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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan seluas ± 9 juta km 2 yang 

terletak diantara dua samudra dan dua benua dengan jumlah pulau sekitar 17.500 

dengan panjang garis pantainya sekitar 95.181 km. Kondisi geografis tersebut 

menyebabkan negara Indonesia menjadi suatu negara megabiodiversitas walaupun 

luasnya hanya sekitar 1,3% dari luas bumi. Flora di wilayah Indonesia termasuk 

bagian dari flora Malesiana yang diperkirakan memiliki sekitar 25% dari spesies 

tumbuhan berbunga yang ada di dunia yang menempati urutan negara terbesar 

ketujuh dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies, 40%-nya merupakan 

tumbuhan endemik atau asli Indonesia (Kusmana, 2015). Sebanyak 940 spesies di 

antaranya termasuk tumbuhan berkhasiat (Sukandar, 2014).  

Tapak Liman (Elephantopus scaber L.) termasuk suku Asteraceae yang 

tersebar di daerah tropik di Amerika, Afrika, Asia dan Australia. Di Jawa, 

tumbuhan ini banyak tumbuh liar bersama jenis jenis tumbuhan herba lain mulai 

dataran rendah hingga ketinggian 1500 m di atas permukaan laut (dpl) (Solikin, 

2015). Tanaman ini memiliki nama daerah tapak liman dengan beragam sebutan 

disetiap daerahnya, diantaranya tutup bumi untuk daerah Sumatra. Balagaduk, 

serta jukut cancang untuk daerah Sunda, dan tapak tangan serta talpak tana untuk 

daerah Madura (Santoso, 2011). Tapak Liman merupakan salah satu tumbuhan 

yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai tumbuhan yang mudah tumbuh dan 

banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tapak liman memiliki kegunaan 

diantaranya sebagai analgetik, antiinflamasi dan laksatif. Selain itu, dapat 

mengobati insomnia, diabetes, reumatik, hepatitis, bronkitis, dan arthralgia 

(Kabiru & Por, 2013). 

Manfaat yang ada pada tapak liman tidak lepas dari adanya kandungan 

metabolit sekunder diantaranya saponin dan flavanoida (Asmaliyah dkk. 2010). 
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Kabeer dan Prathapan (2014) juga mencatat sejumlah kelompok senyawa 

metabolit sekunder yang terdapat pada E. scaber meliputi seskuiterpen lakton, 

senyawa fenolik, triterpen, stereoid dan essential oil. Menurut Azter (2009) 

ekstrak etanol 70 % dari tanaman tapak liman menurunkan kadar asam urat darah 

pada hari ke-15 sebesar 43% pada tikus jantan dengan dosis 350 mg/200 g. 

Senyawa flavonoid dari ekstrak tapak liman memiliki efek diuretik pada 

konsentrasi 40% (5.0 g/kg BB) dan 60% (7.5 g/kg BB) dengan efek diuretik 

masing masing (107.23 ± 16.62)% dan (119.92 ± 11.35)% (Puspita, 2004). 

Menurut Dharma dkk. (2013) pemberian ekstrak etanol daun tapak liman dapat 

menghilangkan efek nyeri pada mencit putih jantan dengan efek maksimal 

sebagai analgetik pada hari ketujuh. 

Manfaat tanaman tapak liman yang dikenal oleh masyarakat sebagai obat 

tradisional menyebabkan banyaknya produk bubuk jamu/obat yang diperjual 

belikan. Namun ekstrak tanaman tapak liman memiliki kandungan metabolit 

sekunder yang lebih rendah dibandingkan dengan kalus. Sampai saat ini, sebagian 

besar bahan baku tanaman obat masih dipanen dari alam seiring dengan

kembalinya masyarakat memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan obat alami, 

sehingga pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku obat terus meningkat.  

(Lestari dan Mariska, 1997). Sintesis senyawa obat secara alami belum 

mencukupi kebutuhan masyarakat karena produksinya masih sangat rendah. Oleh 

karena itu dibutuhkan suatu metode untuk meningkatkan kandungan senyawa 

metabolit sekunder tanaman yang berfungsi sebagai senyawa obat (Solichatun 

dkk, 2004). Menurut Yustina (2003) keuntungan induksi kalus, diantaranya dapat 

memproduksi tanaman dalam jumlah banyak dengan kondisi lingkungan yang 

terkontrol, tidak memerlukan lahan yang luas, dan dapat menghasilkan metabolit 

yang lebih tinggi dari tanaman aslinya. Sehingga kultur jaringan akan cocok 

untuk mengatasi hal tersebut. Menurut Santoso & Nursandi, (2002) kultur 

jaringan memiliki kelebihan membutuhkan sedikit bagian tanaman untuk 

memulai penanaman (eksplan), menghasilkan tanaman yang steril, tidak 
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tergantung iklim, dan tidak membutuhkan lahan yang luas jika dibandingkan 

dengan metode penanaman secara alami  

Penelitian ini menggunakan teknik kultur jaringan untuk menginduksi 

kalus daun tapak liman dengan menggunakan media Murashige and Skoog (MS). 

Untuk memperoleh kalus secara maksimal, media kultur jaringan harus diberi 

tambahan zat pengatur tumbuh berupa auksin dan sitokinin yang apabila 

digunakan dalam jumlah sedikit dan kombinasi yang sesuai akan menginduksin 

pertumbuhan kalus (Davies, 1995). Penelitian ini menggunakan zat pengatur

tumbuh IAA (Indole Acetic Acid) dan kinetin sebagai zat pengatur tumbuh.  

IAA merupakan salah satu dari auksin sintetis (Riyadi & Sumaryono, 

2014) dan kinetin merupakan salah satu dari sitokinin sintetis (Moore, 1979). 

IAA memiliki sifat mudah rusak jika terkena sinar matahari secara langsung 

(Riyadi & Sumaryono, 2014). Karena peka terhadap sinar matari sehingga mudah 

rusak dan berubah menjadi zat yang akan menghambat pembelahan sel-sel pada 

daerah pemanjangan batang (Davies, 1995). Kinetin merupakan hormon sitokinin 

tiruan pertama kali yang ditemukan oleh Miller dan Skoog yang diperoleh dari 

DNA ikan Herring yang di autoclave dalam larutan asam (Gunawan, 1992). 

Kinetin mampumenginduksi pembelahan sel pada jaringan (dengan adanya 

auksin) (Moore, 1979). Kombinasi keduanya akan membentuk kalus apabila

konsentrasi IAA dan kinetin seimbang (Davies, 1995). 

Bagian tanaman tapak liman yang digunakan sebagai eksplan adalah 

daun, karena umumnya eksplan daun lebih menguntungkan daripada 

menggunakan eksplan batang (Gunawan, 1995). Eksplan merupakan bagian 

tanaman yang digunakan untuk kultur jaringan. Hartman dkk. (1990) menyatakan 

bahwa jaringan yang aktif membelah merupakan bahan eksplan terbaik. 

Beberapa hasil penelitian yang mengkombinasikan IAA dan kinetin pada 

kultur jaringan diantaranya kombinasi auksin dan sitokinin yang optimum bagi 

regenerasi filamen kalus rumput laut Kappaphycus alvarezii adalah IAA: zeatin 

dengan perbandingan 0.4:1 (Mulyaningrum, 2012). Penelitian lain menyebutkan 
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perbandingan zat pengatur tumbuh (ZPT) IAA dan kinetin adalah 1.0:1.0 mg/L 

pada konsentrasi agar 0.8% dan 1.0% menghasilkan persentase induksi kalus 

rumput laut Kappaphycus alvarezii tertinggi sebesar 90% (Rajamuddin, 2010). 

Beberapa hasil penelitian kultur jaringan jaringan untuk tanaman tapak 

liman yang sebelumnya dilakukan diantaranya mengkombinasikan 6.0 μM BA 

(sitokinin) dan 1.5 μM NAA (auksin) dengan menggunakan eksplan daun 

(Abraham& Thomas, 2015). Selain itu Rout dan Sahoo (2013) menginduksi kalus 

menggunakan eksplan biji tapak liman dengan kombinasi 2.4-D dan kinetin 

dengan konsentrasi 1.5 ppm merupakan kombinasi terbaik untuk menginduksi 

pertumbuhan kalus. 

Penelitian mengenai pengaruh kombinasi IAA dan kinetin sudah banyak 

dilakukan, namun kultur daun tapak liman dengan kombinasi zat pengatur tumbuh 

IAA dan kinetin belum dilakukan, sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui kombinasi terbaik dalam induksi kalus daun tapak liman. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kombinasi 

terbaik zat pengatur tumbuh IAA dan kinetin untuk menginduksi kalus eksplan 

daun tapak liman. Selain itu juga dapat digunakan untuk optimalisasi perbanyakan 

dan pemanfaatan tanaman tapak liman. Penentuan kombinasi terbaik zat pengatur 

tumbuh IAA dan kinetin yang digunakan pada induksi daun tapak liman pada

penelitian ini berdasarkan parameter lama waktu terbentuknya kalus, persentase 

eksplan membentuk kalus, berat basa, dan berat kering. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh IAA dan kinetin 

berpengaruh terhadap waktu induksi kalus dan persentase eksplan 

membentuk kalus? 

2. Apakah kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh IAA dan kinetin 

berpengaruh terhadap berat basah, dan berat kering kalus pada kultur 

eksplan daun tapak liman? 
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3. Bagaimana morfologi kalus pada kultur eksplan daun tapak liman setelah 

pemberian kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh IAA dan kinetin? 

4. Berapakah kombinasi konsentrasi terbaik zat pengatur tumbuh IAA dan 

kinetin untuk induksi kalus pada kultur eksplan daun tapak liman? 

 

1.3 Asumsi Peneliti 

Kultur induksi kalus memerlukan media serta zat pengatur tumbuh dengan 

komposisi yang sesuai agar diperoleh kultur induksi kalus dengan hasil yang 

maksimal. Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan meliputi auksin dan 

sitokinin (Gunawan, 1992). Salah satu contoh auksin sintetis meliputi IAA dan 

sitokinin sintetis salah satunya adalah kinetin. Kombinasi antar zat pengatur 

tumbuh dalam hal ini auksin dan kinetin akan menginduksi terbentuknya kalus 

apabila konsentrasi auksin dan kinetin seimbang (Davies, 1995). 

Mulyaningrum (2012) menyebutkan komposisi auksin dan sitokinin yang 

optimum bagi regenerasi filamen kalus rumput laut K. alvarezii adalah IAA: 

zeatin dengan perbandingan 0.4:1. Penelitian lain menyebutkan perbandingan zat 

pengatur tumbuh (ZPT) IAA dan kinetin adalah 1.0:1.0 mg/L dengan konsentrasi 

agar 0.8% dan 1.0% menghasilkan persentase induksi kalus rumput laut K. 

alvarezii tertinggi sebesar 90% (Rajamuddin, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas dapat diasumsikan bahwa penambahan 

kombinasi zat pengatur tumbuh IAA dan kinetin berpotensi untuk menginduksi 

terbentuknya kalus dari eksplan daun tapak liman, selain itu juga dengan 

mengetahui kombinasi terbaik dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

diperoleh hasil dari induksi kalus yang maksimal.  

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis Kerja 

Jika pemberian kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh IAA dan 

kinetin berpengaruh terhadap waktu induksi kalus, persentase eksplan 

membentuk kalus, berat basah, dan berat kering kalus eksplan daun tapak 

liman, maka terdapat perbedaan hasil pada waktu induksi kalus, persentase 
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eksplan membentuk kalus, berat basah, dan berat kering kalus eksplan daun 

tapak liman. 

1.4.2 Hipotesis Statistik 

H0 : Tidak ada pengaruh pemberian kombinasi konsentrasi 

zat pengatur tumbuh IAA dan kinetin terhadap waktu 

induksi kalus, persentase eksplan membentuk kalus, 

berat basah, dan berat kering kalus pada eksplan daun 

tapak liman. 

H1 : Ada pengaruh pemberian kombinasi konsentrasi zat 

pengatur tumbuh IAA dan kinetin terhadap waktu 

induksi kalus, persentase eksplan membentuk kalus, 

berat basah, dan berat kering kalus pada eksplan daun 

tapak liman. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh IAA dan kinetin 

berpengaruh terhadap waktu induksi kalus, persentase eksplan membentuk 

kalus eksplan daun tapak liman.

2. Mengetahui kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh IAA dan kinetin 

berpengaruh terhadap berat basah, dan berat kering pada eksplan daun 

tapak liman. 

3. Mengetahui morfologi kalus pada kultur eksplan daun tapak liman setelah 

pemberian kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh IAA dan kinetin. 

4. Mengetahui kombinasi konsentrasi terbaik zat pengatur tumbuh IAA dan 

kinetin untuk induksi kalus pada kultur eksplan daun tapak liman.

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan informasi ilmiah 

mengenai pemberian kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh IAA dan kinetin 

pada induksi kalus daun tapak liman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai kombinasi terbaik zat pengatur tumbuh IAA dan kinetin 
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untuk menginduksi kalus eksplan daun tapak liman. Selain itu juga dapat 

digunakan untuk optimalisasi perbanyakan dan pemanfaatan tanaman tapak liman.  
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