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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di Indonesia, penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan 

yang utama. Penyembuhan penyakit infeksi umumnya dilakukan dengan 

antibiotik. Penggunaan antibiotik ini juga memiliki efek samping sehingga perlu 

digunakan secara hati-hati. Penggunaan antibiotik yang kurang tepat dapat 

menimbulkan masalah resistensi dan menimbulkan efek yang tak dikehendaki 

(Lestari, 2011). Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang beralih dari obat modern 

ke penggunaan obat herbal, sebab telah terbukti lebih aman dan tidak 

menimbulkan efek samping seperti halnya obat-obat kimia (Agung, 2009). 

  Salah satu tanaman yang telah lama digunakan sebagai obat herbal untuk 

berbagai pengobatan yaitu daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav.). 

Daun sirih merah dikenal dapat digunakan untuk pengobatan berbagai macam 

penyakit yaitu diabetes melitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, stroke, asam urat, 

hipertensi, radang liver, prostat, radang mata, keputihan, maag, kelelahan, nyeri 

sendi dan memperhalus kulit (Sudewo, 2005).  

 Secara umum, ekstrak etanol daun sirih merah mengandung minyak atsiri, 

tannin, flavonoid, steroid atau triterpenoid dan antrakuinon (Julia, 2011). Seperti 

halnya antibiotika, daun sirih merah ini memiliki daya antibakteri (Hermawan, 

2007). Di mana minyak atsiri daun sirih merah mengandung senyawa yang 

mampu menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri antara lain, kelompok 

bakteri gram positif, yaitu pada Bacillus cereus, S. epidermidis, S. aureus dan 
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kelompok bakteri gram negatif, yaitu pada Eschericia coli, Shigella flexneri dan 

Pseudomonas aeruginosa (Marliyana dkk, 2013). 

 Sebagai tanaman yang multifungsi, perkembangan sirih merah mempunyai 

prospek yang cukup menarik sehingga membutuhkan bahan tanaman dalam 

jumlah yang banyak. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menjaga 

ketersediaannya serta meningkatkan produksi metabolit sekunder tanpa harus 

membutuhkan waktu yang lama adalah melalui kultur in vitro (Kartika dkk, 

2013). 

 Sirih merah juga termasuk salah satu jenis tanaman yang membutuhkan 

kondisi lingkungan khusus untuk pertumbuhannya serta membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Oleh sebab itu, untuk memperbanyak produksi kandungan 

senyawa aktif dapat dilakukan melalui metode kultur jaringan. Kultur jaringan 

telah sejak lama digunakan sebagai salah satu metode untuk produksi senyawa 

bioaktif dari tumbuhan. Kelebihan penggunaan kultur jaringan adalah tidak 

memiliki keterbatasan iklim sebab dilakukan pada ruangan tertentu, tidak 

memerlukan lahan yang luas, serta senyawa bioaktif dapat dihasilkan secara 

kontinyu dalam keadaan yang terkontrol (Collin dan Edward, 1998). 

 Sejauh ini penelitian terkait sirih merah antara lain, tentang identifikasi 

kandungan senyawa kimia ekstrak etanol daun sirih merah (Julia, 2013); uji 

antibakteri kandungan minyak atsiri daun sirih merah (Marliyana dkk, 2013) serta 

penggunaan zat pengatur tumbuh 2,4-D dan pada NAA untuk induksi kalus dari 

eksplan daun sirih merah (Mujahidah, 2014). 
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 Kartika dkk. (2013), melaporkan bahwa terdapat perbedaan kecepatan 

induksi kalus sirih merah dengan variasi dan jenis konsentrasi auksin serta berat 

kalus yang dihasilkan. Penelitian yang terkait dengan sirih merah masih terbatas 

pada uji antibakteri daun sirih merah dan penggunaan zat pengatur tumbuh 

tunggal yang menghasilkan berat kalus sedikit. 

 Pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi 

konsentrasi zat pengatur tumbuh, yaitu 2,4-D dan kinetin pada induksi kalus sirih 

merah serta untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang terdapat pada 

ektrak kalus sirih merah dalam pelarut etil asetat.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dirancang untuk 

menjawab permasalahan : 

1. Apakah variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin berpengaruh 

terhadap lama waktu induksi kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan 

Pav.)? 

2. Apakah variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin berpengaruh 

terhadap persentase (%) eksplan yang membentuk kalus pada sirih merah 

(Piper crocatum Ruiz dan Pav.)? 

3. Apakah variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin berpengaruh 

terhadap berat basah kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav.)? 

4. Apakah variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin berpengaruh 

terhadap berat kering kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav.)? 
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5. Bagaimana morfologi kalus eksplan daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan 

Pav.) setelah pemberian variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan 

kinetin? 

6. Berapakah perbandingan konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin 

yang paling optimal untuk induksi kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan 

Pav.) ? 

7. Apakah ada perbedaan jumlah kandungan senyawa kimia pada ekstrak etil 

asetat kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav.) pada masing-maisng 

perlakuan? 

1.3 Asumsi Penelitian 

  Penambahan kombinasi auksin dan sitokinin telah berhasil menginduksi 

kalus pada beberapa spesies tanaman. Rahayu (2003), membuktikan bahwa 

kombinasi konsentrasi 0,5 mg/L 2,4-D dan 0,5 mg/L kinetin mampu memacu 

pembentukan kalus Acalypha indica. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

diasumsikan bahwa dengan penambahan zat pengatur tumbuh auksin 2,4-D dan 

kinetin dapat mempengaruhi pertumbuhan eksplan dalam pembentukan kalus 

sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav.).  

  1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis Kerja 

1. Jika zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin berpengaruh terhadap lama waktu 

induksi kalus, persentase eksplan yang membentuk kalus, berat basah dan berat 

kering kalus serta morfologi kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav) 

maka perlakuan variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin 
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yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap lama waktu 

induksi kalus, persentase eksplan yang membentuk kalus, berat basah dan berat 

kering kalus serta morfologi kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav).  

2. Jika zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin berpengaruh terhadap kandungan 

senyawa kimia kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav) maka 

perlakuan variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin akan 

menghasilkan kandungan senyawa kimia kalus sirih merah (Piper crocatum 

Ruiz dan Pav) yang berbeda. 

1.4.2   Hipotesis statistik 

H01 : Tidak ada pengaruh variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan  

kinetin terhadap lama waktu induksi kalus sirih merah (Piper crocatum 

Ruiz dan Pav). 

Ha1 : Ada pengaruh variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin 

terhadap lama waktu induksi kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan 

Pav). 

H01 : Tidak ada pengaruh variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan 

kinetin terhadap berat basah kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan 

Pav). 

Ha1 :  Ada pengaruh variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin 

terhadap berat basah sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav). 

H01 : Tidak ada pengaruh variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan 

kinetin terhadap berat kering kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan 

Pav). 
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Ha1 :  Ada pengaruh variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin 

terhadap berat kering kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav). 

1.5 Tujuan Penelitian 

  Tujuan Penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan 

kinetin terhadap lama waktu induksi kalus pada eksplan sirih merah (Piper 

crocatum Ruiz dan Pav). 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan 

kinetin terhadap persentase (%) kalus eksplan sirih merah (Piper crocatum 

Ruiz dan Pav). 

3. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan 

kinetin terhadap berat basah kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav). 

4. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan 

kinetin terhadap berat kering kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav). 

5.  Mengetahui morfologi kalus dari eksplan daun sirih merah (Piper crocatum 

Ruiz dan Pav). setelah pemberian variasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-

D dan kinetin. 

6. Mengetahui perbandingan konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin 

yang paling optimal untuk induksi kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan 

Pav). 

7. Mengetahui perbedaan jumlah kandungan senyawa kimia ekstrak etil asetat 

kalus sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav.) pada masing-maisng 

perlakuan. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi ilmiah 

tentang : 

1. Konsentrasi terbaik dengan metode kultur jaringan untuk produksi kalus sirih    

 merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav) dengan perlakuan 2,4-D dan kinetin. 

2. Senyawa kimia yang terdapat dalam ekstrak etil asetat kalus sirih merah (Piper 

crocatum Ruiz dan Pav.) 
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