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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Tanaman dapat dikembangbiakkan secara generatif dan vegetatif. Teknik 

perbanyakan tanaman vegetatif salah satunya adalah dengan cara kultur jaringan 

tanaman. Kultur jaringan tanaman adalah metode untuk mengisolasi bagian dari 

tanaman, seperti sel, sekelompok sel, jaringan, dan organ, serta menumbuhkan dalam 

kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan 

beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap dengan kualitas yang baik.  

 Jenis dan komposisi media sangat menentukan biaya produksi dan 

keberhasilan perbanyakan tanaman secara in vitro. Ada beberapa jenis media seperti 

media Murashige-Skoog (MS) yang digunakan untuk pertumbuhan biji, media Vacin 

Went (VW) untuk anggrek, dan media Woody Plant Medium (WPM) untuk tanaman 

berkayu.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya masalah utama dalam pembiakan 

dengan cara kultur jaringan tanaman adalah sering terjadi kontaminasi, akibatnya 

eksplan yang berupa biji maupun potongan dari tanaman tidak tumbuh normal dan 

akan  membusuk. Untuk mengatasi kontaminasi ini sering digunakan  Plant 

Preservative Mixture (PPM)  sebagai antimikroba yang merupakan salah satu bahan 

biosida dalam kultur cair  golongan isotiazolon (Sharaf Eldin & Weathers, 2006). 

PPM terdiri dari campuran metilkloroisotiazolinon dan metilisotiazolinon yang 

berfungsi mencegah atau mengurangi kontaminasi mikroba.  Aplikasi penambahan 

PPM dalam kultur jaringan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

tingginya biaya produksi. Hal ini dikarenakan harga PPM sintetik cukup mahal 

dengan harga Rp. 65.000,- / ml dan tidak selalu ready stock, oleh karenanya 

diperlukan pengganti PPM alami yang dapat digunakan untuk menggantikan peran 

PPM sintetik. PPM alami dapat diperoleh dari berbagai buah-buahan, salah satu 

diantaranya adalah buah dan daun belimbing wuluh yang memiliki kandungan tanin 

di dalammnya (Ummah, 2010). 
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Penelitian (Jannah dkk, 2010) menyebutkan bahwa ekstrak daun belimbing 

wuluh yang diujikan secara invitro pada bakteri mempunyai potensi sebagai 

antibakteri. Uji aktivitas bakteri M. luteus diketahui zona hambat pada 0,1-0,8 mg/ml 

menunjukan respon hambat, sedangkan konsentrasi 1 mg/ml menunjukan respon 

bunuh terhadap pertumbuhan bakteri. 

Hasil uji prapenelitian aktifitas antibakteri daun dan buah belimbing wuluh 

dengan pelarut air 1: 10  terhadap pertumbuhan biji kacang hijau dalam media kultur 

jaringan tanaman  menunjukan bahwa pada konsentrasi 30 % dan 60 % ekstrak daun 

dan buah belimbing wuluh dapat mencegah kontaminasi namun pada konsentrasi 

60% pertumbuhan kecambah terhambat, sehingga hasil paling baik ditunjukan pada 

perlakuan dengan konsentrasi ekstrak buah dan daun belimbing wuluh sebesar 30 % 

ditunjukkan dengan tidak terjadinya kontaminasi dan pertumbuhan biji kacang hijau 

baik. 

Senyawa-senyawa dalam buah dan daun belimbing wuluh ini dapat 

dipisahkan  melalui proses sederhana dengan metode infundasi yaitu dengan cara 

perebusan. Infundasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada saat 

proses infundasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90ºC 

selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 

100 gram maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml (Ditjen POM, 1995).  

Penggunaan ekstrak tanaman buah dan daun belimbing wuluh dalam media 

kultur jaringan tanaman, diharapkan tidak mempengaruhi pertumbuhan eksplan. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini telah digunakan biji kacang hijau untuk 

pertumbuhan. Apabila petumbuhan biji kacang hijau normal dan kontaminasi dapat 

dihambat, maka ekstrak buah dan daun belimbing wuluh dapat digunakan sebagai 

pengganti PPM.  

Untuk mengetahui efek pertumbuhan eksplan dengan ekstrak daun dan buah 

belimbing wuluh, pada penelitian ini digunakan media MS yang sudah ditambahkan 

ekstrak belimbing wuluh untuk menumbuhkan biji kacang hijau pada botol kultur.  

Berdasarkan uraian diatas maka mendorong peneliti melakukan penelitian tentang 

“Efektivitas  Ekstrak Buah dan Daun Belimbing Wuluh untuk Mencegah 

Kontaminasi Pada Pertumbuhan Biji Kacang Hijau Secara In vitro”. 
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B. Pembatasan Masalah 

  Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari 

perluasan masalah, agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian yang 

sesuai dengan judul. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian 

Ekstrak daun dan buah belimbing wuluh. Daun yang digunakan yang 

masih muda sekitar 20 cm dari pucuk daun, sedangkan buah dipilih yang 

sudah tua berwarna hijau tua. 

2. Objek penelitian  

Pertumbuhan biji kacang hijau dan kontaminasi media yang disebabkan 

oleh jamur maupun bakteri. 

3. Parameter  

a. Banyaknya media yang terkontaminasi oleh jamur maupun bakteri 

b. Kondisi kecambah (tinggi batang, jumlah daun, jumlah akar kecambah 

biji kacang hijau). 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana efektifitas ekstrak buah dan daun belimbing wuluh dapat 

menghambat kontaminasi pada pertumbuhan biji kacang hijau secara in vitro? 

D. Tujuan 

Mengetahui efektifitas ekstrak buah dan daun belimbing wuluh untuk 

mencegah kontaminasi pada pertumbuhan biji kacang hijau secara in vitro? 

E. Manfaat 

1. Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini akan memberi konstribusi dalam bidang Biologi 

khususnya pemanfaatan daun dan buah belimbing wuluh sebagai 

antimikroba. 
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2. Peneliti 

 

a. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang efektifitas ekstrak buah 

dan daun belimbing wuluh untuk mencegah kontaminasi pada 

pertumbuhan biji kacang hijau secara in vitro? 

b. Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam memanfaatkan daun dan 

buah belimbing wuluh sebagai antimikroba pada media kultur jaringan 

tanaman. 

3. Masyarakat 

Memberikan informasi tentang penggunaan teknik kultur 

jaringan yang merupakan perbanyakan bibit berkualitas dalam skala 

besar kepada khususnya masyarakat petani. 

 

 


