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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tanaman pisang pada organ tertentu mempunyai potensi sebagai 

biosida. Sebagian masyarakat Indonesia menggunakan pelepah pisang sebagai 

penyembuh luka luar. Pelepah pisang mengandung senyawa kimia antara lain 

saponin, tannin dan flavanoid. Senyawa-senyawa tersebut berfungsi dibidang 

pengobatan, sedangkan getah pelepah pisang mengandung saponin, 

antrakuinon dan kuinon yang merupakan antibakteri (Wijaya, 2010). 

Salah satu penelitian yang dilakukan Hastari (2012) dengan 

menggunakan metode dilusi, dan perhitungan jumlah bakteri dengan hasil 

ekstrak pelepah dan batang tanaman pisang untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri S. aureus dengan konsentrasi 25%, 12,5%, 6,25% menunjukkan bahwa 

ekstrak pelepah pisang mampu menghambat pertumbuhan S. aureus lebih baik 

dibandingkan ekstrak batang pisang. Penelitian ilmiah lainnya Nur (2013) 

menggunakan metode difusi pada media Mueller Hinton dengan konsentrasi 

5%, 10%, 15% memberikan hasil bahwa getah pelepah pisang ambon Musa 

paradisiaca L. bersifat bakteriostatik.  

Kulit buah pisang juga mengandung beberapa metabolit sekunder 

seperti glikosida, alkaloid, saponin, minyak atsiri, flavonoid dan tannin yang 

berfungsi sebagai antimikroba baik bakteri maupun jamur, sehingga 

menghambat penyebaran pathogen (Ehiowemwenguan, 2014). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Dinastuti dkk (2015) menyebutkan bahwa 

ekstrak kulit pisang kepok mentah yang diujikan secara in vitro mempunyai 

potensi untuk menghambat pertumbuhan C. albicans dengan konsentrasi 20%, 

22,5% dan 25% menunjukkan bahwa ekstrak kulit pisang kepok mentah 

mampu menghambat pertumbuhan C. albicans. 
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Kandungan antimikroba yang cukup tinggi pada pelepah dan kulit 

pisang, dapat digunakan sebagai biosida. Biosida adalah zat kimia yang 

merupakan racun dan mampu mematikan sesuatu yang hidup khusunya 

mikroorganisme pada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan salah satu 

teknik perbanyakan tanaman yang menggunakan sel, organ dan jaringan 

tanaman (Rahayu, 2016). Menurut Santoso dan Fatimah (2003) kultur 

jaringan akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat yang dibutuhkan 

dapat terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi, pemilihan eksplan atau bahan 

tanam, penggunaan media yang cocok dan keadaan yang aseptik.  

Jamur dan bakteri adalah jenis kontaminan pada media. Jika suatu 

eksplan yang ditanam pada suatu media terkena kontaminan, maka potongan 

organ tanaman, biji, maupun jaringan pada eksplan tidak akan tumbuh bahkan 

dapat mati. Kontaminasi pada media dapat dicegah dengan penggunaan Plant 

Preservative Mixture (PPM). Sharaf & Weathers (2006) menyatakan bahwa 

(PPM) merupakan preservative atau biosida spectrum luas yang sangat efektif 

untuk mencegah atau menurunkan tingkat kontaminasi mikroba pada kultur 

jaringan tumbuhan karena senyawa aktif seperti: isothiazol, 

methylchloroisothiazol dan methylisothiazol. Harga 1 ml Plant Preservative 

Mixture termasuk mahal yaitu Rp 65.000,- dengan penggunaan 0,5 ml/ liter 

mediadan stok yang tidak selalu ada. Perlu dicari alternatif untuk mencegah 

kontaminan di dalam kultur jaringan tanaman dengan memanfaatkan bahan 

alami yang memiliki sifat menghambat kontaminasi dari bakteri dan jamur 

salah satunya adalah pelepah dan kulit pisang ambon. 

Teknik maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling umum 

digunakan karena mudah dilakukan dan menggunakan alat yang sederhana. 

Bahan sampel direndam untuk menarik komponen yang diinginkan. Menurut 

penelitian Fardhani (2014) metode ekstraksi secara maserasi menghasilkan 

kadar flavonoid total lebih tinggi dibandingkan infundasi, dengan rerata kadar 

flavonoid total dalam EM (ekstrak maserat) sebesar 5,32 %b/b ER. 
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Keuntungan lain dibandingkan influidasi yakni lebih praktis, pelarut yang 

digunakan lebih sedikit, dan tidak memerlukan pemanasan (Kristanti, 2008). 

Menurut penelitian Ningsih dkk (2013) menggunakan ekstrak pelepah dan 

buah pisang kepok kuning dengan cara maserasi, memiliki potensi sebagai 

antibakteri terhadap bakteri uji  S. aureus dan E. coli.  

Pelarut yang digunakan dalam teknik maserasi yaitu methanol 100%. 

Methanol merupakan pelarut organik yang lebih polar dibandingkan etanol 

karena memiliki jumlah kurang dari atom C, dengan demikian senyawa terikat 

oleh etanol non polar dari pada methanol sehingga konsentrasi total flavonoid 

dengan methanol lebih tinggi dari etanol. Penelitian yang dilakukan oleh 

Apriasari (2015) menyebutkan bahwa penambahan ekstrak methanol batang 

pisang mauli 100% lebih efektif jika dibandingkan dengan ekstrak etanol 

batang pisang mauli 100%.  

Penggunaan ekstrak pelepah dan kulit Musa paradisiaca L. 

menggunakan teknik maserasi dengan methanol dalam media MS 

(Murashige-Skoog), diharapkan tidak mempengaruhi pertumbuhan eksplan. 

Penelitian ini akan menggunakan biji kacang hijau untuk perkecambahan. 

Apabila petumbuhan biji kacang hijau normal dan kontaminan dapat 

dihambat, maka ekstrak pelepah dan kulit Musa paradisiaca L. bisa 

digunakan untuk menggantikan PPM. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “POTENSI 

BIOSIDA EKSTRAK PELEPAH DAN KULIT PISANG AMBON PADA 

PERTUMBUHAN BIJI KACANG HIJAU SECARAIN VITRO”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar ruang lingkup penelitian tidak melebar maka perlu adanya pembatasan 

masalah yaitu:  

1. Subjek penelitian  

Biji kacang hijau, ekstrak pelepah dan kulit  pisang ambon. 

2. Objek penelitian  

Pertumbuhan biji kacang hijau pada media MS. 

3. Parameter  

a. Persentase media yang tidak terkontaminasi baik jamur maupun 

bakteri.  

b. Tinggi batang dan jumlah daun biji kacang hijau. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa permasalahan dalam latar belakang di atas 

yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah potensi biosida ekstrak pelepah dan kulit pisang ambon pada 

pertumbuhan biji kacang hijau secara in vitro? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah mengetahui potensi 

biosida ekstrak pelepah dan kulit pisang ambon pada pertumbuhan biji 

kacang hijau secara in vitro. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

a. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Dapat memberi konstribusi dalam bidang Biologi khususnya mengenai 

pemanfaatan pelepah dan kulit pisang ambon (Musa paradisiaca L.)  

untuk mencegah kontaminasi pada kultur in vitro. 
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2. BagiPeneliti 

a. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang efektifitas ekstrak 

pelepah dan kulit pisang ambon (Musa paradisiaca L.) untuk 

mencegah kontaminasi pada kultur in vitro. 

b. Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam memanfaatkan ekstrak 

pelepah dan kulit pisang ambon (Musa paradisiaca L.) pada media 

kultur jaringan tanaman. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang penggunaan teknik kultur jaringan yang 

merupakan perbanyakan bibit dengan kualitas dalam skala besar 

khususnya bagi para petani. 

4. Bagi Pendidikan  

Sebagai referensi mata pelajaran bioteknologi di SMA kelas XII KD. 3.10 

khususnya pada kultur jaringan tanaman. 

 


