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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangbiakan tanaman dapat dilakukan secara vegetatif dan 

generatif. Salah satu teknik perkembangbiakan tanaman secara vegetatif 

adalah dengan cara kultur jaringan tanaman atau kultur in vitro. Kultur in 

vitro merupakan perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian 

tanaman seperti biji, akar, batang, daun dan bunga menjadi tanaman yang 

utuh, sempurna dan berkualitas baik yang ditumbuhkan di media buatan  

dalam kondisi aseptik dan in vitro. Keuntungan menggunakan kultur 

jaringan tanaman adalah tidak memerlukan tempat yang luas, dapat 

digunakan untuk memperbanyak tanaman yang sulit atau lambat 

diperbanyak secara konvensional, dapat dilakukan sepanjang tahun/ tidak 

mengenal musim, bibit yang dihasilkan lebih sehat dan seragam, 

perbanyakan tanaman relatif cepat, stok tanaman dapat disimpan dalam 

waktu yang lama (Rahayu, 2016). Media yang digunakan dapat 

mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan tanaman. Salah satu media 

yang sering digunakan untuk perkecambahan biji adalah media MS 

(Murashige & Skoog)  karena media MS cukup memenuhi unsur hara 

makro, mikro dan vitamin untuk pertumbuhan tanaman (Marlina, 2004). 

Permasalahan utama pada teknik kultur jaringan tanaman adalah 

sering terjadi kontaminasi pada media. Hal itu mengakibatkan 

pertumbuhan eksplan menjadi terhambat, membusuk dan mati (Leifert & 

Cassells, 2001). Cara untuk mengatasi kontaminasi tersebut dibutuhkan 

biosida. Biosida adalah senyawa yang berfungsi untuk menghilangkan 

pertumbuhan mikroba.  Biosida yang sering digunakan dalam kultur in 

vitro adalah PPM (Plant Preservative Mixture). PPM merupakan 

preservative atau biosida spektrum luas yang mengandung senyawa aktif 

seperti isothiazol, methylchloroisothiazol dan methylisothiazol yang 
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berfungsi sangat efektif untuk mencegah atau menurunkan tingkat 

kontaminasi mikroba pada kultur jaringan tanaman (Sharaf Eklin & 

Weathers, 2006). Harga PPM termasuk mahal karena 1 ml seharga Rp. 

65.000 dan untuk penggunaan PPM adalah sebanyak ½ ml per liter media. 

Selain itu tidak selalu ready stock. Oleh karena itu diperlukan pengganti 

PPM yang dapat diperoleh dari tanaman yang memiliki potensi biosida, 

salah satu contohnya adalah tanaman pisang. 

Tanaman pisang memiliki banyak kandungan senyawa aktif 

(metabolit sekunder) yang berperan sebagai senyawa antimikroba 

(Soesanto dan Ruth, 2009). Pada ekstrak batang pisang ambon dan mauli 

memiliki kandungan senyawa seperti saponin, flavonoid dan tanin. 

Kandungan senyawa terbesar yang dimiliki batang pisang ambon adalah 

saponin sedangkan pada batang pisang mauli adalah tanin. Saponin 

berfungsi sebagai antijamur dengan cara menurunkan tegangan 

permukaan-permukaan membran sterol yang berperan dalam sintesis  

dinding sel Candida albicans. Hal tersebut menyebabkan permeabilitas 

meningkat dan dapat mengakibatkan cairan intraseluler yang lebih pekat 

tertarik keluar sel, kemudian memacu kematian sel pada C. albicans 

(Septianoor, 2013). Hasil penelitian Apriasari (2013) menyatakan bahwa 

flavonoid adalah golongan terbesar senyawa fenol yang berasal dari 

tanaman yang memiliki sifat antimikroba. Flavonoid bersifat lipofilik yang 

akan merusak membran mikroba. Berdasarkan hasil penelitian Noor 

(2014) menyatakan bahwa flavonoid dan tanin mampu menghambat dan 

mematikan bakteri gram positif dan negatif, tetapi potensi untuk 

mematikan bakteri gram positif lebih besar dari pada gram negatif. Hal itu 

disebabkan gram positif memiliki dinding sel yang relatif lebih sederhana 

dan memiliki peptidoglikan yang banyak. 

Pada penelitian Hastari (2012) telah terbukti bahwa ekstrak batang 

pisang ambon dengan konsentrasi 6,25%, 12,5%, dan 25% memiliki 

aktivitas antibakteri karena mengandung saponin, flavonoid dan tanin 

yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan juga bersifat 
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antifungi. Konsentrasi 25 % memiliki daya hambat antibakteri yang paling 

tinggi daripada konsentrasi yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian 

Ningsih (2013) yang membandingkan bagian organ tanaman pisang seperti 

akar, batang, pelepah, jantung dan buah pisang kepok menunjukkan bahwa 

batang dan akar pisang kepok memiliki daya hambat bakteri yang lebih 

tinggi dari pada bagian organ yang lain. Pada penelitian Yuliana (2015) 

juga membuktikan bahwa batang pisang ambon dapat berfungsi sebagai 

antijamur terhadap Candida albican sebesar 12,5 mm. 

Senyawa-senyawa yang terkandung dalam akar dan batang pisang 

ambon dapat dipisahkan dengan metode maserasi. Metode maserasi adalah 

proses perendaman sampel dengan menggunakan pelarut yang berfungsi 

untuk menarik senyawa-senyawa yang diinginkan dengan kondisi dingin 

diskontinyu. Keuntungan menggunakan metode maserasi adalah lebih 

praktis, pelarut yang digunakan lebih sedikit, tidak memerlukan 

pemanasan tetapi waktu yang dibutuhkan lebih lama (Kristanti,2008). 

Pelarut yang digunakan adalah metanol karena termasuk pelarut organik 

yang lebih polar dibandingkan etanol. Kepolaran tersebut disebabkan oleh 

jumlah atom C yang dimiliki oleh metanol lebih sedikit. Hal itu membuat 

ekstrak metanol memiliki aktivitas antimikroba yang lebih tinggi dari pada 

ekstrak etanol (Apriasari, 2015). Menurut Pendit (2016) menjelaskan 

bahwa rasio perlakuan terbaik antara bahan dan pelarut adalah 1:5. 

Akuades juga dapat dijadikan sebagai pelarut untuk melarutkan 

senyawa-senyawa yang terkandung dalam tanaman, tetapi senyawa terlarut 

yang dihasilkan hanya sedikit dibandingkan dengan pelarut etanol. Hal itu 

terbukti dari hasil penelitian Putra, et al (2014) yang menunjukkan bahwa 

pelarut air hanya dapat melarutkan senyawa flavonoid sedangkan pelarut 

etanol dapat melarutkan senyawa tanin dan flavonoid pada batang pisang 

mauli. Berdasarkan uji hasil penelitian yang dilakukan oleh Husniah 

(2016) yang menggunakan metode infundasi dengan pelarut air 

membuktikan bahwa konsentrasi yang paling baik pada ekstrak daun dan 

buah belimbing wuluh untuk mencegah kontaminasi pada kultur in vitro 
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adalah pada konsentrasi 30%. Hal itu terbukti dengan pertumbuhan 

eksplan kacang hijau yang dapat tumbuh dengan baik dan tidak terjadi 

kontaminasi pada media. Selain itu pada konsentrasi 60% mengakibatkan 

pertumbuhan eksplan terhambat. Oleh karena itu, ekstrak yang paling baik 

untuk mencegah kontaminasi pada kultur in vitro tidak boleh lebih dari 

30% supaya pertumbuhan eksplan tidak terhambat.  

Konsentrasi ekstrak kental akar dan batang pisang ambon yang 

digunakan saat pra penelitian dengan metode maserasi yang menggunakan 

pelarut metanol adalah 0,5% dan 1%.  Konsentrasi 1% terbukti kurang 

maksimal untuk menumbuhkan kecambah biji kacang hijau secara in vitro 

karena pertumbuhan biji kacang hijau terhambat. Oleh karena itu supaya 

pertumbuhan biji kacang hijau dapat tumbuh normal dan tidak terjadi 

kontaminasi pada media maka konsentrasi ekstrak yang digunakan harus 

dibawah 1%. 

Penambahan ekstrak akar dan batang pisang ambon pada media 

kultur in vitro diharapkan dapat mencegah kontaminasi pada kultur 

jaringan tanaman dan tidak menghambat pertumbuhan eksplan. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini digunakan biji kacang hijau sebagai 

parameter untuk menguji pengaruh pemberian ekstrak akar dan batang  

pisang ambon untuk mencegah kontaminasi pada kultur in vitro tanpa 

menghambat pertumbuhan eksplan. Jadi ekstrak akar dan batang pisang 

ambon dapat digunakan sebagai pengganti PPM apabila pertumbuhan biji 

kacang hijau dapat tumbuh dengan normal dan kontaminasi dapat 

dihambat. 

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui perbandingan potensi biosida ekstrak akar dan batang pisang 

ambon. Selanjutnya dari hasil tersebut dapat dibandingkan dengan PPM 

yang biasanya digunakan pada kultur jaringan tanaman. Berkaitan dengan 

hal tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul 

“PERBANDINGAN POTENSI BIOSIDA EKSTRAK AKAR DAN 
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BATANG PISANG AMBON UNTUK MENCEGAH KONTAMINASI 

PADA KULTUR IN VITRO.” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini memiliki arah dan ruang lingkup yang jelas 

maka permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari perluasan masalah. 

Batasan-batasan permasalahan adalah sebagai berikut: 

a. Subjek penelitian 

Ekstrak akar dan  batang pisang ambon 

b. Objek penelitian 

Potensi biosida ekstrak akar dan batang pisang ambon 

c. Parameter 

a) Persentase media yang tidak terkontaminasi jamur atau bakteri 

b) Kondisi pertumbuhan kecambah biji kacang hijau (jumlah daun, 

jumlah akar, dan tinggi batang) 

  

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana perbandingan potensi biosida ekstrak akar dan batang pisang 

ambon untuk mencegah kontaminasi pada kultur in vitro? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui perbandingan potensi biosida ekstrak akar dan batang 

pisang ambon untuk mencegah kontaminasi pada kultur in vitro. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan tentang potensi biosida dari ekstrak akar 

dan batang pisang ambon untuk mencegah kontaminasi pada kultur 

in vitro. 

b. Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam memanfaatkan 

ekstrak akar dan batang pisang ambon sebagai antibakteri maupun 

antijamur pada kultur jaringan tanaman. 

c. Menambah ketrampilan bekerja di laboratorium dalam bidang 

kultur jaringan tanaman. 

d. Mempelajari metodologi  dalam melaksanakan suatu penelitian. 

2. Bagi pengetahuan 

a. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Memberikan kontribusi dalam bidang Biologi khususnya dalam 

pemanfaatan akar dan batang pisang ambon sebagai biosida. 

3. Bagi pendidikan 

Sebagai referensi mata pelajaran bioteknologi tentang kultur jaringan 

tanaman. 

4. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perbanyakan bibit 

yang berkualitas dalam skala besar dengan menggunakan teknik kultur 

jaringan tanaman. 

 

 


