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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa respons 

yang didapatkan dari penanaman eksplan megagametofit pada medium 

Douglas Cotyledon Reverse (DCR) dengan kombinasi 2,4-

Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) dan 6-furfuryl amino purine 

(kinetin) adalah terjadinya pembesaran eksplan, terbentuknya kalus dan 

perkecambahan. Persentase tertinggi respons berupa pembesaran 

eksplan (33,33%) didapat dari megagametofi yang ditanam pada 

kombinasi medium DK00 dan DK04. Persentase tertinggi respons 

pembentukan kalus (33,33%) didapat pada kombinasi medium DK70 

dan DK114. Respons pembentukan kecambah dengan persentase 

tertinggi (44,44%) didapat dari kombinasi DK70, DK72, dan DK114. 

Respons berupa pembentukan embrio somatik tidak ditemukan pada 

semua kombinasi Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) yang digunakan. Hal ini 

diduga ada kaitannya dengan usia megagametofit yang telah melewati 

fase proembrio, yang digunakan sebagai eksplan. 

 

5.2 Implikasi 

Penelitian ini belum dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menginduksi embrio somatik karena menunjukkan hasil yang negatif 

dalam menginduksi embrio somatik. Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai rujukan untuk menentukan waktu perkembangan 

eksplan megagametofit yang tepat digunakan sebagai eksplan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Respons berupa pembentukan embrio somatik pada semua 

kombinasi yang digunakan dalam medium induksi tidak ditemukan. Hal 

ini dimungkinkan berkaitan erat dengan musim polinasi dan waktu 
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pembentukan embrio pada Pinus merkusii di Indonesia. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, untuk mendapatkan embrio somatik 

melalui pembentukan langsung dari megagametofit yang memiliki 

embrio pada fase proembrio disarankan untuk memperhatikan waktu 

pengambilan eksplan yang akan digunakan. Waktu yang disarankan 

untuk pengambilan eksplan yaitu dilakukan pasca bulan Juni. 

Disarankan pula dilakukan penelitian yang menganalisis respons 

dari usia fisiologis eksplan yang berbeda berdasarkan morfologi 

megagametofit berupa warna dan ukuran megagametofit yang 

dikombinasikan dengan perlakukan hormon. 


