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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Mentigi 

 

2.1.1 Deskripsi Umum 

Mentigi (Vaccinium varingiaefolium (Bl.) Miq.) merupakan salah satu  tumbuhan 

yang tumbuh alami di pulau Jawa dan banyak tersebar di seluruh pegunungan dengan 

ketinggian diatas 1.350 meter di atas permukaan laut. 

. Mentigi dapat tumbuh pada tanah dengan pH yang rendah yaitu 4,5-5,5. 

Tumbuhan dari suku Ericaceae ini dapat mencapai tinggi hingga 10 meter dan batang 

dapat mencapai panjang hingga 50 cm sebelum akhirnya bercabang. Vaccinium 

varingiaefolium (Bl.) Miq adalah tanaman berupa perdu dengan kayu yang keras, 

panjang daun 2,5-6 cm, lebar 1-2,5 cm. Buah dari tanaman ini dapat dimakan. Akar 

dari tanaman ini berupa akar tunggang yang tumbuh lurus ke bawah dan memiliki 

banyak cabang. 

Vaccinium varingiaefolium (Bl.) Miq dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan 

terutama pada daun dan buahnya karena mengandung antosianin yang dapat 

menimbulkan efek untuk membantu kesehatan mata. (Sadiyah, 2012). Tumbuhan 

mentigi pula dapat menjadi tanaman hias berupa bonsai karena bentuk kayunya yang 

unik dan keras. 
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Klasifikasi ilmiah dari tanaman mentigi meliputi:  

Kingdom : Plantae 

Subkingdom :Tracheobionta 

Superdivisi : SpermatopHyta 

Divisi  : MagnoliopHyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Dilleniidae 

Ordo  : Ericales 

Famili  : Ericaceae 

Genus  : Vaccinium  

Spesies : Vaccinium varingiaefolium (Bl.) Miq  

(Sadiyah dan Esti, 2012) 

1.1.3 Perbanyakan Mentigi 

Perbanyakan bibit tanaman mentigi dapat dilakukan, baik secara generatif maupun 

vegetatif. Penerapan perbanyakan vegetatif maupun generatif pada tanaman mentigi 

sangat jarang dilakukan. 

Di alam biasanya mentigi gunung berbunga setahun sekali sehingga penyebaran 

tanaman ini menjadi relatif tidak begitu pesat. Mentigi gunung diperkirakan berbunga 

di bulan-bulan April hingga Juli. Bunga yang sudah tua akan menghasilkan biji yang 

akan secara alami jatuh ke media di bawahnya. Bila lingkungan pada biji tersebut 

mendukung untuk pertumbuhan maka biji itu akan tumbuh bersemi menjadi mentigi 

baru sekitar bulan september. Bila mengharapkan cara perbanyakan mentigi gunung 
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secara alami dengan biji seperti itu, tentu budidaya mentigi juga akan kurang maksimal 

sehingga perlu dilakukan upaya-upaya rekayasa botani sehingga perbanyakannya dapat 

dikendalikan sesuai keinginan (Ayu ,2015) 

Perbanyakan secara generatif dapat menggunakan biji. Perbanyakan secara 

vegetatif dapat melalui pencangkokan, stek pucuk atau bahkan melalui teknik kultur 

jaringan. Secara umum perbanyakan secara vegetatif yang mudah dilakukan adalah 

stek pucuk. Perbanyakan Mentigi secara vegetatif juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik kultur jaringan. Menurut Santoso (2014) kultur jaringan 

memberikan alternatif terhadap perbanyakan tanaman secara vegetatif dalam skala 

yang lebih besar untuk upaya konservasi dan pengembangan tanaman dilindungi. 

2.2 Kultur Jaringan 

Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian tanaman 

seperti sel, jaringan, dan organ serta menumbuhkannya menjadi tanaman utuh dalam 

kondisi lingkungan yang aseptik (in vitro). Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh 

media yang digunakan seperti sumber eksplan, pemberian zat pengatur tumbuh, unsur 

hara makro dan mikro, bahan organik, karbohidrat, asam amino, vitamin, bahan 

pemadat media dan kondisi bahan, peralatan serta ruangan yang steril. Respon 

pertumbuhan planlet pada kultur jaringan juga tergantung pada jenis tanaman yang 

dikulturkannya. Teknik kultur in vitro juga mampu menghasilkan bibit yang bermutu, 

seragam, sifatnya identik dengan induknya, masa non produktif lebih singkat, dan 

produktivitasnya lebih tinggi (Suratman, et al 2013). Oleh karena itu, perbanyakan 
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melalui kultur jaringan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelamatkan 

tanaman langka serta memiliki nilai niagawi yang tinggi.  

 Perbanyakan secara in vitro merupakan salah satu alternatif untuk dapat 

menghasilkan bibit yang baik dalam jumlah yang banyak. Tingginya kontaminasi 

merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam kultur in vitro. Sumber 

kontaminasi dapat berasal dari eksplan, media, alat, dan lingkungan yang tidak steril. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan sterilisasi eksplan, media, alat, dan lingkungan kerja 

(Habibah, et al 2013). 

2.2.1 Zat Pengatur Tumbuh 

Penggunaan media harus sesuai atau cocok pada eksplan yang digunakan agar 

eksplan dapat berkembang dengan baik dalam pembentukan kalus, tunas, dan akar. 

Pada media yang digunakan terdapat zat pengatur tumbuh yang mempengaruhi 

percepatan tumbuh eksplan (Karlianda, et al 2012). Modifikasi media kultur jaringan 

dengan menambah zat pengatur tumbuh perlu dilakukan untuk meningkatkan 

keberhasilannya, dalam kultur jaringan terdapat dua golongan ZPT yang sangat penting 

yaitu auksin dan sitokinin. Penggunaan sitokinin dan auksin dalam satu media dapat 

memacu proliferasi tunas karena adanya pengaruh sinergisme antara zat pengatur 

tumbuh tersebut (Lestari, 2011). Auksin digunakan secara luas dalam media kultur 

jaringan untuk menstimulasi kalus, produksi dan pertumbuhan sel, inisiasi tunas dan 

akar. Auksin juga sering digunakan pada kultur meristem dan pucuk (Torres, 1998). 

Sitokonin adalah turunan dari adenine. Sitokinin sangat penting dalam pembelahan sel 
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dan morfogenesis (Gunawan, 1992). Kombinasi antara sitokonin dan auksin sangat 

penting karena dapat merangsang pembelahan sel dalam jaringan yang dibuat eksplan 

serta merangsang pertumbuhan tunas dan daun (Yuswindasari, 2010) 

Zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik yang biasanya dibutuhkan dalam 

jumlah yang sedikit dan dapat merangsang, menghambat atau mengubah pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman. ZPT ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan morfogenesis dalam kultur sel, jaringan, dan organ (Windujati, 2011). 

 Penggunaan sitokinin sangat diperlukan untuk memacu multiplikasi tunas 

tanaman. Penggandaan tunas pada tanaman berkayu seperti belimbing, sukun, melinjo, 

pada umumnya memerlukan zat pengatur tumbuh dalam konsentrasi yang lebih tinggi 

berkisar antara 5-10 mg/l, untuk meningkatkan kemampuan proliferasi tunas kadang 

ditambahkan thidiazuron atau auksin seperti IAA dalam konsentrasi yang rendah (0,1-

0,3 mg/l). Sebaliknya pada tanaman herba seperti mentha, seruni, nanas, diperlukan 

sitokinin seperti BA atau kinetin dalam konsentrasi rendah, yaitu berkisar 0,1 – 1 mg/l 

(Lestari, 2011 ). Menurut Bonga dan Durzan (1982), kinetin merupakan zat pengatur 

tumbuh yang paling potensial untuk menginduksi pertumbuhan tunas pada tanaman 

kehutanan, konsentrasi yang secara umum digunakan berkisar antara 0.1-10 mg/l.  

Perlakuan dengan zat pengatur tumbuh IAA 2 ppm dan Kinetin 2 ppm selama 15 

HST (Hari Setelah Tanam) merupakan konsentrasi yang terbaik dalam menghasilkan 

jumlah tunas pada tanaman Aquilaria malaccensis Lmak dengan rata-rata jumlah tunas 
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tertinggi yaitu 14,5 (Gultom, 2012). Adanya respon yang diberikan zat pengatur 

tumbuh kepada biji dilihat dari pecahnya biji. 

2.3 Kontaminasi dan kematian eksplan 

 

Proses kultur jaringan membutuhkan kondisi yang steril. Kalau kondisi 

terkontaminasi, kultur akan mati atau rusak. Komponen paling rentan terhadap 

kontaminasi mikroorganisme adalah media tumbuh dan eksplan. Menurut Gunawan 

(1987), media kultur jaringan merupakan media yang sangat mendukung bagi 

pertumbuhan jamur dan bakteri. Mikrooganisme akan tumbuh dengan cepat dan akan 

menutupi permukaan media dan eksplan yang ditanam. Mikrooganisme akan 

menyerang eksplan melalui luka-luka akibat pemotongan dan penanganan waktu 

sterilisasi sehingga mengakibatkan jaringan eksplan rusak. Eksplan yang 

terkontaminasi akan menunjukkan gejala berwarna putih, biru atau krem yang 

disebabkan jamur dan bakteri. Media tumbuh dan eksplan dapat terkontaminasi oleh 

mikrooganisme karena kedua-duanya dapat berfungsi sebagai subsrat yang baik bagi 

pertumbuhan mikroorganisme termasuk bakteri dan jamur (Gunawan, 1987).  

Kultur jaringan memerlukan kecermatan yang tinggi dan keadaan yang aseptik baik 

tempat kerja, alat-alat dan bahan-bahan serta tangan orang yang mengerjakannya, 

sebab dapat terjadi kontaminasi dengan mikroorganisme antara lain bakteri dan jamur 

yang akan nampak berupa koloni-koloni di permukaan medium. Pandiangan (2003), 

mengatakan kontaminasi dapat terjadi dari eksplan baik eksternal maupun internal, 

mikroorganisme yang masuk kedalam media, botol kultur atau alat-alat tanam yang 
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kurang steril, ruang kerja dan kultur yang kotor (mengandung spora di udara ruangan 

laboratorium) dan kecerobohan dalam pelaksanaan. Untuk membuat kondisi aseptik 

dapat dipakai pemanasan autoklaf, desinfektan atau lampu ultraviolet, sehingga 

mikroba-mikroba pengganggu dapat dimatikan. Pengamatan dari berbagai macam hasil 

kultur jaringan, banyak media kultur dan eksplan yang terkontaminasi, dengan 

menunjukkan koloni yang berwarna putih atau biru untuk jamur dan menampakkan 

gejala busuk untuk bakteri. Eksplan dikatakan mati ketika telah menunjukkan adanya 

pertumbuhan untuk kemudian mati. Kematian eksplan disebabkan oleh kontaminasi 

fungi dan belum matangnya biji yang dijadikan eksplan. Menurut Zulkarnain (2009), 

lama waktu perendaman eksplan saat proses sterilisasi juga mempengaruhi 

keberlangsungan hidup eksplan, dan dapat pula menyebabkan kematian pada eksplan.  

2.4 Sterilisasi dalam kultur jaringan 

 

Dalam rangkaian kegiatan teknik kultur jaringan mencegah dan menghindari 

kontaminasi sangat diperlukan. Aspek ini sangat menentukan keberhasilan dalam 

perbanyakan tanaman melalui teknik kultur jaringan. Sterilisasi dilakukan untuk 

mencegah dan menghindari kontaminasi. Sterilisasi tersebut tidak hanya dilakukan 

terhadap bahan eksplan tetapi juga terhadap bahan dan peralatan, serta ruangan yang 

digunakan. Proses sterilisasi bahan eksplan sangat penting dilakukan  dalam kultur 

jaringan dimana proses ini bertujuan untuk mengeliminasi mikroorganisme yang 

mungkin terbawa saat pengambilan eksplan yang dapat menimbulkan kontaminasi 

sehingga menghambat pertumbuhan eksplan menjadi tanaman utuh. Banyak bahan 
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desinfektan yang dapat digunakan untuk sterilisasi media dalam kultur jaringan, 

diantaranya yang umum dikenal adalah HgCl2 dan NaClO (Suratman, 2013). 

Senyawa hipoklorit sangat efektif dalam mengurangi kontaminasi pada teknik 

kultur in-vitro. Salah satu bahan kimia yang sering digunakan dalam sterilisasi  adalah 

natrium hipoklorit (NaOCl). Bahan ini digunakan karena memiliki kemampuan yang 

mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dan tidak merusak jaringan tanaman 

(Ardhiansyah, et al 2014). 


