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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya sumber daya alam 

hutan. Hasil hutan dapat berupa hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan 

kayu (HHBK). Contoh tanaman hutan bukan penghasil kayu di antaranya adalah 

gaharu (Setiawan & Krisnawati, 2014). Sumarna (2008) menyatakan bahwa 

komoditi gaharu merupakan salah satu produk HHBK yang berpotensi dan 

bernilai komersial tinggi. Adapun jenis yang paling tinggi hasil gaharunya adalah 

jenis Aquilaria malaccensis Lamk. (Sumarna, 2012). Tarigan (2004) 

menambahkan bahwa A. malaccensis Lamk. merupakan jenis yang paling baik 

dalam menghasilkan minyak gaharu. 

Potensi produksi gaharu dari tahun ke tahun cenderung menurun 

disebabkan intensitas pemungutan tinggi dan pola produksi yang kurang tepat. 

Pada akhir tahun 1990 ekspor gaharu Indonesia dapat mencapai lebih dari 600 t 

tahun
-1

 dan hingga tahun 2000 dengan kuota ekspor 300 t hanya dapat dipenuhi 

antara 10 sampai 15% (Salampesi, 2004). Pada tahun 2000 kuota ekspor gaharu 

Indonesia antara 50 sampai 150 t, akibat terjadinya penurunan produksi hingga 

tahun 2004 tidak tercatat adanya data ekspor gaharu ke pasar internasional 

(Thusteven, 2014). 

Permintaan gaharu sebagian besar masih bergantung pada produksi dari 

hutan alam dan juga tingginya pengambilan gaharu di hutan alam menyebabkan 
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populasi tanaman penghasil gaharu merosot tajam. Cara pengambilan tersebut 

terus berlangsung sehinggan populasi tumbuhan A. malacensis berada di ambang 

kepunahan. Convention on International Trade on Endangered Species of Wild 

Flora and Fauna (CITES) sejak tahun 2004 telah menetapkan kelompok genus 

Aquilaria spp. dan Gyrinops sp. termasuk ke dalam Appendix II CITES karena 

berstatus sebagai plasma nutfah yang terancam punah (Sumarna, 2008). 

Tingginya permintaan pohon gaharu dan perlunya dilakukan upaya 

pencegahan untuk menghindari kepunahan di alam, maka perlu upaya konservasi, 

baik insitu (di dalam habitat) maupun exsitu (di luar habitat) dan budidaya, serta 

rekayasa untuk mempercepat produksi gaharu dengan teknologi induksi 

(inokulasi). Perbanyakan gaharu dilakukan secara generatif, namun sangat jarang 

mengingat biji tanaman gaharu ini bersifat rekalsitran dan relatif membutuhkan 

waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan teknologi perbanyakan bibit 

secara in vitro atau disebut dengan kultur jaringan.  Menurut Azwin et al. (2006), 

teknik kultur jaringan memberikan alternatif terhadap usaha perbanyakan tanaman 

secara vegetatif dalam skala yang lebih besar dalam upaya konservasi dan 

pengembangan tanaman gaharu di masa yang akan datang.  

Rosita et al., (2015) menyatakan bahwa modifikasi media kultur jaringan 

dengan menambah zat pengatur tumbuh (ZPT) perlu dilakukan untuk menaikkan 

presentase keberhasilannya. Ada dua jenis hormon tanaman (auksin dan sitokinin) 

yang banyak dipakai dalam propagasi secara in vitro. Perimbangan konsentrasi 

dan interaksi antara ZPT yang diberikan dalam media dan yang diproduksi oleh 
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sel secara endogen akan menentukan arah perkembangan suatu kultur (Karjadi & 

Buchory, 2007). 

Zat pengatur tumbuh yang termasuk ke dalam golongan auksin antara lain 

Indole Butyric Acid (IBA), sedangkan yang termasuk ke dalam golongan sitokinin 

antara lain Benzyl Amino Purine (BAP). Indole Butyric Acid (IBA) mampu 

meningkatkan perpanjangan sel akar dan memacu pertumbuhan akar (Artanti, 

2007; Wulandari et al., 2013). Astuti (2014) juga mengemukakan bahwa IBA 

berfungsi dalam pembentukan anakan serta perpanjangan akar. Dewi et al. (2016) 

menambahkan bahwa IBA digunakan dalam kultur jaringan untuk perpanjangan 

sel, pembentukan akar adventif, dan menghambat pembentukan tunas adventif dan 

tunas ketiak.  

Benzyl Amino Purine (BAP) termasuk dalam golongan sitokinin yang 

merupakan senyawa turunan adenine dan berperan dalam pengaturan pembelahan 

dan morfogenesis sel. Sitokinin berfungsi dalam merangsang pembentukan tunas, 

berpengaruh dalam metabolisme sel dan merangsang sel dorman serta aktivitas 

utamanya adalah mendorong pembelahan sel (Karjadi & Buchory, 2008). 

Penggunaan sitokinin pada media kultur diharapkan dapat mengatasi masalah 

rendahnya laju pembelahan sel pada tunas tanaman (Sudiyanti et al., 2017).   

Zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin tidak bekerja sendiri-sendiri, 

tetapi kedua ZPT tersebut bekerja secara berinteraksi dalam mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan eksplan. Penambahan auksin berupa IBA dan 

sitokinin berupa BAP ke dalam media kultur dapat meningkatkan konsentrasi zat 
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pengatur tumbuh endogen di dalam sel, sehingga menjadi faktor pemicu dalam 

proses tumbuh dan perkembangan jaringan (Suminar et al., 2017). 

Menurut Flick et al. (1993) dalam Lestari (2011), kombinasi antara IBA 

dan BAP dapat memacu morfogenesis dalam pembentukan tunas. Dengan 

demikian perbedaan konsentrasi IBA dan BAP dapat memberikan pengaruh yang 

berbeda-beda terhadap setiap tanaman. Penambahan konsentrasi IBA dan BAP 

yang tepat perlu diketahui pada tanaman gaharu (A. malaccensis Lamk.) sehingga 

perbanyakan secara in vitro tanaman tersebut menjadi efektif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terjadi interaksi antara konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA dan  

BAP terhadap pertumbuhan tunas Aquilaria malaccensis Lamk. secara in 

vitro. 

2. Berapakah konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA dan BAP yang optimum 

pada setiap taraf perlakuan untuk meningkatkan pertumbuhan tunas 

Aquilaria malaccensis Lamk. secara in vitro. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mempelajari pengaruh interaksi antara konsentrasi zat pengatur tumbuh 

IBA dan BAP terhadap pertumbuhan tunas Aquilaria malaccensis Lamk. 

secara in vitro. 

2. Mendapatkan konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA dan BAP yang 

optimum untuk meningkatkan pertumbuhan tunas Aquilaria malaccensis 

Lamk. secara in vitro. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara ilmiah dapat mengetahui pengaruh interaksi konsentrasi zat 

pengatur tumbuh IBA dan BAP terhadap tunas Aquilaria malaccensis 

Lamk. secara in vitro. 

2. Secara praktis dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya terkait 

perbanyakan tunas Aquilaria malaccensis Lamk. menggunakan IBA dan 

BAP secara in vitro. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Aquilaria malaccensis Lamk. merupakan tanaman langka penghasil 

gaharu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Gaharu adalah sejenis kayu dengan 

berbagai bentuk dan warna yang khas, serta memiliki kandungan damar wangi, 

berasal dari pohon atau bagian pohon penghasil gaharu yang tumbuh secara alami 

dan telah mati, sebagai akibat dari suatu proses infeksi yang terjadi baik secara 

alami maupun buatan pada pohon tersebut. 

Menurut Sumarna (2005), selama ini produksi gaharu masih 

mengandalkan hasil dari hutan alam yang dipungut dan dikumpulkan masyarakat 

dari pohon yang telah mati dan memiliki bentuk produk berupa gumpalan, 

serpihan, dan bubuk. Santoso & Turjaman (2011) melaporkan bahwa gaharu 

terbentuk sebagai akibat pohon terinfeksi oleh penyakit dari kelompok cendawan 

(fungi). Secara biologis penyakit masuk melalui luka patahan cabang yang 

selanjutnya akan mengonsumsi energi hara dari sel-sel pada jaringan kayu yang 

pada akhirnya pohon akan mati dan dalam kayu akan terbentuk damar wangi 
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(resin) yang bila terbakar (fumigasi) akan menghasilkan aroma keharuman yang 

khas. 

Gaharu bernilai ekonomi tinggi karena digunakan sebagai bahan baku 

minyak wangi, parfum, kosmetik, obat-obatan, dupa dan sebagai pencegah dan 

penghilang stress. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumarna (2012) bahwa kayu 

gaharu diperdagangkan sebagai komoditas mewah untuk keperluan industri 

parfum, kosmetik, dupa/kemenyan, pengawet berbagai jenis asesoris dan obat-

obatan serta acara ritual keagamaan, karena aroma harum yang dihasilkannya 

(Barden et al., 2000).  

Kebutuhan gaharu dari tahun ke tahun meningkat dan tingginya harga jual, 

menyebabkan intensitas pemungutan liar yang berasal dari hutan alam semakin 

tinggi dan tidak terkendali, khususnya terhadap jenis gaharu berkualitas tinggi 

salah satunya Aquilaria malaccensis Lamk.. Menurut Sumarna (2005), tanaman 

A. malaccensis Lamk. yang ada di Indonesia termasuk spesies tanaman yang 

mulai langka, hal ini terjadi akibat perburuan liar yang tidak terkendali dan tidak 

mengindahkan faktor-faktor kelestariannya. Kurangnya pengetahuan dalam 

membedakan pohon berisi dan tidak berisi gaharu mengakibatkan masyarakat 

pemungut gaharu menebang pohon secara spekulatif. Apabila pada akhirnya 

pohon tersebut tidak mengandung gaharu setelah dikupas dan dicacah, maka 

pohon tersebut ditinggalkan begitu saja. Cara perburuan tersebut terus 

berlangsung sehingga populasi tumbuhan A. malacensis berada di ambang 

kelangkaan.  
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Menurut Siregar et al. (2015), untuk mengatasi kelangkaan gaharu maka 

perlu dilakukan pembudidayaan gaharu baik pada lahan di dalam kawasan hutan 

maupun di luar. Di masa yang mendatang produksi gaharu akan dihasilkan dari 

tanaman gaharu budidaya sehingga dapat mengurangi perburuan gaharu dari 

tegakan alam yang tumbuh di hutan. Perbanyakan gaharu dapat dilakukan secara 

generatif maupun vegetatif. Tetapi perbanyakan secara generatif kurang efektif 

karena tergantung pada musim bunga dan buah. Disamping itu persentase 

perkecambahan biji juga sangat rendah (46%) (Asgarin, 2004). Penerapan 

bioteknologi kultur jaringan merupakan usaha alternatif, selain dapat 

mempercepat perbanyakan diharapkan kualitas bibit tanaman penghasil gaharu 

yang dihasilkan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perbanyakan melalui teknik 

kultur jaringan dapat mencegah kelangkaan tanaman penghasil gaharu. 

Teknik kultur jaringan memiliki prospek yang lebih baik daripada metode 

perbanyakan tanaman secara vegetatif konvensional. Beberapa kelebihan yang 

diperoleh dari perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan diantaranya 

adalah dapat menghasilkan tanaman yang homogen, berkualitas tinggi, jumlah 

yang tidak terbatas, bebas hama dan penyakit, menghasilkan klon yang lebih 

unggul, dapat diperbanyak dalam waktu yang relatif singkat, tidak dibatasi oleh 

waktu, tetapi membutuhkan keahlian khusus. Yusnita (2003) menyatakan bahwa 

manfaat utama perbanyakan tanaman secara kultur jaringan adalah untuk 

perbanyakan vegetatif tanaman yang permintaan tinggi tetapi pasokan rendah, 

karena laju perbanyakan secara konvensional dianggap lambat. 
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Keberhasilan kultur jaringan dipengaruhi oleh respon eksplan dan jenis 

media yang digunakan. Penggunaan zat pengatur tumbuh sangat dianjurkan untuk 

menghendaki pertumbuhan tertentu. Zat pengatur tumbuh tanaman berperan 

penting dalam mengontrol proses biologi dalam jaringan tanaman. Umumnya, 

pada kultur jaringan digunakan zat pengatur tumbuh berupa sitokinin dan auksin 

(Lestari, 2011).  

Keseimbangan konsentrasi dan interaksi antar zat pengatur tumbuh yang 

diberikan dalam media dan yang diproduksi oleh sel secara endogen akan 

menentukan arah perkembangan hasil suatu kultur tanaman. Setiap tanaman akan 

berbeda-beda dalam merespon zat pengatur tumbuh yang diberikan. Oleh karena 

itu, untuk mempercepat pertumbuhan tanaman A. malaccensis Lamk. tidak hanya 

mengandalkan hormon endogen yang dihasilkan oleh tanaman tersebut, akan 

tetapi perlu ditambahkan hormon eksogen kedalam media yang digunakan. Zat 

pengatur tumbuh yang digunakan pada penelitian ini yaitu auksin dan sitokinin 

karena keseimbangan konsentrasi auksin dan sitokinin yang ditambahkan dalam 

media mengakibatkan proses fisiologis dalam eksplan dapat berlangsung efektif 

dalam memacu awal pertumbuhan tunas (Ali et al., 2007).  

Menurut Mulyono (2010), sitokinin berfungsi untuk merangsang 

tumbuhnya tunas-tunas aksilar, sedangkan auksin berfungsi untuk merangsang 

pembentukan akar pada tunas. Karjadi & Buchory (2007) mengemukakan bahwa 

sitokinin merangsang pembelahan sel tanaman dan berinteraksi dengan auksin 

dalam menentukan arah diferensiasi sel. Apabila perbandingan konsentrasi 

sitokinin lebih besar dari auksin, maka pertumbuhan tunas dan daun akan 
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terstimulasi. Sebaliknya apabila sitokinin lebih rendah dari auksin, maka 

mengakibatkan menstimulasi pada pertumbuhan akar. Apabila perbandingan 

sitokinin dan auksin berimbang, maka pertumbuhan tunas, daun, dan akar akan 

berimbang pula. 

Auksin yang paling banyak digunakan adalah pada kultur in vitro adalah 

IAA, NAA dan 2,4 D. Jenis auksin lain seperti IBA juga merupakan senyawa 

efektif, tetapi penggunaanya tidak sebanyak ketiga auksin diatas. Menurut Housen 

et al. (2000) dalam Arimarsetiowati & Ardiyani (2012), IAA di alam 

diidentifikasikan sebagai auksin yang aktif di dalam tumbuhan (endogenous) yang 

diproduksi dalam jaringan meristematik yang aktif seperti contonya tunas, 

sedangkan IBA dan NAA merupakan auksin sintetis.  Auksin sintetik yang sering 

digunakan untuk menginduksi perakaran in vitro adalah NAA dan IBA dalam 

konsentrasi rendah. 

Pada penelitian ini digunakan zat pengatur tumbuh auksin berupa IBA. 

Menurut Jose et al. (2012), IBA sangat efektif untuk menginduksi perakaran 

terutama pada tanaman berkayu. Adapun sitokinin yang sering digunakan dalam 

kultur jaringan adalah BAP (Benzyl Amino Purin), kinetin, dan zeatin. Pada 

penelitian ini digunakan zat pengatur tumbuh sitokinin berupa BAP. BAP (6-

Benzyl Amino Purine) merupakan golongan sitokinin sintetik yang paling sering 

digunakan dalam perbanyakan tanaman secara kultur in vitro. Hal ini karena BAP 

mempunyai efektifitas yang cukup tinggi untuk multiplikasi tunas, mudah didapat 

dan relatif lebih murah dibandingkan dengan kinetin (Kurnianingsih et al., 2009). 
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Berdasarkan hasil penelitian Azwin et al. (2006) terhadap eksplan tanaman 

penghasil gaharu (A. malaccensis Lamk.) yang berasal dari tunas adventif yang 

ditanam pada media dasar MS dengan penambahan zat pengatur tumbuh BAP 

berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah tunas yang dihasilkan selama 12 MST. 

Eksplan yang diberi perlakuan  BAP 0,5 mg L
-1 

memberikan respons terbaik 

terhadap induksi tunas dan menghasilkan rata-rata jumlah tunas tertinggi yaitu 

6,11. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al. (2017) 

terhadap tanaman penghasil gaharu (Gyrinops versteegii) pada eksplan epikotil 

dengan penambahan konsentrasi BAP 0,7 mg L
-1

  memiliki jumlah tunas dan 

panjang tunas tertinggi untuk tahap induksi tunas dengan rata-rata jumlah tunas 

4,36 dan rata-rata panjang tunas 0,58 cm. 

Penambahan zat pengatur tumbuh sitokinin berupa BAP diharapkan dapat 

memacu pembelahan dan pembesaran sel, mendorong pembentukan dan 

multiplikasi tunas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sulistiani & Yani 

(2012), bahwa BAP sangat efektif untuk meningkatkan terjadinya inisiasi tunas, 

baik tunas aksilar maupun tunas adventif. Selanjutnya, IBA berperan dalam 

perpanjangan sel, diferensiensi jaringan xilem dan floem, pembentukan akar 

adventif. Kartina et al. (2011) menyatakan bahwa pemberian IBA akan 

mendorong pembentukan akar adventif. Media yang diperuntukkan untuk inisiasi 

akar juga mampu menghasilkan tunas yang baik. Hal ini karena IBA yang 

diberikan dalam media akan berinteraksi dengan sitokinin (endogen dan eksogen) 

untuk regenerasi tunas.  
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Hasil penelitian Nadeak et al. (2012) menunjukkan bahwa penambahan 

IBA dengan konsentrasi tinggi (2 mg L
-1

, 4 mg L
-1

, 6 mg  L
-1

 dan 8 mg L
-1

) yang 

dikombinasikan dengan BAP 2 mg L
-1

 pada tiap konsentrasi menghasilkan respon 

berupa kalus tanpa respon akar dan tunas. Hal ini terjadi karena zat pengatur 

tumbuh IBA yang ditambahkan terlalu tinggi sehingga tidak membentuk akar dan 

tunas pada eksplan biji gaharu (A. malaccensis Lamk.). 

Hasil penelitian Jose et al. (2012) terhadap tunas  Alnus glutinosa yang 

diberi penambahan konsentrasi IBA sebanyak 0,1 mg L
-1

 mampu meningkatkan 

persentase perakaran, jumlah akar dan panjang akar. Tunas Alnus glutinosa yang 

diberi penambahan IBA 0,1 mg L
-1

 mampu membentuk akar hingga 90% 

sedangkan tunas yang tidak diberi penambahan IBA hanya mampu membentuk 

akar 76,7%. Berdasarkan nilai rata-rata jumlah akar yang berkembang pada setiap 

tunas meningkat dari 1,9 menjadi 3,0. Pada perlakuan tanpa penambahan IBA, 

berdasarkan nilai rata-rata panjang akar adalah 2,64 cm, sedangkan pada 

perlakuan yang diberi IBA menghasilkan rata-rata panjang akar 3,57 cm. Akar 

yang dihasilkan berwarna kemerahan dan tidak terdapat kalus pada akar. 

Berdasarkan hasil penelitian Gandadikusumah (2002) dalam 

Arimarsetiowati & Ardiyani (2012) pada tanaman Pelargonium tomentosum, 

penambahan IBA 0,8 mg L
-1

 sampai 1,0 mg L
-1

 menghasilkan akar yang pendek, 

gemuk serta cenderung membentuk kalus. Penambahan IBA pada konsentrasi 

lebih rendah dari 0,8 mg L
-1

 menghasilkan akar yang normal. 

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini akan dilakukan 

pengujian pengaruh berbagai konsentrasi  IBA dan BAP, sehingga diperoleh 
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konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA dan BAP yang optimum untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman gaharu (A. malaccensis Lamk.). Adapun alur 

kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran 

 

1.6 Hipotesis  

1. Terjadi interaksi antara konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA dan BAP 

terhadap pertumbuhan tunas Aquilaria malaccensis Lamk.  secara in vitro. 

Tanaman penghasil gaharu (Aquilaria 

malaccensis Lamk.) 

Termasuk ke dalam spesies tanaman langka.  

Perbanyakan menggunakan teknik kultur jaringan  

Multiplikasi tunas  
BAP mampu 

merangsang 

pembentukan tunas 

IBA mampu 

merangsang 

pembentukan akar 

Morfogenesis eksplan  

Plantlet Aquilaria malaccensis Lamk.  
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2. Terdapat salah satu taraf perlakuan konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA 

dan BAP yang optimum untuk meningkatkan pertumbuhan tunas Aquilaria 

malaccensis Lamk. secara in vitro. 

 


