
1 

  

 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI INDUKSI KALUS DARI SAROFATUL NAFA 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

      Indonesia disebut sebagai salah satu negara megabiodiversitas karena 

memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, salah satunya adalah 

tanaman obat. Cabai Jawa (Piper retrofractum Vahl.) merupakan salah satu 

contoh tanaman obat yang berpotensi untuk dibudidayakan di Indonesia. Tanaman 

P. retrofractum banyak dikenal dengan nama “cabai” atau cabe” karena buahnya 

berbentuk panjang dan berwarna merah yang menyerupai buah cabai pada 

umumnya (Sofiana, 2017). Menurut Djauhariya et al. (2008) Tanaman P. 

retrofractum dapat ditemukan diberbagai daerah di Indonesia yaitu: Sumatera, 

Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sentra produksinya adalah di 

Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), Lamongan dan 

Lampung. 

       P. retrofractum biasanya dimanfaatkan untuk bumbu, tanaman hias dan obat 

(Emmyzar, 1992). P. retrofractum memiliki rasa pedas seperti lada dan sedikit 

rasa jahe (Atal, 1964). Menurut Djauhariya et al. (2008) serbuk dari buah P. 

retrofractum ditambahkan dalam minuman seperti teh, kopi, susu, dll. Sebagai 

tanaman hias P. retrofractum biasanya dimanfaatkan sebagai pagar rumah, 

sedangkan untuk obat tradisional, buah P. retrofractum digunakan untuk 

mengobati berbagai penyakit, diantaranya: asma, infeksi bakteri, lemah syahwat, 

kejang perut (Jamal et al., 2013), masuk angin, kolera, obat cacing gelang, 
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tekanan darah rendah, demam, sakit kepala, bronchitis, radang mulut, sesak nafas 

(Evizal, 2013). Kebutuhan akan pemanfaatan P. retrofractum sebagai obat adalah 

sekitar 47,73% (Kemala et al., 2003).  

      Tanaman P. retrofractum sebagai obat tradisional biasanya diolah menjadi 

simplisia atau bahan fitofarmaka karena kandungan senyawa metabolit 

sekundernya yang multifungsi. Tanaman P. retrofractum mengandung senyawa 

metabolit sekunder antara lain alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, steroid, 

triterpenoid, dan glikosida yang terdapat pada organ daun, batang, buah dan akar. 

Sedangkan untuk senyawa metabolit sekunder golongan alkaloid dan glikosida 

dalam konsentrasi tinggi terdapat pada seluruh organ tanaman P. retrofractum 

(Nuraini, 2007). Pada bagian buah P. retrofractum terkandung berbagai senyawa 

metabolit sekunder antara lain: piperin, alkaloid, sesamin, saponin, piperidin, 

kavisin, minyak atsiri, asam palmitat, polifenol, asam tetrahidropiperat, 1-

undersilenil-3,4-metilendioksibenzena, isobutildeka-trans-2-trans-4-dienamida 

(BPOM, 2010). Minyak atsiri buah cabe jawa mengandung 3 komponen utama 

yaitu β-caryophyllene (17%), pentadecane (17,8%) dan β- bisabollene (11,2%) 

(Evizal, 2013). Pada bagian daun P. retrofractum terdapat minyak atsiri yang 

memiliki aktifitas sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Evizal (2013) dilaporkan bahwa buah memiliki efek farmakologis yaitu: antimi-

kroba, aktivitas depresan, hematinik, anti-obesitas, antikanker, afrodisiak, sedatif, 

karminatif, diaforetik, analgesik, antelmintik, antioksidan, antimalaria, 

antidiabetes dan androgenik.  
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      Beberapa uji klinis dilakukan untuk membuktikan khasiat P. retrofractum 

diantaranya: Moeloek et al. (2010) melaporkan bahwa pemberian ekstrak P. 

retrofractum dengan menggunakan dosis 100 mg/hari pada laki-laki yang 

hipogonad dapat meningkatkan kadar testoteron darah dan libido pada 7 dari 9 

laki-laki yang hipogonad (78%). Evacuasiany et al. (2010) melaporkan bahwa 

pemberian ekstrak etanol P. retrofractum pada mencit betina galur Swiss-Webster 

memberikan efek analgesik pada dosis 0.75 g/Kg BB dan 1.5g/Kg BB. 

      Manfaat yang banyak dari tanaman P. retroratum mengakibatkan jumlah 

kebutuhan pasar akan tanaman cabe jawa sangat banyak. Kebutuhan pasar akan P. 

retrofractum adalah sekitar enam juta ton per tahun. Sampai saat ini, Indonesia 

masih memenuhi sekitar 1/3 dari total permintaan pasar, karena produksinya 

masih rendah (Haryudin et al., 2011).  

      Prinsip perbanyakan tanaman P. retroratum dapat dilakukan dengan dua 

metode yaitu secara generatif (biji) dan vegetatif (stek batang). Metode 

perbanyakan secara generatif jarang dilakukan dikarenakan menghasilkan anakan 

yang tidak seragam dan berbunga lebih lambat. Metode perbanyakan secara 

generatif biasanya dilakukan untuk skala penelitian. Pada umumnya perbanyakan 

tanaman P. retrofractum untuk keperluan budidaya dilakukan dengan metode stek 

batang. Metode stek batang ini dilakukan dengan cara setiap batang yang telah 

distek kemudian ditancapkan secara tegak dengan bagian pangkalnya ditanam 

dalam medium semai dengan kedalaman sekitar 4-5 cm (Rukmana, 2003). 

Penerapan metode stek batang ini masih kurang efektif terkait tingkat 

produktivitasnya, karena metode yang diterapkan belum berpedoman pada 
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standart Good Agricultural Pratice (GAP)  (Djauhariya, et al., 2006). Berbagai 

permasalahan dalam penerapan metode stek batang antara lain: batang yang distek 

mudah mengalami kelayuan, membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu sekitar 

5 bulan, kurang efisien dalam penggunaan bibit sebagai bahan tanam (Musthofa, 

2017).  Kebutuhan bibit untuk stek batang tanaman P. retrofractum tergantung 

pada jarak tanam dan keadaan lahan. Pada tanah dengan kondisi yang subur dan 

dengan jarak tanam 1 m x 2 m dengan perkiraan lahan produktif 90%, maka akan 

membutuhkan bibit sekitar 4.500 batang/hektar (Rukmana, 2003). 

      Upaya untuk memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi tanaman 

P. retrofractum diperlukan teknik perbanyakan tanaman yang modern salah 

satunya adalah kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan merupakan teknik 

budidaya tanaman dengan mengisolasi bagian-bagian tumbuhan (sel, jaringan, dan 

organ) yang dijadikan eksplan pada kondisi aseptik. Sedangkan eksplan adalah 

bagian tumbuhan yang digunakan untuk memulai suatu kultur. Pada prinsipnya 

teknik kultur jaringan memanfaatkan sifat autonom (mengatur rumah tanga 

sendiri) dan totipotensi (kemampuan daya regenerasi dari sel somatik maupun sel 

gametik) dari suatu tumbuhan (Manuhara, 2014).  

      Keunggulan dari penerapan kultur jaringan tumbuhan antara lain dapat 

menghasilkan tanaman yang memiliki sifat seragam dan identik dengan tanaman 

induknya, dapat memperbanyak tanaman dalam jumlah banyak dengan waktu 

yang singkat dan tanpa memerlukan tempat yang luas, dapat memproduksi 

tanaman yang bebas hama penyakit dan patogen (Anitasari et al., 2018). Selain 

itu, teknik kultur jaringan dapat lebih mengefisiensi penggunaan bibit sebagai 
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bahan tanam dan tingkat pertumbuhan bibit lebih cepat  dibandingkan dengan 

perbanyakan secara konvensional (Anitasari et al., 2018). 

      Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan adalah zat pengatur 

tumbuh (ZPT), kebutuhan nutrisi dan lingkungan kultur (Anitasari et al., 2018), 

dan jenis eksplan yang digunakan (Pramanik et al., 2010).  ZPT merupakan 

senyawa sintetik yang aktivitasnya dapat mempengaruhi proses metabolisme dan 

pertumbuhan sel tumbuhan dan dibutuhkan dalam jumlah yang kecil (Manuhara, 

2014). Nutrisi eksplan diperoleh dari media dan ZPT yang disesuaikan dengan 

kebutuhan eksplan. Setiap jenis tumbuhan memiliki nutrisi yang berbeda. Oleh 

sebab itu, komposisi media dan ZPT yang digunakan dapat bervariasi, meskipun 

menggunakan teknik kultur jaringan yang sama (Anitasari et al., 2018). 

      Menurut Zulkarnain (2006), medium yang umum digunakan untuk kultur in 

vitro adalah Murashige dan Skoog (MS), karena konsentrasi garam dan nitrat yang 

relatif tinggi dibandingkan dengan medium lainnya. Sedangkan untuk induksi 

kalus, pada umumnya digunakan kombinasi ZPT jenis auksin dan sitokinin 

(Purnamaningsnih, 2011). Salah satu ZPT golongan auksin yang sering digunakan 

adalah napthalene acetic acid (NAA). Menurut Salibury dan Ross (1995) NAA 

memiliki daya tahan lebih lama didalam tumbuhan dibandingkan dengan jenis 

indole-3-acetic acid (IAA), karena NAA tidak dapat dirusak oleh IAA oksidase 

atau enzim lainnya, dan tidak mudah terurai oleh enzim yang dikeluarkan eksplan 

saat proses sterilisasi melalui pemanasan (Sugiyanti, 2008). Sedangkan 

penggunaan 6-benzyl amino purine (BAP) efektif dibandingkan kinetin karena 

adanya cincin benzil sebagai rantai samping dari BAP, cincin benzilnya kaya akan 
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karbon dan hidrogen (Salibury dan Ross, 1995). Selain itu, BAP dapat 

meningkatkan pembelahan sel utamanya pada saat sintesis RNA dan protein 

karena BAP berpengaruh pada saat pembelahan sitokinesis, serta BAP dapat 

memacu aktivitas ZPT auksin untuk melakukan pembelahan sel hingga terbentuk 

kalus (Syahid et al., 2010). 

      Sofiana (2017) telah melakukan penelitian tentang peran kombinasi ZPT NAA 

dan BAP untuk induksi kalus dari daun P. retrofractum hasilnya dilaporkan 

bahwa respon pembentukan kalus tercepat pada eksplan daun P. retrofractum 

pada hari 11,5 hari yang ditambahkan ZPT yaitu NAA 0,5 mg/L dan BAP 0,5 

mg/L. Sedangkan eksplan yang menghasilkan berat basah terbesar (0,0706 gr) 

adalah pada eksplan yang diberi ZPT yaitu NAA 1,0 mg/L dan BAP 0,5 mg/L, 

serta eksplan yang mengahsilkan berat kering terbesar (0,0180 gr) adalah pada 

eksplan yang diberi ZPT yaitu NAA 1,0 mg/L dan BAP 2,0 mg/L. Rahmi et al. 

(2010) melaporkan bahwa interaksi terbaik untuk eksplan biji Citrus sp. dalam 

membentuk kalus adalah pada konsentrasi ZPT BAP 2,5 mg/Ldengan NAA 0,5 

mg/L dan 1,0 mg/L. Subandi et al. (2016) melaporkan bahwa medium yang paling 

optimal untuk induksi kalus Jatropha curcas L. yaitu pada media MS dengan 

konsentrasi ZPT BAP 1 mg/L dan NAA 0,5 mg/L. Kalus yang terbentuk memiliki 

morfologi yaitu berwana hijau, keputihan dan bertekstur kompak. 

      Sejauh ini, penelitian tentang P. retrofractum telah banyak dilakukan baik dari 

potensi studi fitofarmaka oleh Evizal (2013), pengaruh kombinasi ZPT NAA dan 

BAP pada induksi kalus eksplan daun oleh Sofiana (2017) maupun terkait isolasi 

senyawa metabolit sekunder dari buah P. retrofractum oleh Mulyani (2017). 
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Namun, eksplan yang sering digunakan adalah daun dan buah P. retrofractum, 

sedangkan untuk eksplan tangkai daun masih belum pernah dilakukan.  

      P. retrofractum memiliki batang yang tumbuh merambat pada tanaman lain. 

Oleh sebab itu, dalam pertumbuhannya diperlukan akar rekat yang berfungsi 

untuk melilitkan batang dengan inangnya. Akar rekat pada P. retrofraactum 

tumbuh diantara ruas batang dan tangkai daun P. retrofractum. Menurut Salibury 

dan Ross (1995) pada daerah pemunculan akar, terjadi akumulasi auksin sebagai 

akibat pergerakan auksin secara polar. Adanya auksin akan memacu pembelahan 

sel dan diferensiasi akar (Manuhara, 2014). Selain itu tangkai daun merupakan 

struktur perkembangan tambahan dari daun. Secara anatomi tidak terdapat 

perbedaan struktur antara daun dan tangkai daun (Metcalfe, et al., 1979). Hal ini 

memungkinkan pada daerah tangkai daun berpotensi untuk digunakan sebagai 

eksplan dalam kultur jaringan.  

      Penggunaan eksplan tangkai daun sebagai sumber eksplan telah dilakukan 

pada beberapa penelitian. Admojo et al., (2014) melaporkan bahwa jaringan 

tangkai daun sebagai sumber eksplan untuk induksi kalus pada tanaman karet 

klonal memberikan respon dengan terbentuknya kalus embriogenik pada medium 

dasar MS yang ditambahkan ZPT yaitu NAA 0.1 mg/L dan BAP 2 mg/L. 

Wijayanti et al. (2019) melaporkan bahwa tangkai daun Elaeocarpus grandiflorus 

(Rejasa) memberikan respon pembentukan kalus pada hari ke-12 di media MS 

yang ditambahkan ZPT pikloram 5 mg/L. Rosmaina et al. (2015) melaporkan 

bahwa eksplan tangkai daun dari Eurycoma longifolia Jack memberikan respon 

pembentukan kalus pada media MS yang ditambahkan dengan 1 mg/L  2,4-D, 1 
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mg/L  BAP. Penerapan  kultur jaringan untuk menginduksi kalus P. retrofractum 

menggunakan eksplan tangkai daun belum pernah dilaporkan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang 

kultur jaringan P. retrofractum dengan menggunakan tangkai daun sebagai 

eksplan dengan pemberian kombinasi ZPT NAA dan BAP. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dirancang untuk menjawab 

berberapa permasalahan, yaitu: 

1. Apakah pemberian kombinasi konsentrasi ZPT NAA dan BAP memberikan 

pengaruh terhadap lamanya waktu induksi kalus, dan berapakah kombinasi 

konsentrasi NAA dan BAP yang menunjukkan waktu induksi kalus optimal? 

2. Berapakah persentase eksplan yang membentuk kalus tangkai daun P. 

retrofractum  dengan pemberian kombinasi konsentrasi NAA dan BAP? 

3. Apakah pemberian kombinasi konsentrasi ZPT NAA dan BAP memberikan 

pengaruh  terhadap berat basah dan berat kering kalus pada kultur eksplan 

tangkai daun P. retrofractum, dan berapakah kombinasi konsentrasi NAA dan 

BAP yang menunjukkan berat basah dan berat kering kalus optimal? 

4. Bagaimanakah morfologi kalus tangkai daun P. retrofractum setelah 

pemberian kombinasi ZPT NAA dan BAP? 

 

1.3.  Asumsi Penelitian 

      Faktor keberhasilan teknik kultur jaringan adalah salah satunya media yang 

digunakan sebagai sumber nutrisi untuk eksplan. Komponen media yang sangat 
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berpengaruh pada keberhasilan kultur adalah ZPT. Penggunaan ZPT berperan 

sebagai kontroling pada proses fisiologis tumbuhan, meliputi organogenesis dan 

morfogenesis pada pembentukan dan perkembangan tunas, akar maupun kalus. 

Jenis dan konsentrasi ZPT yang digunakan pada kultur jaringan tidak sama antar 

spesies tumbuhan. Hal ini karena adanya perbedaan genotip dan kondisi fisiologis 

tumbuhan. 

      Pada kultur jaringan, ZPT yang sering digunakan adalah jenis auksin dan 

sitokinin. Rasio pada kombinasi ZPT auksin dan sitokinin akan mempengaruhi 

arah morfogenesis pada kultur. Apabila rasio auksin lebih tinggi daripada 

sitokinin, proses morfogenesis akan mengarah pada stimulasi pembentukan akar, 

sedangkan jika rasio sitokinin lebih tinggi daripada auksin, maka proses 

morfogenesis akan mengarah pada terbentuknya tunas. Namun, jika rasio antara 

auksin dan sitokinin seimbang maka akan mengarah pada pembentukan kalus. 

Salah satu jenis auksin yang sering digunakan adalah NAA. NAA memiliki daya 

tahan lebih lama di dalam tumbuhan dibandingkan dengan jenis IAA, karena 

NAA tidak dapat dirusak oleh IAA oksidase atau enzim lainnya, dan tidak mudah 

terurai oleh enzim yang dikeluarkan eksplan saat proses sterilisasi melalui 

pemanasan. Jenis sitokinin yang sering untuk dipakai pada kultur jaringan adalah 

BAP. BAP dapat memacu aktivitas ZPT auksin untuk melakukan pembelahan sel 

hingga terbentuk kalus. 

      Purnamaningsih dan Misky (2011) dalam penelitian melaporkan induksi kalus 

pada tanaman Artemisia annua L. efektif pada media MS dengan komposisi ZPT 

yaitu BAP 0.5 mg/L dan NAA 0.5 mg/L dengan perolehan berat basah kalus 
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0,8444 g, berat kering  kalus yaitu 0,2166 g, berat total artemisin 1,58 mg dan 

kandungan artemisin yaitu 0,71 %. Sofiana (2017) telah melakukan penelitian 

tentang peran kombinasi ZPT NAA dan BAP untuk induksi kalus dari daun P. 

retrofractum hasilnya dilaporkan bahwa respon pembentukan kalus tercepat pada 

eksplan daun P. retrofractum pada hari 11,5 hari yang ditambahkan ZPT yaitu 

NAA 0,5 mg/L dan BAP 0,5 mg/L. Berdasarkan data diatas, penelitian ini 

diasumsikan bahwa ZPT NAA dan BAP berpengaruh terhadap induksi kalus dari 

tangkai daun  P. retrofractum. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1.4.1. Hipotesis kerja 

      Jika kombinasi ZPT NAA dan BAP memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan kalus P. retrofractum, maka akan terjadi perbedaan pada waktu 

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

kering kalus dan morfologi kalus dari eksplan tangkai daun P.  retrofractum. 

 

1.4.2. Hipotesis statistik 

H01: Tidak terdapat pengaruh pemberian kombinasi ZPT NAA dan BAP terhadap 

waktu induksi kalus eksplan tangkai daun P. retrofractum. 

H11: Ada terdapat pengaruh pemberian kombinasi ZPT NAA dan BAP terhadap 

waktu induksi kalus eksplan tangkai daun P. retrofractum. 

H02: Tidak terdapat pengaruh pemberian kombinasi ZPT NAA dan BAP terhadap 

berat basah dan berat kering kalus eksplan tangkai daun P. retrofractum. 
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H12: Ada terdapat pengaruh pemberian kombinasi ZPT NAA dan BAP terhadap 

berat basah dan berat kering kalus tangkai daun P. retrofractum. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kombinasi konsentrasi ZPT NAA dan 

BAP terhadap lamanya waktu induksi dan kombinasi konsentrasi yang 

menunjukkan waktu induksi kalus optimal. 

2. Untuk mengetahui persentase eksplan yang membentuk kalus dari eksplan 

tangkai daun P. retrofractum  dengan pemberian kombinasi konsentrasi NAA 

dan BAP. 

3.  Untuk mengetahui pengaruh pemberian kombinasi konsentrasi ZPT NAA dan 

BAP terhadap berat basah dan berat kering kalus pada kultur eksplan tangkai 

daun P. retrofractum, dan kombinasi konsentrasi NAA dan BAP yang 

menunjukkan berat basah dan berat kering kalus optimal. 

4. Untuk mengetahui morfologi kalus tangkai daun P. retrofractum setelah 

pemberian kombinasi ZPT NAA dan BAP. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

      Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi ilmiah terkait kombinasi ZPT NAA dan BAP yang 

optimal untuk induksi kalus dari eksplan tangkai daun P. retrofractum, 

sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman obat P. retrofractum. 
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2. Menjadi acuan atau refrensi untuk penelitian selanjutnya terkait induksi kalus 

yang digunakan untuk isolasi senyawa metabolit sekunder dari P. retrofractum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


