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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman Pule Pandak (Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex. Kurz) adalah 

tanaman perdu dan salah satu anggota famili Apocynaceae varietas sumaterana 

yang merupakan tanaman obat potensial (Lampiran 1). Pule Pandak mengandung 

beberapa senyawa alkaloid diantaranya reserpin, rescinamine dan ajmalin yang 

digunakan sebagai obat penurun tekanan darah tinggi, tranquilizer (penenang) dan 

gangguan pada sistem sirkulator (Yunita dan Lestari, 2011). Bagian tanaman Pule 

Pandak yang sering digunakan adalah bagian akarnya, sebab pada bagian akar ini 

terdapat kandungan alkaloid yang terbanyak.  

Pemanfaatan Pule Pandak dilakukan dengan mengekstrak bagian akarnya 

sebagai bahan baku simplisia Pule Pandak. Data menunjukkan bahwa penggunaan 

simplisia Pule Pandak dalam negeri memiliki kecenderungan pertambahan sebesar 

25,89% pertahun (Yahya et al., 2002 ; Sulandjari, 2008). Kebutuhan akar untuk 

membuat ekstrak Pule Pandak diperkirakan hampir 650 ton per tahun (Ramawat et 

al., 1999 ; Aryati et al., 2005). Selain dimanfaatkan sebagai tanaman obat, 

kandungan reserpine dari tanaman Pule Pandak dapat dimanfaatkan untuk 

pembuatan insektisida alami. Subandi et al., (2018) mengungkapkan Insektisida 

alami dianggap lebih aman untuk lingkungan karena mudah terdegradasi di tanah 

serta relatif kurang beracun terhadap parasitoid. Reserpine dari Pule Pandak dapat 

menghambat proses makan hama tanaman. 
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Kebutuhuan tanaman Pule Pandak yang tinggi ini, belum berbanding lurus 

dengan upaya perbanyakannya. Kebutuhan tanaman pule pandak yang masih 

dipenuhi melalui pemanenan secara langsung dari alam dapat mengancam 

keberadaan tanaman Pule Pandak jika belum ada upaya perbanyakan yang optimal. 

Hal ini berakibat pada keberadaan Pule Pandak di alam yang semakin langka dan 

terancam punah. Sulandjari (2008) mengungkapkan data Menurut the Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Pule 

Pandak termasuk Appendix II atau kategori genting dan terancam punah.  

Perbanyakan Tanaman Pule Pandak yang dilakukan secara konvesional 

melalui perbanyakan generatif dinilai tidak optimal. Pertumbuhan biji dan stek batang 

pada perbanyakan Pule Pandak secara konvensional menunjukkan pertumbuhan 

kurang dari 15%. Persentase tumbuh yang rendah ini disebabkan oleh biji 

bertempurung yang keras, sehingga daya kecambah yang dimiliki sangat rendah 

(Yunita dan Lestari, 2011). Oleh karena itu, diperlukan upaya perbanyakan yang 

efektif dalam perbanyakan Tanaman Pule Pandak. Salah satu teknik perbanyakan 

yang efektif digunakan adalah teknik kultur jaringan.    

Teknik kultur jaringan merupakan salah satu solusi dalam perbanyakan 

tanaman Pule Pandak, sebab perbanyakan tanaman dapat dilakukan dalam waktu 

yang relatif singkat dengan jumlah yang banyak. Keberhasilan kultur jaringan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah zat pengatur tumbuh (ZPT). 

Menurut Lestari (2011) zat pengatur tumbuh memiliki peranan penting dalam 

mengatur kecepatan pertumbuhan dari masing-masing jaringan untuk berkembang 
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menjadi organ tanaman. Penggunaan zat pengatur tumbuh dalam kadar tertentu akan 

dapat mendorong, menghambat, atau secara kualitatif dapat mengubah pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman.  

Pada umumnya, ZPT yang digunakan dalam kultur jaringan terdiri dari 

golongan auksin dan sitokinin. Auksin dalam pertumbuhan tanaman berperan dalam 

inisiasi akar, pertumbuhan batang, diferensiasi jaringan vaskuler dan menghambat 

proses senesen pada daun (Srivastava, 2002 ; Tyas et al,. 2016), sedangkan Sitokinin 

berperan antara lain dalam pembentukan tunas adventif, multiplikasi tunas aksiler dan 

penghilang pengaruh dominasi apikal (Davies, 2004 ; Tyas et al,. 2016). 

Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan dalam kultur jaringan adalah 

NAA (Napthalene Acetic Acid) dan BAP (Benzyl Amino Purine). Zat tengatur 

tumbuh NAA berupa auksin yang berfungsi dalam pemanjangan kuncup dan BAP 

berupa sitokinin yang berfungsi untuk merangsang pembesaran sel, sintesis DNA 

(Deoxyribo Nucleic Acid) kromosom, pembentukan tunas, pembentukan batang, serta 

untuk merangsang pertumbuhan akar. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian 

ini diarahkan untuk mengkaji pengaruh pemberian zat pengatur tumbuh NAA dan 

BAP untuk pertumbuhan eksplan Pule Pandak yang ditanam dalam media MS 

(Murashige and Skoog) secara in vitro.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil yaitu: 
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Kombinasi perlakuan manakah yang memberikan pengaruh terbaik terhadap 

pertumbuhan tanaman Pule Pandak secara in vitro. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Mengetahui kombinasi perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik 

terhadap pertumbuhan tanaman Pule Pandak secara in vitro. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai kombinasi konsentrasi BAP (Benzyl Amino 

Purine) dan NAA (Napthalene Acetic Acid) yang optimal terhadap 

pertumbuhan tanaman Pule Pandak sehingga kedepannya diperoleh 

pertumbuhan yang lebih baik dengan penggunaan Zat Pengatur Tumbuh BAP 

dan NAA. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam upaya perbanyakan bibit 

tanaman Pule pandak. 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Pule pandak (Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz) merupakan salah satu 

spesies tumbuhan hutan tropika yang dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat (Sugito et 

al., 2006). Pada umumnya, Rauvolfia serpentina (L.) Benth ex. Kurz dikenal sebagai 

Sarpagandha atau Pule Pandak di Indonesia sebagai tanaman obat yang penting di 
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negara sub-benua India dan Asia Tenggara. Akarnya digunakan sebagai obat untuk 

banyak penyakit manusia seperti tekanan darah tinggi, insomnia, kecemasan, 

kegembiraan, skizofrenia, dan lain-lain (Supyani, et al., 2014). Akar pule pandak 

mengandung lebih dari 50 macam alkaloid, beberapa di antaranya sudah berhasil 

diisolasi seperti reserpina, resinamina, ajmalina, dan serpentina. Bahan aktif ini 

berkhasiat sebagai pencegah naiknya suhu badan, obat penenang, obat tekanan darah 

tinggi, dan menormalkan denyut jantung (Sulandjari, 2008). 

Saat ini, kebutuhan bahan baku tanaman Pule Pandak dipenuhi dengan cara 

pemanenan langsung dari alam. Kebutuhan yang tinggi terhadap tanaman Pule 

Pandak menyebabkan frekuensi pemanenan di alam pun menjadi tinggi. Tingginya 

kebutuhan terhadap tanaman Pule Pandak ini, berbanding terbalik dengan upaya 

perbanyakan Pule Pandak itu sendiri yang sulit dilakukan. Sulitnya Perbanyakan 

tanaman Pule Pandak ini membuat jumlahnya semakin sedikit di alam, karena laju 

pemanenan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan alam dalam 

memulihkan populasinya. Shetty et al., (2014) mengungkapkan perkecambahan biji 

pada Rauwolfia serpentina. sangat bervariasi, persentase perkecambahan biji hanya 

5-30 persen. Hal ini menyebabkan perbanyakan melalui biji tidak optimal untuk 

perbanyakan Pule Pandak. Penyebab kelangkaan tanaman Pule Pandak lainnya adalah 

penyebarannya yang terbatas dan pemanfaatan akarnya sebagai bahan obat 

menyebabkan seluruh tanaman mati setelah proses pemanenan (Sandra dan Kemala, 

1994 ; Yunita dan Lestari, 2008).  
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Keadaan ini tentu sangat mengkhawatirkan, sebab dengan laju pemanenan 

yang semakin meningkat tinggi, tidak menutup kemungkinan tanaman Pule Pandak 

akan terancam punah. International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN) pun memasukkan Pule Pandak ke dalam daftar tanaman yang 

terancam punah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbanyakan yang efektif dalam 

menghasilkan tanaman Pule Pandak dengan jumlah yang banyak dan waktu yang 

relatif singkat. Salah satu alternatif dalam upaya pelestarian dan pemenuhan 

kebutuhan bahan baku Pule Pandak adalah dengan kultur in vitro.  

Teknik Kultur in vitro dalam perbanyakan tanaman Pule Pandak merupakan 

salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan perbanyakan tanaman Pule Pandak. 

Yunita dan Lestari (2008) mengungkapkan bahwa perbanyakan Pule Pandak dengan 

kultur in vitro memiliki berbagai kelebihan, diantaranya adalah bibit tersedia 

sepanjang waktu, faktor lingkungan tumbuh kultur dapat diatur dan dikendalikan, 

tidak membutuhkan area penanaman yang luas, serta bibit dihasilkan lebih seragam. 

Keberhasilan teknik kultur in vitro ini dipengaruhi oleh media dasar dan zat pengatur 

tumbuh yang digunakan.  

Kombinasi media dasar dan zat pengatur tumbuh yang tepat akan 

meningkatkan aktivitas pembelahan sel dalam proses morfogenesis dan 

organogenesis (Lestari, 2008). Penggunaan media dasar dalam kultur in vitro biasa 

dikombinasikan dengan penggunaan zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh 

merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam teknik kultur in 

vitro. 



7 
 

 
 

 Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan dalam kultur in vitro adalah 

golongan sitokinin dan auksin. Auksin mempunyai peran ganda tergantung pada 

struktur kimia, konsentrasi, dan jaringan tanaman yang diberi perlakuan. Pada 

umumnya auksin digunakan untuk menginduksi pembentukan kalus, kultur suspensi, 

dan akar, yaitu dengan memacu pemanjangan dan pembelahan sel di dalam jaringan 

kambium (Pierik, 1987 ; Lestari, 2011), sedangkan sitokinin berperan dalam 

mengatur pembelahan sel serta mempengaruhi diferensiasi tunas pada jaringan kalus 

(Mardhiyetti et al., 2015). Penggunaan auksin dan sitokinin secara bersamaan dalam 

konsentrasi yang tepat dapat memacu pertumbuhan eksplan, yaitu pada pembentukan 

daun, tunas, dan ruas.  

Auksin yang sering digunakan dalam kultur in vitro adalah Naphthalene 

Acetic Acid (NAA). Naphthalene Acetic Acid memiliki sifat yang lebih stabil 

dibandingkan dengan jenis auksin lainnya. Naphthalene Acetic Acid tidak mudah 

terurai oleh enzim yang dikeluarkan sel atau pemanasan pada saat proses sterilisasi 

(Mardhiyetti et al., 2015), sedangkan sitokinin yang sering digunakan dalam kultur in 

vitro adalah Benzyl Amino Purin (BAP). Benzyl Amino Purin adalah salah satu 

sitokinin sintetik yang aktif dan daya merangsangnya lebih lama karena tidak mudah 

dirombak oleh enzim dalam tanaman (George dan Sherrington, 1984 ; Nursetiadi et 

al., 2016). Menurut Sulistiani dan Yani (2012), bahwa sitokinin sangat efektif untuk 

meningkatkan terjadinya inisiasi tunas, baik tunas aksilar maupun tunas adventif. 

Apabila dikombinasikan dengan auksin, sitokinin sangat efektif untuk pembentukan 

tunas adventif. 
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Penggunaan media Murishage and Skoog (MS) dengan penambahan NAA 

dan BAP terhadap perbanyakan Pule Pandak secara in vitro dilakukan dalam 

penelitian Suseno (2006). Eksplan Pule Pandak diperbanyak pada media MS dengan 

penambahan ZPT NAA dan BAP pada konsentrasi 0 mg L
-1

, 0,5 mg L
-1

, 1 mg L
-1

, 1,5 

mg L
-1

 dengan pH 5.7. Jumlah tunas yang terbentuk, terbanyak diperoleh pada 

kombinasi perlakuan BAP 1mg L
-1

 dan NAA 0.5 mg L
-1

 yaitu 3.21 buah. Respon 

awal dimulai dengan pembentukan kalus pada 4 MSK (Minggu setelah Kultur) dan 

kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan tunas dan daun. Hal ini menunjukkan 

untuk pembentukan tunas tidak hanya membutuhkan hormon sitokinin, tetapi juga 

auksin. Kombinasi BAP dan NAA membuat laju pertumbuhan lebih cepat 

dibandingkan dengan perlakuan tunggal.  

Pada penelitian Julianti et al., (2013), ZPT NAA dan BAP digunakan dalam 

subkultur tunas A. malaccensis Lamk. Hasil penelitian menunjukkan terjadi 

multiplikasi tunas tetapi tidak terbentuk akar pada masing-masing tunas. Jumlah 

tunas yang paling banyak berdasarkan nilai rata-rata jumlah tunas dan panjang tunas 

yang diperoleh adalah kombinasi perlakuan 0,1 mg L
-1

 NAA + 2,5 mg L
-1

 BAP yaitu 

menghasilkan rata-rata jumlah tunas 7,8 dan rata-rata jumlah panjang tunas adalah 

0,8 cm., sedangkan perlakuan 0,2 mg L
-1

 NAA + 3,5 mg L
-1

 BAP merupakan 

perlakuan yang tidak menghasilkan tunas hingga akhir penelitian yaitu 6 MSK. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini akan dilakukan 

pengujian pengaruh berbagai konsentrasi NAA dan BAP terhadap pertumbuhan 

eksplan Pule Pandak secara in vitro. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat 
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diperoleh kombinasi perlakuan NAA dan BAP yang optimum dalam memacu 

pertumbuhan eksplan Pule Pandak secara in vitro. Bagan kerangka pemikiran ini 

dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran 

Peningkatan kebutuhan simplisia 

Tanaman Pule Pandak (Rauvolfia 

serpentina (L.) Benth. ex Kurz.) 

Perbanyakan secara In Vitro 

Digunakan media MS NAA  BAP 

 Perpanjangan 

sel 

 Pembentukan 

Akar 

 

 Mengatasi 

dormansi apikal 

 Pembelahan sel 

 Pembentukan 

tunas 

Morfogenesis Eksplan 

Planlet Tanaman Pule Pandak 

(Rauvolfia serpentina (L.) Benth. 

ex Kurz.) 

Tanaman Pule Pandak (Rauvolfia 

serpentina (L.) Benth. ex Kurz.) 
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1.6. Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai 

berikut:  

Terdapat konsentrasi BAP (Benzyl Amino Purine) dan NAA (Napthalene Acetic Acid) 

yang optimal untuk pertumbuhan tunas pada tanaman Pule Pandak secara in vitro. 


