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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang secara turun-temurun 

telah memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan sebagai obat tradisional. 

Manfaat positif yang dapat diperoleh bagi manusia dari tanaman obat karena 

adanya kandungan metabolit sekunder. Tanaman Binahong (Anredera 

cordifolia (Ten.) Steenis) merupakan jenis tanaman obat yang saat ini sangat 

potensial untuk dikembangkan. Binahong telah lama dimanfaatkan sebagai 

obat tradisional baik dalam bentuk segar, kering maupun dalam bentuk 

ramuan.  

Binahong dipercaya memiliki khasiat untuk membantu pengobatan 

luka, tipus, maag, radang usus, ambeien, pembengkakan, pembekuan darah, 

rematik, luka memar, asam urat, stroke, dan diabetes melitus (Utami dan 

Desty, 2013). Hasil penelitian Rahmawati et al., (2014), sari daun binahong 

memiliki aktivitas antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri Gram positif yaitu Bacillus cereus dan bakteri Gram negatif yaitu 

Salmonella enteritidis. Ekstrak daun binahong dapat menghambat 

pertumbuhan A.hydrophila penyebab Motile Aeromonas Septicaemia (MAS) 

secara in vitro (Anasta et  al., 2013). 

Khasiat suatu tanaman berasal dari berbagai macam senyawa kimia 

yang terkandung di dalamnya baik berupa metabolit sekunder maupun 

metabolit primer. Berbagai macam metabolit sekunder biasanya dapat 

ditemukan dalam jaringan tumbuhan termasuk pada bagian akar, daun, 

rizoma, batang, bunga, dan buah. Menurut penelitian Anasta et al., (2013), 

daun binahong mengandung senyawa fenolik, flavonoid, triterpenoid,         

β-sitosterol, alkaloid, dan saponin. Selanjutnya, menurut hasil penelitian 

Kumalasari dan Nanik, (2011), batang binahong mengandung senyawa 

golongan polifenol, flavonoid dan saponin. Senyawa tersebut bersifat anti 
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bakteria sehingga dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal alami. 

Keberadaan senyawa saponin binahong di daun kering dengan berat 20 mg, 

sebesar 28,14% dan batang sebesar 3,65% (Astuti et al., 2011 dalam 

Mardiana, 2013). Flavonoid yang terkandung pada ekstrak daun binahong 

dari sampel segar dan kering adalah 7,81 mg/kg dan 11,23 mg/kg (Selawa et 

al., 2013). 

Metabolit sekunder dapat diekstrak dari simplisia segar tanaman atau 

kalus melalui kultur jaringan tanaman. Kultur jaringan tanaman terdiri dari 

sejumlah teknik untuk menumbuhkan organ, jaringan dan sel tanaman 

(Wetter dan Constabel, 1991). Teknik kultur jaringan sebagai salah satu cara 

untuk menginduksi kalus. Kalus merupakan kumpulan zat-zat amorf yang 

terjadi dari sel-sel jaringan yang membelah diri terus-menerus. Kalus 

embrionik sebagai salah satu jenis kalus yang dimanfaatkan untuk diambil 

metabolit sekundernya (Gunawan, 1995 dalam Sulandjari, 2008).  

Kultur kalus biasanya akan memproduksi metabolit sekunder yang 

lebih beraneka ragam. Untuk dapat menumbuhkan kalus, persyaratan 

minimal adalah penyediaan media yang sesuai baik komposisi maupun 

dosisnya untuk setiap jenis tanaman yang dikulturkan khususnya zat 

pengatur tumbuh dan jenis eksplan. Jenis eksplan yang sering digunakan 

pada kultur in vitro adalah daun dan batang. 

Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan untuk menginduksi 

kalus ialah auksin dan sitokinin. Kombinasi zat pengatur tumbuh yang 

ditambahkan ke dalam medium merupakan faktor utama penentu 

keberhasilan kultur in vitro. Zat pengatur tumbuh 2,4-D yang merupakan 

turunan dari hormon auksin yang paling umum digunakan dalam 

menginduksi kalus karena memiliki sifat lebih stabil (tidak mudah 

mengalami kerusakan cahaya maupun pemanasan pada waktu sterilisasi) 

(Hendaryono dan Wijayani, 1994). Penambahan 2,4-D memiliki peran yang 

sangat signifikan terhadap proses pembentukan kalus, terkait dengan 

diferensiasi, maupun peningkatan kompetensi sel yang terbentuk. Zat 

pengatur tumbuh 2,4-D biasanya dikombinasikan dengan sitokinin. Salah 
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satu ZPT golongan sitokinin yang sering digunakan dalam kultur jaringan 

ialah BA/BAP dikarenakan sifat BAP yang stabil, mudah diperoleh dan 

lebih efektif dibandingkan kinetin. 

Menurut Rosyidah et al., (2014), penambahan zat pengatur tumbuh    

2,4-D dan BAP berpengaruh terhadap waktu induksi kalus daun tanaman 

melati (Jasminum sambac) secara in vitro, kombinasi konsentrasi 1 mg/l  

2,4-D dan 1 mg/1 BAP menghasilkan pertumbuhan kalus yang optimal yaitu 

waktu induksi kalus pada hari ke-6 dan rerata biomassa kalus saat muncul 

kalus 1,330 gram. Kombinasi auksin dan sitokinin yang seimbang akan 

menginduksi kalus. Konsentrasi auksin yang biasanya digunakan dalam 

penelitian adalah 0,1-5 mg/l, sedangkan konsentrasi sitokinin digunakan 

pada kadar 0,5-10 mg/l.  Hasil penelitian Aziz et al., (2014), menunjukkan 

bahwa kombinasi (MS + 1 mg/l 2,4-D + 1 mg/l BAP) merupakan perlakuan 

terbaik induksi kalus umbi iles-iles (Amorphophallus muelleri) secara in 

vitro dengan rerata waktu induksi 13 hari, dan berwarna berwarna putih. 

Selanjutnya menurut penelitian Indah dan Dini, (2013), kombinasi ZPT yang 

paling optimal untuk warna dan tekstur kalus pada daun nyamplung 

(Calophyllum inophyllum Linn.) adalah 2,4-D 1,5 ppm dan BAP 1-3 ppm. 

Untuk mengetahui pengaruh kombinasi zat pengatur tumbuh 2,4-D 

dan BAP terhadap pertumbuhan kalus eksplan daun dan batang tanaman 

binahong, maka dilakukan penelitian ini. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Permasalahan dalam penelitian ini perlu dibatasi untuk menghindari 

perluasan masalah, agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan 

penelitian yang sesuai dengan judul. Adapun pembatasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Subyek penelitian adalah jenis eksplan (daun dan batang tanaman 

binahong) dan zat pengatur tumbuh (2,4-D dan BAP). 

2. Obyek penelitian adalah pertumbuhan kalus dari eksplan daun dan 

batang tanaman binahong ruas ke 2,3,4. 
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3. Parameter yang diukur yaitu: kecepatan tumbuh kalus, warna kalus, 

ukuran kalus, tekstur kalus. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana pengaruh kombinasi 2,4-D dan BAP terhadap 

pertumbuhan kalus pada eksplan daun dan batang tanaman binahong? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Mengetahui pertumbuhan kalus pada eksplan daun dan batang 

tanaman binahong pada media dengan penambahaan kombinasi 2,4-D dan 

BAP. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Dapat mengetahui pengaruh kombinasi 2,4-D dan BAP terhadap 

pertumbuhan kalus dari eksplan yang berbeda tanaman binahong. 

2. Sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut mengenai induksi kalus 

eksplan daun dan batang tanaman binahong. 

 

 


