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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Selasihan (Cinnamomum parthenoxylon Jack. Meisn) merupakan 

tanaman yang memiliki potensi penghasil minyak atsiri. Selain sebagai bahan 

mebeler, C. parthenoxylon Jack. Meisn juga memiliki manfaat yang besar 

dibidang farmaka. Senyawa penyusun atsiri terkandung dalam ekstrak C. Jack. 

Meisn mampu  menurunkan kadar gula darah dan anti leukimia. Selain itu C. 

Jack. Meisn di Negara Vietnam digunakan sebagai tanaman pioner untuk 

memperbaiki lingkungan akibat penebangan liar serta tanaman utama hutan rakyat 

karena memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan baik di bidang mebeler 

dan di bidang farmaka. (Sein and Mitlöhner, 2011). Sedangkan di Indonesia, 

tanaman ini belum dikembangkan menjadi hutan rakyat. Sehingga perlu 

dikembangkan populasinya agar dapat dikembangkan menjadi tanaman hutan 

rakyat dan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan bijak. 

 Namun sejak adanya penebangan liar, mulai sulit ditemukan karena 

merupakan salah satu jenis yang menjadi sasaran utama kegiatan penebangan liar 

Kegiatan penebangan yang tidak didasari dengan prinsip pelestarian menyebabkan 

tanaman menjadi langka di beberapa tempat di Indonesia. Berdasarkan hasil 

inventarisai di hutan rakyat kabupaten Tasikmalaya terdapat 18 pohon Selasihan, 

5 diantaranya berupa tunggak, di Taman Hutan Raya Ir.Juanda terdapat 18 pohon 

Selasihan, di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak terdapat 3 pohon Selasihan. 

(Hani, Riskan, dan Syaffari 2010). Penyebab dari penebangan liar tanaman C. 
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Jack. Meisn karena mempunyai banyak manfaat khususnya yaitu sebagai bahan 

bangunan dan obat-obatan. Hal ini dapat diketahui dari hasil survei di kawasan 

hutan yang sebelumnya terdapat selasihan, saat ini sudah tidak dapat ditemui lagi 

dan hanya meninggalkan tunggak bekas tebangan (Hani, Riskan, dan Syaffari, 

2010). 

 Perkembangbiakan alaminya hanya memanfaatkan trubus dan biji yang 

berkecambah dibawah pohon lalu di over spin di persemaian karena sulit 

menemukan pohon indukan di Indonesia. Proses pencabutan yang salah dapat 

merusak akar, sehingga bibit menjadi layu bahkan mati (Hani, Riskan, dan 

Syaffari, 2010). Biji yang dipanen tidak memiliki masa dormansi. Buah yang 

jatuh rata-rata masih muda, apabila dikecambahkan viabilitas dari tanaman ini 

sangat sedikit. Biji yang dipanen harus segera disemai, karena jika disimpan 

terlalu lama viabilitas biji akan menurun. (Sein and Mitlöhner, 2011). 

 Dengan demikian perlu adanya tindakan konservasi untuk menambah 

populasi C. Jack. Meisn di Indonesia, perlu dilakukan dengan tindakan konservasi 

yang tepat, salah satunya melalui kultur jaringan. Kultur jaringan sebagai salah 

satu metode penyelamatan tanaman langka sebab mampu memproduksi tanaman 

dengan jumlah banyak dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, kultur jaringan 

dapat mempertahankan sifat indukan karena dilakukan secara vegetatif.  

 Penggunaan zat pengatur tumbuh dalam kultur jaringan berfungsi untuk 

mempercepat pertumbuhan tunas, akar maupun kalus. Dalam kultur jaringan 

induksi kalus dibutuhkan sebagai langkah awal untuk regenerasi awal tanaman 

yang dibudidayakan, sebab kalus yang dikendalikan dengan zat pengatur tumbuh 

dapat berdiferensiasi menjadi tunas dan akar (Fitri, 2012). Zat pengatur tumbuh 
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yang biasa digunakan yaitu auksin dan sitokinin. Namun pada kalus lebih 

dititikberatkan pada auksin tetapi tidak menutup kemungkinan sitokinin tetap 

digunakan dalam dosis yang rendah (Andaryani, 2010). Pada setiap tanaman 

memiliki respon yang berbeda-beda untuk mengetahui takaran konsentrasi zat 

pengatur tumbuh yang cocok, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui takaran konsentrasi yang paling baik. Auksin yang sering 

digunakan yaitu 2,4 Diklorofenoksiasetat dan sitokinin yang sering digunakan 

yaitu BAP (Benzil Amino Purin). 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana respon pertumbuhan kalus C. parthenoxylon Jack. Meisn pada 

warna cahaya yang berbeda ?  

2. Bagaimana respon pertumbuhan kalus C. parthenoxylon Jack. Meisn pada 

beberapa dosis 2,4 Diklorofenoksiasetat ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara dosis 2,4 Diklorofenoksiasetat dengan 

warna cahaya terhadap pertumbuhan kalus C. parthenoxylon Jack. Meisn ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui respon pertumbuhan kalus C. parthenoxylon Jack. 

Meisn pada warna cahaya yang berbeda. 

2. Untuk mengetahui respon  respon pertumbuhan kalus C. parthenoxylon 

Jack. Meisn pada beberapa dosis 2,4 Diklorofenoksiasetat. 



4 

 

3. Untuk mengetahui interaksi antara dosis 2,4 Diklorofenoksiasetat dengan 

warna cahaya terhadap pertumbuhan kalus C. parthenoxylon Jack. Meisn. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan kalus C. parthenoxylon 

Jack. Meisn pada kondisi warna cahaya yang berbeda 

2. Diduga terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan kalus C. parthenoxylon 

Jack. Meisn pada dosis 2,4 Diklorofenoksiasetat yang berbeda 

3. Diduga terdapat interaksi antara kondisi warna cahaya dan dosis 2,4 

Diklorofenoksiasetat yang terhadap pertumbuhan kalus C. parthenoxylon 

Jack. Meisn 

 


