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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak keanekaragaman 

hayati dengan hutan tropis yang paling luas di dunia. Iklim yang dimiliki Indonesia 

merupakan salah satu yang mendukung keberadaan keanekaragaman hayati. Hal ini 

merupakan suatu koleksi unik yang dimiliki Indonesia. 

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

tumbuhan yang dimiliki Indonesia. Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq) yaitu 

tumbuhan yang dapat hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kadar 

belerang yang tinggi, temperatur yang tinggi dan pH yang rendah. Mentigi (V. 

varingiaefolium (Bl.) Miq) ini mempunyai bentuk semak sampai pohon, tinggi 

dapat mencapai sekitar 10 m dan batang dapat mencapai panjang sekitar 50 cm 

sebelum pada akhirnya bercabang banyak dan membentuk tajuk bagus. Kayunya 

yang sangat keras (lignosus), daunnya agak tebal (carnosus), bentuk jorong (ovalis 

atau elipticus) sampai lanset (lanceolatus). Jenis ini tersebar diseluruh Jawa di atas 

1.350 m dpl, namun umum ditemukan pada 1.800 - 3.340 m dpl (Hartini, 2005). 

Tanaman ini mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, maupun bagi 

lingkungan tumbuhnya. Bagi masyarakat daun mentigi dapat digunakan sebagai 

obat penurun demam, sedangkan batang pohon mentigi dapat digunakan untuk 

membuat arang. Perakaran tanaman mentigi yang kuat dari pohon mentigi dapat 

menahan laju erosi pada tebing-tebing di gunung. Perbanyakan pohon mentigi yang 

ada di alam dapat terjadi melalui benih maupun terubusan dari akar.  
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Salah satu gunung di Jawa yang terdapat populasi pohon mentigi yaitu pada 

kawasan Gunung Bromo. Status tanaman ini termasuk kedalam salah satu tanaman 

yang dilindungi keberadaanya karena semakin hari semakin berkurang populasi 

tanaman mentigi gunung dan dapat menyebabkan kepunahan. Untuk 

mengantisipasi keterbatasan bibit yang menjadi kendala pada pelaksanaan kegiatan 

penanaman kembali, akan dilakukan penelitian dengan perbanyakan secara 

vegetatif yaitu kultur in vitro. Kultur in vitro sebagai salah satu metode perbanyakan 

tanaman dengan cepat tanpa memerlukan lahan yang luas, juga menghasilkan 

produk yang berkualitas. Selain itu, kultur jaringan juga dapat mempertahankan 

sifat indukan karena dilakukan secara vegetatif. 

Saat ini kultur jaringan telah berkembang menjadi suatu teknologi yang 

bermanfaat untuk memproduksi bibit-bibit unggul, pemuliaan tanamankreasi 

varietas baru untuk untuk perbaikan kualias tanaman dan pelestarian plasma nutfa. 

Dengan metode kultur jaringan ada banyak sekali permasalahan yang dapat untuk 

menghasilkan bibit secara in vitro, salah satunya yaitu cara budidayanya, eksplan 

dan pengaruh zat pengatur tumbuh yang di gunakan. 

Penggunaan zat pengatur tumbuh dalam kultur jaringan befungsi untuk 

mempercepat pertumbuhan tunas,maupun pembentukan kalus. Aktivitas zat 

pengatur tumbuh di dalam pertumbuhan tergantung dari jenis, konsentrasi, genotip 

tanaman serta fase fisiologi tanaman (Satyavathi, Jauhar, Elias & Rao 2004).Auksin 

yang digunakan dalam penilitian ini yaitu IBA dan sitokinin yang digunakan yaitu 

TDZ.IBA berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kalus dan akar, sedangkan 

TDZ untuk pembelahan sel, morfogenesis sel, pembentukan tunas. 

1.2 Perumusan Masalah 
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Berdasarkanuraian diatas, rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana 

pengaruh zat pengatur tumbuh IBA dan TDZ terhadap induksi tunas benih mentigi 

(V. varingiaefolium (Bl.) Miq) 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajaripengaruh zat pengatur 

tumbuh IBA dan TDZ terhadapinduksi tunas benihmentigi (V. varingiaefolium (Bl.) 

Miq) 

1.4. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

1. Terjadi interaksi antara zat pengatur tumbu IBA dengan TDZ terhadap 

induksi tunas benihmentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq). 

2. Zat pengatur tumbuh IBA berpengaruh nyata terhadap induksi tunas benih 

mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq). 

3. Zat pengatur tumbuh TDZ tidak berpengaruh nyata terhadap induksi tunas 

benih mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) Miq). 


