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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Biologi Kubis-Kubisan (Brassicaceae) 

 

 

Brassicaceae (cruciferae) biasa lebih dikenal sebagai famili sawi (mustard), 

setidaknya ada sekitar 300 hingga 3000 spesies sawi yang telah diketahui.  

Hampir sebagian besar tanaman ini tumbuh di daerah beriklim sedang namun 

beberapa ditemukan mampu tumbuh di wilayah sub-artik.  Semua tanaman 

dari keluarga Brassicaceae dikenal memiliki kandungan gizi yang bermanfaat 

bagi kesehatan manusia.  Penelitian terakhir mengatakan bahwa beberapa 

spesies dari keluarga sawi memiliki sifat sebagai anti kanker (Rubatzky dan 

Yamaguchi, 1998).  Dalam famili Brassicaceae ada tiga jenis sayuran penting 

dan cukup populer di kalangan masyarakat yaitu kubis, kol bunga termasuk 

brokoli, dan sawi (Ashari, 2006).  Beberapa spesies keluarga Brassicaceae 

merupakan sumber minyak biji, pakan ternak, dan penutup tanah yang baik 

(Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). 

 

Banyak genus Brassica yang memiliki rasa getir karena mengandung 

senyawa glukosinolat yang mampu berubah menjadi senyawa berasa pahit 

dan bersifat goitrogenik sebagai akibat aktivitas enzim mirosinase.  

Goitrogenik adalah senyawa penyebab penyakit gondok.  Golongan senyawa 

glukosinolat seperti  isotiosianat, tiosianat, nitril, dan goitrin.  Senyawa ini 
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diketahui menjadi penyebab munculnya aroma bau dan menganggu produksi 

hormon pada kelenjar tiroksin sehingga memicu terjadinya penyakit gondok.  

Melalui pemuliaan tanaman, senyawa glukosinolat sangat berkurang bila 

dibandingkan dengan spesies primitifnya (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). 

 

Selain sebagai bahan baku sayur biji sawi pula dapat dimanfaatkan sebagai 

pelezat makanan dan minyak nabati.  Sawi kaya akan vitamin dan mineral 

yang baik bagi kesehatan tubuh.  Menurut Arief (1990) dalam 100 gr daun 

sawi setidaknya megandung 6460 IU Vitamin A, 102 mg Vit B, 0,09 mg Vit 

C, 220 mg kalsium dan kalium sehingga sayuran sawi sangat dianjurkan bagi 

mereka yang mengalami gejala mata rabun akibat defisiensi vitamin A.  

Diantara sekian banyak tanaman sayuran, sawi menjadi salah satu komoditas 

utama yang cukup komersil dan digemari oleh masyarakat Indonesia.  Mulai 

dari campuran masakan cina seperti bakso dan aneka olahan mie serta sebagai 

bahan baku masakan tradisional.  Caisin atau sawi juga dilaporkan mampu 

mengobati sakit kepala dan sebagai pembersih darah (Haryanto et al., 2003).  

 

1. Hubungan Genom Antar Spesies Brassica 

 

 

Setidaknya ada enam jenis sayuran dari genus Brassica yang 

dibudidayakan.  Tiga spesies diantaranya adalah  B. nigra, B. oleracea, 

dan B. rapa (B. campestris), merupakan monogenomik atau haploid, 

memiliki 8, 9, dan 10 pasang kromosom.  Komposisi genom ketiga spesies 

tersebut secara berurutan diidentifikasi sebagai B, C, dan A secara 

berurutan.  Tiga spesies berikutnya yaitu B. carinata, B. juncea, dan B. 
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napus merupakan amfidiploid, karena memiliki komposisi genom BC, AB, 

dan AC secara berurutan masing-masing jumlahnya 17, 18, dan 19 pasang.  

Ketiga spesies amfidiploid ini diyakini merupakan hasil evolusi secara 

alamiah.  Amfidiploid sendiri merupakan hasil dari penjumlahan dua 

macam genom yang berasal dari spesies yang berbeda.  Salah satu bukti 

yang mendukung perkembangan ini adalah diperolehnya amfidiploid 

buatan yang sangat mirip dengan bentuk alaminya, yang keduanya dapat 

disilangkan dengan amat mudah.  Hubungan keenam spesies ini telah 

digambarkan oleh seorang ahli genetika Nagahara U pada tahun 1935 

(Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). 

 

 

 

Gambar 1.  Hubungan genom diantara spesies Brassica  sebagaimana    

                    diusulkan oleh Nagahara U pada tahun 1935 (Rubatzky dan       

                    Yamaguchi, 1998). 
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2. Deskripsi dan Klasifikasi Tanaman Sawi (Brassica juncea L.) 

 

 

Tanaman B. juncea diperkirakan berasal dari wilayah Asia Tengah, berada 

dekat dengan pegunungan kaki Himalaya.  Kemudian tanaman ini 

mengalami domestikasi sekunder di India, Cina (wilayah tengah dan 

barat), serta daerah pegunungan Kaukasus.  Sawi merupakan tanaman 

annual (setahun) yang mampu melakukan penyerbukan sendiri dan mampu 

bertahan pada suhu yang rendah.  Tanaman ini juga sering disebut dengan 

sawi Cina atau sawi Oriental (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998).  

 

Klasifikasi tanaman Sawi (B. juncea L.) adalah sebagai berikut (Cronquist, 

1981) : 

Regnum  : Plantae 

Sub-Regnum : Tracheobionta 

Super Divisio : Spermatophyta 

Divisio  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Sub-Class  : Dilleniidae 

Ordo  : Capparales 

Famili  : Brassicaceae 

Genus  : Brassica L. 

Spesies  : Brassica juncea L. 
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3. Morfologi Tanaman Sawi (B. Juncea L.) 

 

 
Gambar  2. Morfologi tanaman sawi (Brassica juncea L.) 

                   (Koleksi Pribadi, 2015). 

 

Keterangan: A. Tanaman sawi 

1. Akar  3. Tangkai Daun 

2. Batang   4. Helai Daun 

B. Bunga sawi 

 

Tanaman sawi memilki sistem perakaran tunggang dengan beberapa 

percabangan.  Bentuk akar cenderung bulat agak memanjang dan 

menyebar ke semua arah hingga kedalaman 30-50 cm (Rukmana, 1994).  

 

Sebagai tanaman semusim, sawi memiliki batang beruas-ruas berfungsi 

sebagai alat pembentuk dan penopang daun.  Ukuran batang tanaman sawi 

pendek-pendek sehingga batangnya hampir tidak terlihat (Sunarjono, 

2004). 

 

Secara umum tanaman sawi memiliki daun berbentuk lonjong, halus, tidak 

berbulu, serta tidak membulat seperti pada kubis  (Rahayu, 2003).  

Menurut Sunarjono (2004), urat daun utama tanaman sawi hijau agak lebar 

A B 
1 

2 

3 

4 
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dan berwarna putih.  Pola pertumbuhan daun pada tanaman sawi hampir 

mirip dengan tanaman kubis, daun yang muncul pertama kali akan 

menutupi daun yang tumbuh kemudian membentuk krop (bulat) yang agak 

panjang dan berwarna putih kemudian membentang saat daun telah 

beranjak dewasa atau tua.  

 

Rukmana (1994) menyatakan bahwa secara alami tanaman sawi dapat 

berbunga dengan mudah baik itu di dataran rendah maupun dataran tinggi.  

Susunan dan warna bunga tanaman sawi amat mirip dengan tanaman 

kubis.  Bunga tanaman sawi memiliki struktur tangkai bunga 

(Inflorescentia) memanjang dengan banyak percabangan.  Bunga terdiri 

atas daun kelopak yang berjumlah empat helai, mahkota bunga yang 

berwarna kuning cerah berjumlah empat helai, empat helai benang sari, 

serta satu buah putik berongga dua. 

 

Buah tanaman sawi merupakan jenis polong yang memanjang dan 

berongga.  Tiap polong terdiri atas 2 hingga 8 butir biji.  Kulit buah 

tanaman sawi berwarna hijau dan berbentuk bulat (Rukmana, 1994). 

Tanaman sawi memiliki biji yang cukup keras, mengkilap dan licin, dan 

berwarna coklat kehitaman (Cahyono, 2003) 

 

4. Syarat Tumbuh Tanaman Sawi (B. juncea L.) 

 

Seperti juga tanaman hortikultura lainnya, sawi memerlukan kondisi 

lingkungan tertentu untuk dapat tumbuh dengan baik, diantaranya struktur 

dan komposisi tanah serta iklim. 
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a. Struktur dan Komposisi Tanah 

 

 

Menurut Rukmana (1994) menjelaskan bahwa sawi dapat tumbuh 

dengan baik pada berbagai jenis tanah, namun tanaman ini tumbuh 

dengan baik pada tanah berpasir seperti andosol yang berasal dari 

jenis tanah lempung.  Pada tanah yang mengandung liat sebelum 

ditanami sawi perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan 

menambahkan pasir.  Pengolahan tanah yang cukup dalam dan 

penambahan pupuk organik dengan dosis yang cukup tinggi sangat 

baik untuk pertumbuhan sawi yang sempurna. 

 

Sebagaimana tanaman hortikultura, secara umum pertumbuhan 

tanaman sawi yang optimum memerlukan media tanah yang memiliki 

cukup nutrisi itu artinya tanah harus mengandung humus, bersifat 

gembur, dan struktur tanahnya dapat mengalirkan air dengan baik 

serta memiliki pH berkisar antara 6-7 untuk pertumbuhan tanaman 

yang optimum  (Haryanto et al., 2003). 

 

 

b. Kondisi Iklim 

 

 

Iklim yang cocok untuk pertumbuhan tanaman sawi adalah memiliki 

waktu penyinaran matahari berkisar antara 10-13 jam per hari, suhu 

malam sekitar 15,6ºC, serta suhu siang harinya sekitar 21,10ºC.  

Meskipun demikian, beberapa sawi cukup toleran dengan iklim yang 

panas dan tetap dapat tumbuh dan berproduksi dengan cukup baik 

pada suhu 27ºC hingga suhu 32ºC (Rukmana, 1994).  
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Matahari merupakan sumber energi utama yang diperlukan untuk 

proses fotosintesis tanaman.  Sawi hijau memerlukan cahaya matahari 

cukup tinggi.  Energi matahari optimum yang dibutuhkan tanaman 

sawi untuk terus tumbuh dan tetap berproduksi sekitar 350-400 

cal/cm
2
.  Energi tersebut sangat penting untuk melakukan fotosintesis 

(Cahyono, 2003). 

 

Tanaman sawi biasa ditanam pada daerah yang berketinggian 100-500 

m dpl namun tanaman ini juga mampu hidup bila ditanam pada 

rentang ketinggian 5 meter hingga 1200 meter dpl.  Sebagian besar 

wilayah Indonesia memenuhi syarat ketinggian tersebut sehingga 

tanaman sawi dapat tumbuh dengan cukup baik di berbagai wilayah 

(Haryanto et al., 2003). 

 

Tanaman sawi merupakan tanaman yang cukup tahan terhadap hujan 

sehingga dapat tetap berproduksi dengan cukup baik meskipun curah 

hujan tinggi.  Meskipun demikian, tanaman sawi merupakan tanaman 

yang  tidak tahan hidup pada daerah dengan air yang menggenang.  

Curah hujan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman sawi berkisar 

antara 1000-1500 mm/tahun.  Kelembaban udara yang sesuai untuk 

pertumbuhan tanaman sawi hijau berkisar antara yang optimal 

berkisar antara 80%-90% (Cahyono, 2003). 

 

Di Indonesia setidaknya dikenal tiga jenis sawi yakni sawi huma, sawi 

putih atau sawi jabung, dan sawi hijau.  Sawi huma secara umum 

memiliki ciri-ciri daun agak panjang dan menyempit, berwarna hijau 
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keputih-putihan dengan tangkai daun panjang dan bersayap serta 

batang berukuran agak kecil memanjang dan langsing.  Brassica 

Juncea L. Var. Rugosa Roxb. & Prain atau yang lebih dikenal dengan 

sawi hijau memiliki daun yang cukup lebar berwarna hijau tua dengan 

tangkai daun cenderung panjang dan bersayap serta agak melengkung 

ke bawah, batang pendek dan tegap.  Sedangkan sawi jabung memiliki 

cita rasa agak pahit, daun berwarna hijau keputih-putihan serta 

memiliki batang pendek (Rukmana, 1994).  

 

B. Pertumbuhan 

 

 

Pertumbuhan (Growth) dapat diartikan sebagai perubahan secara kuantitatif 

(tinggi, panjang, lebar, luas, dan pertambahan volume) selama siklus hidup 

tanaman yang bersifat tidak dapat balik (Irreversible).  Bertambah besar 

ataupun bertambah berat tanaman atau bagian tanaman akibat adanya 

penambahan unsur-unsur struktural yang baru.  Peningkatan ukuran tanaman 

yang tidak akan kembali sebagai akibat pembelahan dan pembesaran sel. 

Pertumbuhan yang sebenarnya adalah konsep yang universal dalam bidang 

biologi dan merupakan resultan fisik dan proses fisiologis yang berinteraksi 

dalam tubuh tanaman bersama faktor luar (Lakitan, 1996). 

 

Menurut Anggarwulan dan Solichatun (2001), pertumbuhan merupakan 

proses yang sangat terkoordinir.  Pertumbuhan suatu bagian biasanya dapat 

menggambarkan pertumbuhan pada bagian tanaman yang lain.  Pengukuran 

pertumbuhan harus menggambarkan adanya penambahan yang tidak dapat 
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balik misalnya pengukuran pertambahan panjang batang dan panjang daun. 

Sedangkan pengertian dari perkembangan (Development) itu sendiri 

merupakan proses perubahan secara kualitatif atau mengikuti pertumbuhan 

tanaman/bagian-bagiannya.  Proses hidup yang terjadi di dalam tanaman yang 

meliputi pertumbuhan, diferensiasi sel, dan morfogenesis.  Misalnya, 

perubahan dari fase vegetatif ke generatif. 

 

 

C. Kembang Sungsang (Gloriosa superba L.) 

 

 

1. Klasifikasi G. superba L. 

 

Klasifikasi kembang sungsang (G. superba L.) menurut Cronquist (1981) 

adalah sebagai berikut: 

Regnum : Plantae 

Divisio : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Sub-Class : Liliidae 

Ordo  : Liliales 

Famili : Liliaceae 

Genus : Gloriosa 

Spesies : Gloriosa superba L. 
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Gambar  3. Morfologi tanaman kembang sungsang (G. Superba L) 

                                 (Koleksi Pribadi Eti Ernawiati, 2010). 

 

Keterangan: A. Tanaman Kembang Sungsang 

1. Tenda Bunga   4. Batang 

2. a. Putik     b. Benang Sari  5. Daun 

3. Kuncup Bunga 

B. Biji dan Buah  Kembang Sungsang 

6.   Polong  

7.   Biji  

 

 

 

2. Biologi G. superba L. 

 

Tanaman kembang sungsang (G. superba L.) termasuk tanaman herba 

menahun, berumbi, dan memiliki batang tegak ataupun memanjat dengan 

cara memlilitkan sulur-sulurnya yang terdapat pada ujung daun ke batang 

tanaman lain.  Batang tanaman lunak berair.  Daun kembang sungsang 

berbentuk lanset, berukuran 6-7 x 1.5-1.8 cm, tidak memiliki tangkai, 

tersusun spiral ataupun saling berhadapan, pangkal daun berbentuk 

sirosis, ujung daun meruncing, tepi daun rata, dan permukaan daun halus 

atau gundul.  Letak bunga aksiler, tunggal, memiliki tangkai bunga, 

aktinomorf, dan bersifat hermafrodit.  Periant (perhiasan bunga) 

bersegmen 6, saling bebas, berbentuk lanset.  Kelopak bunga berwarna 
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kuning di bagian bawahnya, merah di bagian atas.  Benang sari 6, 

tersebar, dan bersifat hypogynous.  Kepala sari beruang 2, membuka 

dengan celah membujur.  Ovarium superior dengan 3 sel telur dan ovula 

yang banyak.  Polong berukuran 2-3 cm dan berbentuk panjang.  Biji 

banyak, agak bulat, dan berwarna hitam (Smith, 1979; Floridata, 2004; 

Lal dan Mishra, 2011). 

 

3. Kandungan Senyawa Mutagenik Kolkisin Pada Kembang Sungsang 

(G. superba L.) 

 

Kembang sungsang (G. superba L.) merupakan salah satu  jenis tanaman 

obat yang sangat berkhasiat untuk mengobati racun bisa ular dan 

kalajengking serta dapat digunakan sebagai obat jerawat (Duke dan 

Wain, 1981; Sari, 2013).  Kembang sungsang juga dapat dimanfaatkan 

untuk menangani masalah wasir, impotensi, kanker, dan penyakit 

lambung kronis (Nadkarni, 1978; Sari, 2013).  Senayake dan Karalliedde 

(1986) dalam Sari (2013) mengatakan bahwa umbi kembang sungsang 

mengandung senyawa alkaloid bernama kolkisin yang dapat beracun bila 

termakan. 

 

Kolkisin terdapat hampir pada semua bagian tanaman kembang 

sungsang.  Diketahui sekitar 0,1-0,8% kandungan kolkisin terdapat di 

dalam umbi, dapat digunakan dalam pemuliaan tanaman yaitu untuk 

menginduksi poliploidi tanaman (Ade dan Rai, 2010).  Selain kolkisin, 

terdapat juga senyawa lain yang bersifat racun yaitu Gloriosine yang 

ditemukan pada umbi kembang sungsang (Gooneratne, 1966; 
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Angunawela dan Fernando 1971; Lal dan Mishra, 2011).  Chulabhorn et 

al. (1998) dalam Lal dan Mishra (2011) mengatakan ditemukan senyawa 

lumicolchicine, 3-demethyl-N-deformyl-N-deacetylcolchicine, 3-

demethylcolchicine, N-formyl deacetyl colchicine yang telah diisolasi 

dari tanaman kembang sungsang (G. superba L.).  Senyawa 3-demethyl 

colchicine juga ditemukan dalam endapan ekstrak bunga kembang 

sungsang (G. superba L.) sebesar 0,35% dengan kadar kemurnian 97% 

(Nautiyal, 2011). 

 

Umbi kembang sungsang dilaporkan mengandung kolkisin, benzoat dan 

asam salisilat, sterol dan resinzat-colchicines, 3-demethyl colchicine, 1,2-

didemethyl colchicine, 2,3 didemethyl colchicine, N-formil colchicines, 

N-Deacetyl colchicocide, gloriosine, tanin dan superbine (Capraro dan 

Brossi, 1984; Hemaiswarya, 2009).  Beberapa percobaan sebelumnya 

menegaskan bahwa umbi kembang sungsang (G. Superba L.) bersifat 

mutagenik bila diinduksikan kepada sel tanaman karena mengandung 

senyawa kolkisin (Angunawela dan Fernando, 1971; Hemaiswarya, 

2009). 
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Gambar 4. Struktur kimia kolkisin 

Sumber: Ade dan Rai, 2010. 

 

 

Uji kandungan kolkisin dengan HPLC pada kembang sungsang (G. 

Superba L.) setelah diberi perlakuan giberelin dan Pseudomonas 

auregenes diketahui bahwa kandungan kolkisin pada biji lebih besar 

daripada dalam umbi (Kavina dan Pannerselvam, 2011). 

 

 

D. Sifat Umum Tanaman Poliploid 

 

Tanaman poliploid memiliki kandungan kromosom yang banyak daripada 

diploidnya sehingga membuat tanaman menjadi lebih kekar; bagian-bagian 

tanaman seperti: akar, batang, daun, bunga, dan buah menjadi besar.  Ukuran 

anatomi juga menunjukkan ukuran yang lebih besar seperti pada ukuran sel-

sel epidermis, inti sel, diameter buluh pengangkut, dan ukuran stomata.  

Kebanyakan spesies poliploid memiliki tangkai dan helaian daun yang lebih 

tebal dari normalnya.  Tanaman juga memiliki warna hijau lebih tua dan 

waktu berbunganya lebih lama (Suryo, 1995). 
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Strasburger pada tahun 1910 menegaskan bahwa adanya peningkatan jumlah 

kromosom pada tanaman berpengaruh pada pembelahan sel baik secara 

longitudinal (memanjang) ataupun transversal (melintang).  Pada sel yang 

membelah secara longitudinal penambahan jumlah kromosom akan 

menyebabkan bertambahnya volume protoplas, namun pada pembelahan sel 

secara transversal tidak menambah jumlah protoplas (Suryo, 1995). 

 

Penambahan jumlah kromosom juga akan berimplikasi pada bertambahnya 

kandungan protein dan vitamin sel, namun osmotik sel berkurang.  

Pembelahan sel tehambat, masa vegetatif lebih panjang, berkurangnya 

fertilitas, tanaman kurang tahan terhadap hama atau penyakit serta perubahan 

lingkungan.  Mengingat bahwa fertilitas (kesuburan) tanaman poliploid 

berkurang, maka akan sangat menguntungkan bila induksi poliploid 

dilakukan pada tanaman yang tidak diharapkan bijinya.  Misalnya pada cabe 

(Capsicum annum), bunga anggrek (Orchidaceae), bunga lili (Liliaceae), 

bunga mawar (Rosaceae), buah apel, buah anggur, buah semangka, dan 

sebagainya (Suryo, 1995). 

 

 

E. Induksi Sel Poliploidi Menggunakan Senyawa Mutagenik Kolkisin 

 

 

Kolkisin dengan kadar murni memiliki rumus kimia C22H25O6N.  Menurut 

Eigsti dan Dustin (1995), senyawa kolkisin dapat diekstraksi dari umbi serta 

biji tanaman krokus (C. autumnale ) yang termasuk dalam suku Liliaceae.  

Senyawa Kolkisin merupakan senyawa mutagenik yang tidak mempengaruhi 

susunan DNA namun hanya merubah jumlah kromosom pada set genom 
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sehingga akan menghasilkan tanaman poliploid bila diaplikaskan ke tanaman.  

Kolkisin sebagai racun sel memperlihatkan pengaruhnya pada pembelahan sel 

tanaman.  Pada nukleus yang sedang membelah, kolkisin dapat mencegah 

terbentuknya benang-benang plasma gelendong inti (“spindel”) sehingga 

pemisahan kromosom pada anafase tidak berlangsung dan menyebabkan 

penggandaan kromosom tanpa diikuti pembentukan dinding sel.  Proses 

mitosis yang telah mengalami modifikasi ini dinamakan C-mitosis (Suryo, 

1995). 

 

Kolkisin mampu larut dalam air.  Berbeda dengan senyawa penginduksi 

poliploidi lain yang hanya larut dalam gliserol seperti kloralhidrat, asenaften, 

heksaklorosikloheksan, sulfanilamid, dan etil-merkuri-klorid.  Selain dapat 

dilarutkan dalam air kolkisin juga dapat dicampur dengan agar ataupun 

lanolin.  Kolkisin tidak boleh dilarutkan dalam air panas, karena akan 

merusak komposisi kolkisin itu sendiri (Suryo, 1995).  

 

Penggunaan  kolkisin pada tanaman dapat dilakukan dengan memekatkan 

kolkisin menggunakan pasta lanolin ataupun dilarutkan dengan menggunakan 

pelarut.  Menurut Crowder (1993), Jenis perlakuan tergantung dengan bagian 

tanaman yang akan diberikan perlakuan.  Umumnya bagian tanaman yang 

digunakan untuk diberi perlakuan kolkisin berupa primordia, benih/biji, akar 

tanaman, dan benih yang telah berkecambah kemudian direndamkan dalam 

larutan kolkisin.  Biasanya untuk bahan yang bersifat vegetatif perlakuan 

yang diberikan cukup dengan mengoleskan kolkisin pada titik tumbuh bibit 

tanaman atau dapat pula dengan merendam bibit pada larutan kolkisin dalam 
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periode waktu tertentu ataupun dengan cara meletakkan tanaman muda atau 

kecambah dalam larutan kolkisin.  Menurut Crowder (1993), pada jaringan 

batang biasanya kokisin menyebabkan tingkat perbedaan ploidi sehingga 

perlu dilakukan uji sitologis dan mixoploid untuk identifikasi suatu tetraploid. 

 

Sel tumbuhan pada umumnya tahan terhadap konsentrasi larutan kolkisin 

yang relatif kuat.  Substansi kolkisin cepat mengadakan difusi ke dalam 

jaringan tanaman dan kemudian menyebar luas melalui jaringan pengangkut.  

Berbagai percobaan yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa 

penggunaan konsentrasi larutan kolkisin dengan konsentrasi yang agak kuat 

hanya memerlukan waktu perendaman yang singkat untuk memberikan hasil 

yang lebih baik.  Oleh karena itu biasanya konsentrasi 0,02% sering 

digunakan (Suryo, 1995). 

 

Umumnya kolkisin bekerja efektif pada konsentrasi berkisar antara 0,01-

1,0%.  Adakalanya pula kolkisin bekerja efektif pada konsentrasi 0,001-1%.  

Dengan lama perendaman berkisar antara 3-24 jam.  Konsentrasi kolkisin 

0,2% dapat diberikan pada perlakuan benih yang berdinding tebal dan 

lamanya 3-24 jam untuk mengubah komposisi kromosom, misalnya untuk 

benih kedelai (Glycine soya), kacang hijau (Phaseolus radiatus), kecipir 

(Psophocarpus tetragonolobus), dan sebagainya.  Untuk benih kacang tanah 

(Arachis hypogea) dan umbi lapis bawang merah (Alium cepa fa. 

Ascalonicum) karena memiliki kulit yang tipis sehingga hanya memerlukan 

konsentrasi larutan kolkisin yang rendah dan waktu perlakuan yang pendek 

(Suryo, 1995). 
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Lamanya kontak antar sel tanaman dengan larutan kolkisin ini berkisar antara 

24 - 96 jam.  Pada biji yang cepat berkecambah dapat direndam dalam larutan 

kolkisin 1-5 hari sebelum masa tanam.  Sedangkan pada kecambah cukup 

dicelupkan dalam larutan kolkisin selama 3-4 jam.  Sementara untuk tunas 

cukup denga mengoleskan atau meneteskan larutan kolkisin, namun biasanya 

0.5 - 1.0% pasta atau larutan kolkisin telah dapat menimbulkan poliploidi 

pada tanaman (Eigsti dan Dustin, 1995). 

 

Wahyuningsih (2007) melaporkan bahwa kolkisin dalam umbi kembang 

sungsang (G. superba L.) dapat menyebabkan induksi poliploidi pada bibit 

cabai merah (Capsicum annum L.).  Ekstrak umbi kembang sungsang sebesar 

40% mampu meningkatkan diameter polen, jumlah polen yang berkecambah 

dan mampu meningkatkan jumlah buah tanaman cabai dibandingkan dengan 

kontrol dan konsentrasi 10%, 20%, 30%, dan 50% dengan lama perendaman 

48 jam sebelum masa tanam. 

 

Sulistianingsih et al. (2004) juga melaporkan dalam penelitiannya bahwa 

diameter batang, ukuran bunga, ketebalan sepal dan labelum, serta jumlah 

kromosom pada angrek Dendrobium hibrida yang direndam dalam kolkhisin 

selama 3, 6, dan 9 jam pada konsentrasi kolkisin 0,01%, 0,02%, dan 0,03%  

lebih baik dibandingkan kontrol.  

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2006) tentang pengaruh 

kolkisin terhadap keragaan fenotipe dan jumlah kromosom jahe emprit 

(Zingiber officinale Rosc.) secara in vitro menunjukkan hasil bahwa secara 

umum kolkisin tidak mempengaruhi keragaan fenotipe tetapi hanya 
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mempengaruhi variasi jumlah kromosom.  Kisaran jumlah kromosom pada 

tanaman  jahe yang diberikan perlakuan kolkisin 25% dan 0,5% masing-

masing adalah 36-48 dan 43-84 lebih banyak dari pada tanaman kontrol yaitu 

22-27. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Parjanto dan supriadi mengenai 

pengaruh kolkisin terhadap fenotipe dan jumlah kromosom jahe (Zingiber 

officinale Rosc.) mendapatkan hasil bahwa perlakuan perendaman kolkisin 

0,25-0,50% selama 3-6 jam pada tanaman jahe putih besar tidak memberikan 

pengaruh fenotipik tanaman kecuali pada sifat tinggi tanaman yang berumur 1 

bulan, lebar daun, panjang, lebar, dan tebal rimpang.  Juga diperoleh bahwa 

kolkisin menyebabkan perubahan pada jumlah kromosom jahe putih besar 

(poliploidi).  Jumlah kromosom hasil poliploidi bervariasi, diperoleh: 

tetrasomik, triploid, tetraploid, pentaploid, heksaploid, dan oktaploid. 

 

Wiendra et al. (2011) melaporkan hasil pengamatan morfologi pada tanaman 

pacar air (Impatiens balsamina L.) yang diberi kolkisin menunjukkan daun 

dan batang yang lebih besar, cabang yang lebih banyak, dan waktu 

pembungaan yang lebih cepat dibandingkan kontrol.  Jumlah kromosom 

tanaman diploid 2n = 2x = 12 dan pada tanaman tetraploid 2n = 2x = 24 

kromosom. 


