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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Selasihan 

2.1.1 Deskripsi Umum 

 Tanaman selasihan (Cinnamomum parthenoxylon Jack Meisn) memiliki 

hubungan kerabat dengan kayu manis vietnam (C. loureiroi Nees.), Kayu manis 

srilangka (C. zeylanicum Blume), kayu manis (C. burmannii (Nees &Th. Nees), 

Kayu lawang (C. cullilawan Bl.), Sintok (C. sintok Bl), Masoyi (C. massoia 

Schewc.). Genus Cinnamomum (termasuk dalam famili Lauraceace) yang 

mempunyai ciri memiliki zat  aromatik pada kulit dan daun yang digunakan untuk 

keperluan memasak dan obat, misalnya digunakan untuk membuat kapur barus 

dan minyak esensial untuk parfum dan industri farmasi. (Anonim, 2016). Di 

Vietnam, C. parthenoxylon Jack Meisn memiliki nama Re dupa. Permasalahan 

serupa juga terjadi yaitu menurunnya populasi akibat eksploitasi, kerapatan mulai 

dari 6200-7920 pohon / ha. (Diên, Toại, Ánh, dan Anh, 2010) 

 Indonesia memiliki berbagai spesies Cinnamomum salat satunya di 

pulau Kalimantan. Revisi taksonomi yang telah dilakukan Wuu-kang (2011) dua 

puluh enam spesies Cinnamomum berada di Kalimantan, tujuh belas spesies 

diantaranya adalah endemik di Borneo.  
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 Klasifikasi ilmiah dari tanaman selasihan adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super divisi : Spermathophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua) 

Ordo : Laurales 

Famili : Lauraceae 

Genus : Cinnamomum 

Spesies : Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meissn 

(sumber: www.plantamor.com) 

2.1.2 Syarat Tumbuh 

 Pohon Selasihan tumbuh pada ketinggian 100-2000mdpl dan dapat 

tumbuh pada berbagai tanah dan dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, meskipun 

penampilan mungkin akan terpengaruh oleh tempat dimana tanaman selasihan 

tumbuh. Pada basalt, tanaman berkembang menjadi kemerahan atau rona coklat 

kekuningan sedangkan pada serpih, bebatuan dan batuan magma yang asam 

Gambar 2.1.1 Morfologi C. parthenoxylon (Jack) Meissn (a) pohon  (b) tajuk 

(c) kenampakan kulit luar (d) buah 

A B C D 
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tanaman selasihan berkembang menjadi warna merah kekuningan. (Sein dan 

Mitlöhner, 2011) 

 Kha (2004) menjelaskan dalam jurnal Sein dan Mitlöhner (2011) 

Tanaman selasihan (Cinnamomum parthenoxylon) hidup pada daerah yang 

memiliki hujan rata-rata curah hujan tahunan: 1500–2300 mm, musim hujan  (≥ 

100 mm/month): 6–7 bulan, rata-rata temperatur tahunan: 21.5–23.0°C. Untuk 

suhu terhangat dimana tanaman selasihan dapat hidup hanya pada suhu 32–33 °C 

dan suhu terdingin tanaman selasihan dapat hidup pada suhu 10–14 °C. 

2.1.3 Manfaat Tanaman Selasihan 

Pada tahun 1998 di Jawa Timur harga kayu bundar Selasihan dengan 

diameter 40 cm keatas sebesar Rp 4.000.000/m3 (Dephut, 2000). Pohon selasihan 

memiliki banyak kegunaan, kayunya dapat digunakan sebagai bahan mebel dan 

kayu pertukangan. Selain itu manfaat besar di bidang farmaka juga dimiliki C. 

parthenoxylon Jack Meisn. 

Para pakar peneliti di bidang farmakologi dan etnopharmakologi telah 

melakukan penelitian terkait dengan C. parthenoxylon Jack Meisn atapun genus 

Cinnamomum. Hasil riset mayoritas memberikan nilai positif terhadap C. 

parthenoxylon Jack Meisn atapun genus Cinnamomum. memberikan manfaat 

yang besar di bidang kosmetik dan farmaka. Pada penelitian Jia, Liu, Wu, Wang, 

Hu, Li, dan Huang (2009) telah dilakukan uji coba pada tikus yang diinduksi 

diabetes, hasil uji menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar gula dan 

peningkatan kadar insulin plasma secara signifikan setelah 14 hari dilakukan 

terapi pemberian ekstrak C. parthenoxylon Jack Lebih dari 30 senyawa penyusun 

minyak atsiri yang berasal dari tanaman Selasihan C. parthenoxylon Jack Meisn 
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Meisn. Hal ini dikarenakan ekstrak C. parthenoxylon Jack Meisn kaya akan 

polifenol oligomer yang berguna untuk pengobatan hiperglikemia post-prandial. 

Masyarakat Indonesia telah memanfaatkan tanaman C. parthenoxylon Jack Meisn 

sebagai obat herbal dalam menyembuhkan penyakit, salah satunya di Tasikmalaya 

menggunakan minyak Selasihan (C. parthenoxylon Jack Meisn) sebagai salah satu 

obat tradisional dengan merebus  kulit kayu maupun akarnya sampai keluar 

minyak (Hani, Riskan, dan Syaffari, 2010). 

Pada penelitian Buru, Pichika, Neela, dan Mohandas (2014) menunjukkan 

bahwa penggunaan spesies Cinnamomum dalam pengobatan tradisional dapat 

mengobati infeksi luka karena memiliki potensi senyawa anti bakteri yang setara 

dengan bakterisida dosis minimum. Adfa, Rahmad, Ninomiya, Yudha, Tanaka 

dan Koetsu (2016) membuktikan bahwa senyawa lignans and phenylpropanoids 

yang terkandung dalam C. parthenoxylon Jack Meisn memiliki potensi sebagai 

antileukimia. 

2.2 Kultur Jaringan 

 Kultur jaringan merupakan salah satu metode perbanyakan tanaman 

secara vegetatif. Pengembangbiakan pada kultur jaringan menggunakan bahan 

tanam berupa sel, jaringan, maupun organ yang ditumbuhkan pada lingkungan 

aseptik yang kaya nutrisi sehingga dapat tumbuh kembali menjadi tanaman yang 

utuh. Kultur jaringan dapat memproduksi tanaman tanpa terpengaruh oleh musim. 

Penggunaan kultur jaringan mempunyai kelebihan yaitu mampu memproduksi 

bibit yang seragam dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang relatif singkat 

(Basri, 2008). Oleh karena itu kultur jaringan sering dijadikan solusi sebagai 

metode perbanyakan tanaman yang memiliki nilai niagawi tinggi dan juga dapat 
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digunakan sebagai suatu metode penyimpanan plasma nutfah yang tidak 

membutuhkan tempat yang besar.  

 Keberhasilan dari kultur jaringan sangat bergantung dari ketepatan 

konsentrasi nutrisi yang berada di dalam media kultur dan kondisi lingkungan 

diluar botol (Srilestari, 2005). Penggunaan hara makro dan mikro pada media 

tanaman membutuhkan biaya yang besar. Namun telah ditemukan subtitusi dari 

hara makro dan hara mikro pada media Murashige and Skoog dengan pupuk 

majemuk yang sudah diaplikasikan pada tanaman krisan dan memberikan respon 

yang posistif (Shintiavira, Soedarjo, Soeryawati, dan Winarto, 2012). Selain itu 

konsep streril pada alat, bahan tanam, serta lingkungan sangat berperan terhadap 

keberhasilan kultur jaringan. Sistem pencahayaan dan suhu ruang juga 

berpengaruh terhadap perkembangan tanaman yang dikultur. Pada penelitian 

Airany, Nirwan dan Abdul (2013) Intensitas cahaya berpengaruh terhadap tinggi 

tunas, jumlah tunas, jumlah daun kadar antosianin pada daun Dewa. 

 Cahaya tampak (visible light) terbagi atas cahaya merah (610 - 700 

nm), hijau kuning (510 - 600 nm), biru (410 - 500 nm) dan violet (< 400 nm) 

(Franklin, Gardner, Breand, dan Roger, 1991). Masing-masing jenis cahaya 

berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen 

penangkap cahaya yang bekerja dalam proses fotosintesis. Pigmen yang terdapat 

pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang 

tertentu. Pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang gelombang yang 

berbeda. Kloroplast mengandung beberapa pigmen. Sebagai contoh, klorofil a 

terutama menyerap cahaya biru-violet dan merah. Klorofil b menyerap cahaya 

biru dan oranye dan memantulkan cahaya kuning-hijau. Klorofil a berperan 
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langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil b tidak secara langsung berperan 

dalam reaksi terang (Lakitan, 1995). Reaksi terang terjadi pada lamela sedangkan 

reaksi gelap terjadi pada stroma.  

2.3 ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) 

 ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) merupakan zat senyawa organik selain zat 

hara yang dalam jumlah sedikit dapat mempengaruhi proses fisiologis bagi 

tanaman (Marezta, 2009). Zat pengatur tumbuh pada proses kultur jaringan 

mutlak digunakan untuk mempercepat produksi tunas atau kalus.  

 Zat pengatur tumbuh memeliki beberapa golongan antara lain sitokinin, 

auksin, dan giberelin. Selain itu ada zat penghambat pertumbuhan yaitu inhibitor 

(Marezta, 2009). Sitokinin dan auksin sintetis yang digunakan pada kultur in vitro 

sangat banyak. Secara umum auksin yang sering digunakan yaitu IAA, NAA, dan 

2,4 Diklorofenoksi asetat. Sedangkan sitokinin yang sering dipakai yaitu Benzil 

Amino Purin dan Tedeazhuron. Sitokinin berperan dalam penggandaan dan 

pembentukan tunas, sedangkan auksin berperan dalam pembentukan akar dan 

perpanjangan sel (Imelda, 2008).  

2.4 Multiplikasi Kalus 

 Pengembangbiakan tanaman langka dengan induk terbatas dapat dilakukan 

dengan regenerasi secara tidak langsung (Lestari, 2011). Regenerasi ini dilakukan 

dengan cara mengembangkan organ menjadi kalus untuk memperoleh bahan 

perkembangbiakan. Kalus hasil kultur jaringan, ditumbuhkan menjadi tunas baru 

dengan menambahkan zat pengatur tumbuh tertentu. Setiap gumpalan sel mampu 

membentuk tunas baru, sehingga dapat memperoleh tunas dari sedikit eksplan. 
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Kalus merupakan kumpulan sel yang aktif membelah, mirip meristem dan belum 

terdeferensiasi ( Sari, Evie, dan Isnawati, 2013).  

 Respon penggunaan zat pengatur tumbuh pada setiap jenis tanaman 

berbeda-beda. Kombinasi antara sitokinin dan auksin harus seimbang, apabila 

salah satu kurang atau berlebihan maka dampaknya eksplan akan tumbuh tidak 

sesuai yang diharapkan (Imelda, 2008). Hal ini dibuktikan oleh kombinasi 

konsentrasi 2,4-D 0,5 ppm + BAP 2 ppm merupakan kombinasi konsentrasi ZPT 

yang paling optimal untuk kandungan bobot segar kalus yaitu 197,8 mg dan untuk 

hari mulai muncul kalus yaitu 13 HSI pada tanaman nyamplung (Indah, dan Dini, 

2013). Sedangkan pada penelitian Chen, Ye, Ouyang, Lin, Shao, dan Huang 

(2010) kalus tumbuh di media MS dengan 4 mg 2,4D dan 0,2 mg BA dan 

menggunakan eksplan daun muda Cinnamomum champora memberika respon 

yang baik.  

 Cahaya yang diterima eksplan dapat mempengaruhi pertumbuhan kalus. 

Kalus merupakan kumpulan sel mirip meristem yang mempunyai banyak 

sitoplasma dan kaya akan zat pati. Zat pati merupakan salah satu hasil fotosintesis 

tahap reaksi gelap dari klorofil b yang mampu menyerap cahaya biru dan orange 

(Lakitan, 1995). Penggunaan dosis zat pengatur tumbuh sebanyak 2 mg/l 2,4 

Diklorofenoksi asetat dengan konsentrasi sukrosa sebanyak 3% pada kondisi 

terang menunjukkan pertumbuhan kalus paling baik (Putri, 2008). 

 Pada umumnya eksplan yang di pilih untuk ditanam merupakan bagian 

meristem yang masih aktif membelah. Pada penelitian Deb, Deb, dan Saku (2013) 

berhasil menumbuhkan kalus dari eksplan daun dan embrio. Pada penelitian 

Beraud, Mario, Latsague, Mirtha , Chacón, Manuel, Astorga, dan Pamela (2014) 



12 

 

dari eksplan kotiledon, hipokotil dan daun yang digunakan menunjukkan bahwa 

eksplan kotiledon yang ditanam di media MS dengan 0,5 mg/ liter NAA memiliki 

potensi pertumbuhan kalus yang lebih baik. eksplan yang berasal dari daun 

Cinnamomum champora yang ditanam pada MS dengan BAP 1 mg/liter dan TDZ 

(0,005-5 mg)/liter dapat membentuk kalus kompak (Soulange, Ranghoo-

Sanmukhiya, dan Seeburrun, 2007).  

  

  

 


