierik (1987) dalam Wahyu, dkk 

(2016), senyawa 2,4 D dapat meningkatkan pemanjangan sel, pembengkakan 

jaringan dan perkembangan kalus. Indah dan Irmavitalini (2013) menyatakan hal 

yang sama, menyatakan bahwa hormon/ZPT dari eksplan menghambat 

perkembangan kalus karena tidak dapat mempercepat pertumbuhan dan 

pembentukan kalus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diameter kalus meningkat 

berbanding lurus dengan dosis 2,4 D yang diberikan (Gambar 3). Perlakuan P5 (5 

ppm 2,4 D dan 2,0 g/liter kinetin) memberikan hasil terbaik dengan diameter 

kalus rata-rata 2,3 cm, sedangkan perlakuan P0 (Kontrol) memberikan hasil 

terburuk dengan diameter kalus rata-rata 2,3 cm dan diameter kalus rata-rata. 

0,53cm. Konsentrasi 2,4 D meningkat dan penambahan kinetin, keduanya 

berpengaruh terhadap hasil dari diameter kalus. Sejalan dengan prndapat Nining 

dkk. (2015) menemukan bahwa 2,4 D memiliki efek yang berbeda pada hasil 

diameter kalus tergantung pada konsentrasinya. Perubahan diameter kalus 

menunjukkan bahwa eksplan masih hidup. 



23 

 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan semakin 

banyak konsentrasi 2,4 D yang diberikan, semakin besar bobot kalusnya (Gambar 

4). Bobot kalus terbaik rata-rata 3,3 g diperoleh pada konsentrasi variasi perlakuan 

P5, sedangkan bobot kalus terendah diperoleh pada konsentrasi variasi perlakuan 

P0 (Kontrol) yang memiliki  bobot kalus rata-rata hanya 0,5 g. Sebagai hasil dari 

konsentrasi 2,4 D yang bervariasi dan penambahan kinetin yang di berikan. 

Sebuah penelitian oleh Dewita (2016) menyatakan bahwa konsentasi 2,4 D dalam 

eksplan mempengaruhi  tinggi kemampuan eksplan untuk meningkatkan rata-rata 

bobot kalus dan daya efektifitas 2,4 D yang merangsang jaringan menjadi stres 

dan menyebabkan pembelahan sel terus menerus, sehingga berpengaruh terhadap 

ukuran  dan bobot kalus. 

Warna kalus merupakan salah satu parameter pengamatan penelitian. 

Hanya perlakuan P1U2 dan P5U1 yang menghasilkan  hasil warna kalus putih 

kecoklatan, sedangkan semua perlakuan lainnya menghasilkan hasil warna kalus 

putih. Menurut penelitian, warna kalus bawang merah berubah dari waktu 

kewaktu. Menurut Melisa dkk. (2013), penurunan pertumbuhan sel kalus 

ditunjukkan dengan perubahan warna kalus dari putih menjadi putih kekuningan 

hingga putih kecoklatan, dan sel yang masih aktif membelah ditunjukkan dengan 

kalus berwarna putih, yang sesuai dengan hasil penelitian. Kalus berwarna putih 

kekuningan menunjukkan sel-sel matang sebagai gejala sel dewasa menuju 

pembelahan, sedangkan kalus kuning kecoklatan menunjukkan sel yang 

mengalami penuaan.  

Tekstur kalus dengan pemberian berbagai konsentrasi 2,4 D dan kinetin 

menunjukan bahwa kalus terbaik menurut hasil penelitian, memiliki tekstur 

remah. Hal ini disebabkan oleh adanya struktur sel yang renggang dan dapat 

dengan mudah  terpisah menjadi sel-sel tunggal. Sesuai dengan pendapat Anis dan 

Neni (2017) menyatakan bahwa kalus yang berwarna bening keputihan dan 

mempunyai tekstur remah merupakan pertumbuhan kalus yang baik. Ciri kalus 

remah terbentuk karena adanya pertumbuhan menuju pembentukan sel yang 

berukuran kecil. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pemberian 2,4 D dalam berbagai konsentrasi 

serta penambahan kinetin menunjukkan bahwa konsentrasi 2,4 D berbanding lurus 

dengan bobot dan diameter kalus. Peningkatan konsentrasi 2,4 D berbanding 

terbalik terhadap umur berkalus. Ketika parameter umur kalus 8,33 hari setelah 

tanam (HST), konsentrasi dosis terbaik 2,4 D dan kinetin  pada perlakuan P5 (5 

ppm 2,4 D dan 2,0 gram per liter kinetin), dengan diameter kalus 2,3 cm, berat 

kalus 3,3 gr, tekstur kalus gembur, dan sebagian besar kalus berwarna putih. Hal 

ini kemungkinan besar disebabkan oleh pemberian konsentrasi 2,4 D dan kinetin 

yang bervariasi pada tanaman bawang merah sehingga dapat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan kalus. 

 

5.2 Saran 

 Diharapkan mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya lebih 

berhati-hati dalam penelitiannya dan memperhatikan kebersihan ruangan 

laboratorium, serta sterilitas bahan dan alat yang digunakan dalam proses 

penelitian, agar tidak terjadi kontaminasi berdasarkan dari pengalaman peneliti 

selama melakukan penelitian. 
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Lampiran 1. Denah Percobaan 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

P0 = Kontrol 

P1 = Pemberian 2,4 D sebanyak 1 ppm dan kinetin 2,0 mg/Liter 

P2 = Pemberian 2,4 D sebanyak 2 ppm dan kinetin 2,0 mg/Liter 

P3 = Pemberian 2,4 D sebanyak 3 ppm dan kinetin 2,0 mg/Liter 

P4 = Pemberian 2,4 D sebanyak 4 ppm dan kinetin 2,0 mg/Liter 

P5 = Pemberian 2,4 D sebanyak 5 ppm dan kinetin 2,0 mg/Liter 
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Lampiran 2. Tabel Hasil Pengamatan Penelitian 

Tabel 1a. Umur Berkalus (HST) pada Mikropropagasi Tanaman Bawang Merah 

(Allium ascalonicum L.) pada Berbagai Konsentrasi 2,4 D Secara In 

Vitro. 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

P0 13 12 13 38 12.66 

P1 12 12 11 35 11.66 

P2 11 10 10 31 10.33 

P3 10 9 10 29 9.66 

P4 9 9 8 26 8.66 

P5 8 8 9 25 8.33 

Total 63 60 61 184 10.22 

Sumber: Data primer setelah diolah (2021). 

 

Tabel 1b. Analisis Sidik Ragam Umur Berkalus (HST) pada Mikropropagasi 

Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) pada Berbagai 

Konsentrasi 2,4 D Secara In Vitro. 

SK DB JK KT F Hitung 
F Tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan 5 43.11 8.62 25.86** 3.26 5.41 

Galat 12 4 0.33       

Total 17 47.11         

Sumber: Data primer setelah diolah (2021). 

Keterangan : KK = 5.64% 

** = Sangat berpengaruh nyata 

Tabel 2a. Diameter Kalus (cm) pada Mikropropagasi Tanaman Bawang Merah 

(Allium ascalonicum L.) pada Berbagai Konsentrasi 2,4 D Secara In 

Vitro. 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

P0 0.5 0.7 0.4 1.6 0.53 

P1 1.2 1 1.2 3.4 1.13 

P2 1.4 1.3 1.2 3.9 1.3 

P3 1.5 1.3 1.3 4.1 1.36 

P4 2.3 2.1 2 6.4 2.13 

P5 2.3 2.2 2.4 6.9 2.3 

Total 9.2 8.6 8.5 26.3 1.46 

Sumber: Data primer setelah diolah (2021). 
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Tabel 2b. Analisis Sidik Ragam Diameter Kalus (cm) pada Mikropropagasi 

Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) pada Berbagai 

Konsentrasi 2,4 D Secara In Vitro. 

SK DB JK KT F Hitung 
F Tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan 5 6.47 1.29 83.26** 3.26 5.41 

Galat 12 0.18 0.01       

Total 17 6.66         

Sumber: Data primer setelah diolah (2021). 

Keterangan : KK = 8.5% 

** = Sangat berpengaruh nyata 

Tabel 3a. Bobot Kalus (gr) pada Mikropropagasi Tanaman Bawang Merah 

(Allium ascalonicum L.) pada Berbagai Konsentrasi 2,4 D Secara In 

Vitro. 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

P0 0.5 0.6 0.4 1.5 0.5 

P1 0.8 0.9 0.9 2.6 0.86 

P2 1.2 1.5 1.9 4.6 1.53 

P3 2.5 2.2 2.1 6.8 2.26 

P4 3.3 3.2 3 9.5 3.16 

P5 3.4 3.3 3.2 9.9 3.3 

Total 11.7 11.7 11.5 34.9 1.93 

Sumber: Data primer setelah diolah (2021). 

 

Tabel 3b. Analisis Sidik Ragam Bobot Kalus (gr) pada Mikropropagasi Tanaman 

Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) pada Berbagai Konsentrasi 2,4 

D Secara In Vitro. 

SK DB JK KT F Hitung 
F Tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan 5 20.55 4.11 115.62** 3.26 5.41 

Galat 12 0.42 0.03       

Total 17 20.98         

Sumber: Data primer setelah diolah (2021). 

Keterangan : KK = 9.72% 

** = Sangat berpengaruh nyata 
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Tabel 4. Rekapitulasi Karakter Kualitatif Warna Kalus pada Mikropropagasi 

Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) pada Berbagai 

Konsentrasi 2,4 D Secara In Vitro. 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 

P0 Putih Putih Putih 

P1 Putih Putih kecoklatan Putih 

P2 Putih Putih Putih 

P3 Putih Putih Putih 

P4 Putih Putih Putih 

P5 Putih kecoklatan Putih Putih 

 

Tabel 5. Rekapitulasi Karakter Kualitatif Tekstur Kalus pada Mikropropagasi 

Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) pada Berbagai 

Konsentrasi 2,4 D Secara In Vitro. 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 

P0 Remah Remah Remah 

P1 Remah Remah Remah 

P2 Remah Remah Remah 

P3 Remah Remah Remah 

P4 Remah Remah Remah 

P5 Remah Remah Remah 
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian 

      
Gambar 1.    Pembersihan dan Sterilisasi Ruangan Laboratorium. 

      
Gambar 2. Perendaman Botol Kultur serta Alat Tanam Dalam Air yang 

Dicampurkan Pemutih dan Sterilisasi Botol Kultur Serta Alat Tanam 

pada Autoklaf. 
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Gambar 3. Penimbangan Agar-agar dan Gula Sebagai Bahan Dalam Pembuatan 

Media MS. 

        
Gambar 4. Proses Pencampuran Larutan Stok Beserta Semua Bahan untuk 

Pembuatan Media MS dan Proses Pemasakan Media MS. 
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Gambar 5. Proses Penutupan Botol Kultur Dengan Aluminium Foil dan 

Pemberian Label pada Botol Kultur. 

        
Gambar 6. Proses Pensterilan Media MS di Dalam Autoklaf serta Penyusunan 

Media MS pada Rak Kultur 
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Gambar 7. Alat dan Bahan yang Digunakan Dalam Penanaman serta Proses 

Penanaman Eksplan Bawang Merah. 

      
Gambar 8. Pemindahan Media yang Sudah Ditanami Eksplan dari LAFC 

(Laminar Air Flow Cabinet) dan Penyusunan Media yang Sudah 

Ditanami Eksplan Bawang Merah pada Rak Kultur. 
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Gambar 9. Eksplan Kalus Bawang Merah Berumur 7 HST. 

 

  
Gambar 10. Eksplan Kalus Bawang Merah Berumur 14 HST. 
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Gambar 11. Proses Pengamatan dan Pengambilan Data Kalus Bawang Merah 

    
Gambar 12. Sampel Kalus Kawang Merah pada Perlakuan Kontrol (P0)  

  

   
Gambar 13. Sampel Kalus Bawang Merah pada Perlakuan Satu (P1). 
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Gambar 14. Sampel Kalus Bawang Merah pada Perlakuan Dua (P2). 

 

     
Gambar 15. Sampel Kalus Bawang Merah pada Perlakuan Tiga (P3). 

 

      
Gambar 16. Sampel Kalus Bawang Merah pada Perlakuan Empat (P4). 
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Gambar 17. Sampel Kalus Bawang Merah pada Perlakuan Lima (P5). 


