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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keanekaragaman hayati merupakan aset bangsa yang sangat penting untuk 

dijaga kelestarian dan pemanfaatannya. Indonesia merupakan negara yang 

memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazilia. Dari 

40.000 jenis flora di dunia, 30.000 telah teridentifikasi di Indonesia dan 950 

spesies diantaranya diketahui memiliki fungsi biofarmaka (Said dan Dewi, 

2003).Tanaman dari famili Zingiberaceae merupakan contoh keanekaragaman 

hayati yang banyak terdapat di Indonesia dan memiliki potensi untuk 

dikomersialkan karena dapat meningkatkanpendapatan jika pengelolaannya 

dilakukan dengan baik.  

Indonesia sudah sejak lama menggunakan tanamanherbal sebagai obat 

alternatif, khususnya setelah terjadi krisis ekonomi (Syukur, 2009). Pemanfaatan 

tanaman sebagai bahan obat terus meningkat, sampai saat ini sebagian besar 

bahan baku masih dipanen dari hutan belantara tanpa melalui proses budidaya. 

Tanaman obat di Indonesiamerupakan kelompok komoditas pertanian yang erosi 

genetiknya berlangsung sangat cepat (Rifaiet al., 1992dalam Triningsih et al., 

2013).Apabila upaya budidaya, pelestarian serta pemanfaatannya tidak 

diperhatikan,dikhawatirkan akan terjadi kekurangan bahan baku dan bahkan akan 

terjadi kepunahan. 
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Salah satu tanaman obat yang potensial adalah tanaman honje (Etlingera elatior). 

Tanaman honje merupakan salah satu tanaman rempah yang sudah lama diketahui 

dan dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Honje memiliki dua jenis yaitu honje hijau 

(Etlingera elatior) dan honje merah (Etlingera hemisphaerica). Salah satu jenis 

tanaman honje yang banyak dimanfaatkan adalah honje hijau. Dibandingkan 

dengan honje merah honje hijau telah diketahui memiliki banyak manfaatyaitu 

sebagai tanaman obat yang berkasiat sebagai penghilang bau badan dan bau pada 

mulut. Habsah et al(2005) mengungkapkan bahwa rimpang honje hijau berkasiat 

sebagai antitumor dan antioksidan. Tanaman honje hijau dapat dimanfaatkan 

sebagai pemberi citarasa pada masakan seperti pecel dan urap (Hidayat dan 

Hutapea, 1991). Selain itu, Honje hijau dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

kosmetik. Ekstrak bunga honje hijau dapat digunakan sebagai pewarna dalam 

sediaan lipstik (Adliani et al., 2012). 

Tanaman honje ini termasuk famili zingiberaceaebiasanya diperbanyak 

melalui primpangnya dengan tingkat proliferasi rendah, sehingga risiko 

penyebaran infeksi tinggi (Mendez et al., 2004).Pada rimpang tanaman 

zingieraceaeseperti honje sering mengalami busuk rimpang yang disebabkan oleh 

spesies Phytium dan pada daun yang disebabkan spesies 

Coleotrichum(Abdelmageedet al., 2011). Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu 

menghasilkan bibit yang bebas penyakit dengan multiplikasi cepat menggunakan 

teknik kultur jaringan sebagai upaya konservasi. 

Konservasi in vitrotanaman honje hijau merupakan salah satu alternatif 

yang dapat dilakukan yaitu melalui teknik kultur jaringan.  Salah satu faktor 
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keberhasilan dalam perbanyakan tanaman secara in vitro adalah pemilihan bagian 

tanaman yang akan dijadikan sebagai bahan eksplan, dimana bahan eksplan yang 

masih muda merupakan bahan eksplan terbaik. Bagian tanaman yang tua 

cenderung lebih lambat dan menurun proses pembelahan dan regenerasi selnya. 

Jaringan yang masih muda lebih baik digunakan karena masih berproliferasi dari 

pada jaringan yang berkayu atau tua. jaringan tanaman yang baik digunakan salah 

satunya jaringan meristematik. Menurut Sugihono dan Hasbianto (2014) 

menyatakan bahwa salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memproduksi 

tanaman bebas virus yaitu dengan menggunakan eksplan berupa jaringan 

meristematik. 

Permasalahan utama pada perbanyakan melalui teknik kultur jaringan 

yaitu terjadinya kontaminasi pada eksplan yang dikulturkan. Kontaminasi pada 

kultur jaringan biasanya disebabkan oleh jamur dan bakteri. Mikroorganisme ini 

sangat cepat tumbuh apabila sumber eksplan berasal dari lingkungan terbuka dan 

pada bagian tanaman yang dekat dengan permukaan tanah. Pada pelaksanannya, 

metode kultur jaringan ini mengharuskan tanaman yang aseptik dan aksenik, 

sehingga terlebih dahulu dilakukan sterilisasi untuk mengilangkan 

sumberkontaminasi.  

Keberhasilan dalam teknik kultur jaringan juga sangat bergantung pada 

media yang digunakan. Media dalam kultur jaringan menyediakan tidak hanya 

unsur hara-unsur hara makro dan mikro, tetapi juga karbohidrat yang pada 

umumnya berupa gula untuk mengantikan karbon hasil fotosintesis 

(Gunawan,1988). Penambahan karbohidrat berupa sukrosa pada media dapat 
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mempercepat pembentukan tunas. Menurut George dan Sherrington (1984) 

menyatakan bahwa sukrosa merupakan sumber karbon penting sebagai penyusun 

sel, dengan adanya sukrosa yang cukup maka pembelahan sel, pembesaran sel dan 

diferensiasi sel dapat berlangsung dengan baik.Penelitian yang dilakukan Ratna 

(2010) menunjukan bahwa penambahan konsentrasi sukrosa sebesar 3 x 10
4
mg/l 

sampai 8 x 10
4
mg/l mampu menginduksi umbi mikro kentang (Dioscorea 

bulbifera L.). 

Penambahan zat pengatur zumbuh (ZPT) pada media merupakan salah 

satu penentu keberhasilan dalamproses induksi tunas. ZPT dapat meningkatkan 

daya regenerasi dari eksplan(Triningsihet al., 2013).Benzyl Amino Purine(BAP) 

merupakan zat pengatur tumbuh golongan sitokinin sintetik yang paling sering 

digunakan dalam perbanyakan tanaman secara in vitro. Pemberian BAP secara 

eksogen dibutuhkan untuk multiplikasi tunas karena BAP dalam kultur jaringan 

mempunyai peran fisiologis yaitu untuk memacu inisiasi dan pertumbuhan tunas. 

Penambahan BAP yang tinggi sebanyak 4,5 mg/lpada media MS dapat 

mempercepat pertumbuhan Curcuma zedoaria enam kali lipat apabila sukrosa 

yang diberikan 1500 mg/l(Yulizaret al., 2014). Pada respon pertumbuhan kecur 

(Kaempferia galanga L.) penambahan BAP 3 mg/l dapat menghasilkan tunas 

terbanyak (Samanhudiet al., 2016).Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh konsentrasi pemberian sukrosa dan sitokinin berupa BAP pada media 

Murashige and Skoog(MS) terhadap induksi tunas Etlingera elatior dan 

pengembangan sistem kultur jaringan untuk produksi masal tanaman honje. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui bagian eksplan mana yang memiliki respon terbaik terhadap formulasi 

media yang diberikan sehingga hasilnya dapat dijadikan bibit untuk perbanyakan 

tanaman honje. 

 

1.2 Rumusan Masalahp 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Eksplan manakah yang memberikan respon terbaikterhadap induksi tunas 

tanaman honje hijau (Etlingera elatior) secara in vitro. 

2. Terdapat pada media manakah pertumbuhan terbaik induksi tunas tanaman 

honje hijau (Etlingera elatior) secara in vitro. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui eksplan manakah yang memberikan respon 

terbaikterhadap induksi tunas tanaman honje hijau (Etlingera elatior) 

secara in vitro. 

2. Untuk mengetahui terdapat pada media manakah pertumbuhan terbaik 

induksi tunas tanaman honje hijau (Etlingera elatior) secara in vitro. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut : 
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1. Untuk mendapatkan informasi pada eksplan manakah yang memberikan 

respon terbaikterhadap induksi tunas tanaman honje hijau (Etlingera 

elatior) secara in vitro. 

2. Untuk mendapatkan informasi terdapat pada media manakah pertumbuhan 

terbaik induksi tunas tanaman honje hijau (Etlingera elatior) secara in 

vitro. Sehingga dapat menambah referensi bagi para peneliti lain di 

tahappenelitian selanjutnya.p 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam mendukung upaya pelestarian tanaman obat khususnya honje hijau, 

konservasi in vitro atau kultur jaringan merupakan salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan. Kultur jaringan tanaman merupakan suatu upaya mengisolasi bagian 

tanaman seperti protoplas, sel, jaringan dan organ, kemudian mengkulturkanya 

pada nutrisi buatan yang steril dibawah kondisi lingkungan yang terkendali 

sehingga bagian-bagain tanaman tersebut dapat beregenerasi menjadi tanaman 

lengkap (Zulkarnain, 2009).  

Perbanyakan bibit honje melalui teknik kultur jaringan belum banyak 

dilaporkan. Namun sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan tetapi 

menggunakan bagian tanaman berbeda yang dijadikan bahan eksplan. Hal 

mendasar yang harus diperhatikan adalah pemilihan bagian tanaman untuk bahan 

eksplan. Sumber eksplan dianjurkan memilih bagian tanaman yang masih muda 

seperti jaringan meristematik. Menurut Karjadi dan Buchory(2008) sel-sel 

jaringan meristem umumnya stabil, karena mitosis pada sel meristem terjadi 
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bersamaan dengan pembelahan sel yang terus menerus, sehingga duplikasi DNA 

yang berlebihan dapat dihindari. Halini menyebabkan tanaman yang dihasilkan 

identik dengan tanaman induk. 

Eksplan yang bebas dari segala sumber kontaminasi menjadi syarat mutlak 

dalam perbanyakan melalui kultur jaringan. Sehingga pada tanaman yang akan 

dijadikan bahan eksplan terlebih dahulu dilakukan sterilisasi. Menurut Gunawan 

(1988) setiap tanaman mempunyai tingkat kontaminasi yang berbeda tergantung 

dari jenis tanaman, bagian tanaman yang dipergunakan, morfologi permukaan, 

lingkunganm tumbuhnya, musim waktu mengambil eksplan, umur tanaman dan 

kondisi tanaman itu sendiri (sakit atau dalam keadaan sehat).  

Keberhasilan dalam penggunakaan metode kultur jaringan sangat 

bergantung pada media yang digunakan. Medium kultur jaringan tanaman 

menyediakan tidak hanya unsur hara-unsur hara makro dan mikro, tetapi juga 

karbohidrat yang pada umumnya berupa gula untuk mengantikan karbon hasil 

fotosintesis (Gunawan,1988).Penambahan karbohidrat diperlukan dalam 

pengumbian secara in vitro karena  tanaman tidak melakukan fotosintesis 

(Ahmadet al., 2007). Sumber karbohidrat bermacam-macam, salah satu 

karbohidrat yang sering digunakan yaitu sukrosa sebagai bahan tambahan dalam 

kultur jaringan. Dua hingga lima persen (2-5%) merupakan konsentrasi yang 

paling lazim digunakan dalam kultur jaringan (Briden, 1994 dalam Winarto et al., 

2009). 

 Penambahan sukrosa pada media dapat mempercepat pembentukan tunas. 

Penelitian yang dilakukan Winarto et al (2009) yaitu kombinasi pemberian 
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karbohidrat berupa sukrosa dan glukosa sangat nyata dalam menunjang 

keberhasilan induksi pembentukan kalus, konsentrasi sebanyak 6 x 10
4
 mg/l 

merupakan konsentrasi terbaik untuk kultur antera anthurium. Pemberian sukrosa 

sabanyak 1800 mg/l pada induksi tunas mikro tanaman daun dewa (Gynura 

Pseudocina) mengasilkan jumlah dan panjang akar, tinggi tunas, jumlah daun, 

jumlah dan bobot stolon, serta jumlah umbi makro yang lebih besar (Hartanto et 

al.,2010). Pada pertumbuhan pamelo (Citrus maxima (Burm.) Merr) laju 

pertumbuhan tunas dan daun paling cepat terdapat pada penambahan sukrosa 900 

mg/l (Tyas et al., 2012). Selanjutnya, Penambahan sukrosa 3 x 10
4
, 6 x 10

4
, 9 x 

10
4
 mg/l pada media MS sangat berpengaruh nyata terhadap pembentukan jumlah 

tunas pada 2 MSP dan botol basah planlet pada 10 MSP (Minggu setelah 

perlakauan) pada tanaman Keampferia parviflora (Kafindra et al., 2015). 

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam 

mengiduksi tunas adalah jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang 

digunakan. Zat pengatur tumbuh (ZPT) merupakan senyawa organik bukan nutrisi 

yang dalam konsentrasi rendah mampu mendorong, menghambat atau mengubah 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman.Hal ini karena BAP mempunyai 

efektifitas yang cukup 

tinggi untuk perbanyakan tunas, mudah didapat dan relatif lebih murah 

dibandingkan dengan kinetin (Kurnianingsih et al., 2009). 

Pemberian ZPT berupa BAP secara eksogen dibutuhkan untuk multiplikasi 

tunas karena BAP dalam kultur jaringan mempunyai peran fisiologis yaitu untuk 

memacu inisiasi dan pertumbuhan tunas.Penambahan berbagai konsentrasi BAP 



9 
 

 

yang digunakan untuk multiplikasi tunas, respon terbaik diperoleh pada media MS 

dengan konsentrasi BAP sebanyak 7,881 x 10
-4

 mg/l pada Etlingera 

elatior(Abdelmageed et al., 2011).Perlakuan pemberian BAP pada media MS 

dengan konsentrasi 1.5 mg/l memberikan respon terbaik terhadap jumlah tunas 

yang dihasilkan dari ubi kayu (Mannihot esculenta Crantz.) Adira 2, pada ubi 

kayu genotipe TMS 30555 pemberian BAP sebanyak 10 mg/l dapat mengasilkan 

25 tunas(Khumaida dan Fauzi, 2013). Pada respon pertumbuhan kecur 

(Kaempferia galanga L.)Penambahan BAP 3 mg/l dapat menghasilkan tunas 

terbanyak (Samanhudi et al., 2016). 

Penambahan sukrosadan BAP mampu menginduksi terbentuknya umbi 

makro pada jahe (Rahmawatiet al., 2004). Perlakuan penambahan konsentrasi 

BAP yang tinggi sebanyak 4,5 mg/l dapat mempercepat pertumbuhan Curcuma 

zedoaria enam kali lipat apabila ditambahkan dengan sukrosa sebanyak 1500 

mg/l(Yulizar et al., 2014). Hasil beberapa penelitian tersebut menunjukan bahwa 

penambahan sukrosa dan BAP diperlukan untuk induksi terbentuknya tunas. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut maka perbanyakan 

tanaman honje hijau melalui teknik kultur jaringan penting dilakukan agar bibit 

dapat berkembang dengan baik. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pertumbuhan induksi tunas tanaman honje hijau (Etlingera elatior) 

secara in vitropada beberapa bagian tanaman sebagai sumber eksplan, 

sertamendapatkan komposisi media yang optimum terhadap pembentukan tunas 

honje (Etlingera elatior). 
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1.6 Hipotesis 

1. Terdapat sumber eksplan yang memberikan respon terbaikterhadap induksi 

tunas tanaman honje hijau (Etlingera elatior) secara in vitro. 

2. Terdapat media pertumbuhan terbaik induksi tunas tanaman honje hijau  

(Etlingera elatior) secara in vitro.
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