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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Deskripsi Mentigi (Vaccinium varingiaefolium (Bl.) Miq) 

2.1.1. Deskripsi Umum 

Tanaman Mentigi (V. varingiaefolium (Bl.) MIQ) termasuk dalam Famili 

Ericaceaeyang mempunyai nama daerah Manis Rejo (Jawa), Cantigi (Sunda) dan 

Delima Montak (Kalimantan Timur) dan masih kerabat dekat bilberry, huckelberry, 

blueberry, cranberry yang telah banyak diteliti dan dimanfaatkan. Terdiri dari 450 

spesies yang berbeda yang tersebar di pegunungan tropis Asia dan Amerika Tengah 

Selatan, 92 spesies terdapat di China (51 jenis endemik). Tumbuhan dengan nama 

daerah mentigi atau biasa juga disebut cantigi dari suku Ericaceae ini  mempunyai 

perawakan semak sampai pohon, tinggi dapat mencapai 10 m. Daunnya agak tebal, 

bentuk jorong sampai lanset. Daun mudanya berwarna kemerahan, kemudian akan 

berubah menjadi orange, kekuningan dan akhirnya hijau. Buah mentigi dapat  

dikonsumsi sebagai obat penyegar tubuh” (Cheng & Peter, 2009). Dapat tumbuh 

pada tanah pH yang rendah yaitu  4,5– 5,5 dan hidup pada kondisi tanah yang 

mempunyai kandungan Alumunium (Al) yang tinggi.Akar berupa akar tunggang 

yang bercabang (Ramosus), berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, 

bercabang-cabang banyak dan cabangnya bercabang-cabang lagi, sehingga dapat 

memberi kekuatan yang lebih besar kepada batang dan juga daerah perakaran 

menjadi amat luas sehingga tumbuhan tumbuh kokoh(Wihermanto, 2012). 

 

Klasifikasi 
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Kingdom         : Plantae (Tumbuhan) 

Sub Kingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi    : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) 

Sub Kelas : Dilleniidae 

Ordo   : Ericales 

Famili   : Ericaceae 

Genus  : Vaccinium 

Spesies  : Vaccinium varingiaefolium (BI.) Miq 

(Sadiyah dan Esti Rahmawati, 2012). 

2.1.2 Syarat Tumbuh 

V. varingiaefolium (BI.) Miq dapat tumbuh pada tanah dengan pH yang 

rendah yaitu  4,5– 5,5 dan hidup pada kondisi tanah yang mempunyai kandungan 

Alumunium (Al) yang tinggi.Jenis ini tersebar diseluruh Jawa di atas 1.350 m dpl, 

namun umum ditemukan pada 1.800-3.340 mdpl. Tanaman V. 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 kebawah dan memiliki banyak cabang(Hartini, 

2007). 

2.1.3 Manfaat perbanyakan V. varingiaefolium (BI.) Miq 

Manfaat perbanyakanV. varingiaefolium (BI.) Miq secara generatif yaitu 

memiliki sistem perakaran yang lebih kuat, lebih mudah diperbanyak, serta jangka 

waktu untuk berbuah lebih panjang sedangkan pada perbanyakanV. 
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varingiaefolium (BI.) Miq secara vegetatif dapat menghasilkan perbanyakan 

tanaman yang lebih cepat, sifat turunan sesuai dengan induknya serta tidak 

memerlukan tempat yang luas. 

TanamanV. varingiaefolium (BI.) Miq dikenal akan kekuatan kayunya 

sehingga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk digunakan arang, sedangkan daun 

mudahnya digunakan sebagai obat demam dan penyegar badan, adapun buahnya 

biasa dijadikan sebagai penambah nutrisi. 

2.2. Kultur Jaringan 

Kultur jaringan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam 

perbanyakan tanaman secara klonal untuk perbanyakan masal. Adapun keuntungan 

yang didapatkan dari pengadaan bibit melalui kultur jaringan yaitu dapat diperoleh 

bahan tanaman yang unggul dalam jumlah yang banyak dan seragam selain itu 

dapat diperoleh biakan steril (mother stock), sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan selanjutnya (Lestari, 2008). Kegiatan kultur jaringan biasanya digunakan 

sebagai solusi dalam perbanyakan tanaman, melalui kultur jaringan dapat 

memperoleh nilai niagawi yang tinggi. Melalui kultur jaringan jugawaktu yang 

dibutukan lebih singkat serta tidak tergantung musim dan juga bebas dari hama dan 

penyakit. 

Mengemukakan bahwa kultur jaringan akan lebih besar persentase 

keberhasilannya bila menggunakan jaringan meristem. Jaringan meristem yaitu 

jaringan muda yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah, bagian dindingnya 

tipis belum mempunyai penebalan dari zat pektin, plasmanya penuh dan 

vakuolanya kecil-kecil(Hendrayono dan Wijayani,1994). 
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Bagian tanaman yang akan dikulturkan disebut eksplan. Eksplan bisa berupa 

mata tunas, anthera, batang, daun dan akar yang masih udah dan terdiri dari sel-sel 

meristematis, yang mana sel-selnya masih aktif membela-bela dan apabila 

dikulturkan pada media yang sesuai secara In Vitro, sehingga eksplan tersebut akan 

tumbuh dan berkembang biak menjadi banyak(Nugroho dan Sugito, 2004). 

Bukan hanya faktor dalam yang mempengaruhi berhasilnya suatu kultur 

jaringan, tetapi faktor luar juga sangat berpengaruh.Seperti yang dikatakan 

Widiastoety dan Purbadi “bahwa keberhasilan pertumbuhan sel, jaringan dan organ 

pada kegiatan kultur In Vitro sangat dipengaruhi dengan adanya hubungan timbal 

balik antara tanaman dengan faktor lingkungan, diantaranya komposisi, dan Ph 

media, cahaya, suhu, kelembaban dan kadar oksigen. Selain itu ketekunan 

pengalaman dan keahlian serta saran yang memadai dapat meningkatkan presentasi 

yang tumbuh (Widiastoety dan Purbadi, 2003). 

2.3. Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Adapun faktor lain yang menunjang keberhasilan pertumbuhan tanaman 

yang dikulturkan yaitu zat pengatur tumbuh (ZPT). Sesuai yang dikemukakan 

Abidin “bahwa zat pengatur tumbuh pada tanaman yaitu senyawa organik yang 

bukan hara yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung (promote) menghambat 

dan merubah proses fisiologi tumbuhan (Abidin, 1985). 

Kultur jaringan akan berhasil dengan baik apabila syarat yang diperlukan 

terpenuhi. Salah satu syarat yang menunjang keberhasilan kultur jaringan adalah 

penggunaan zat pengatur tumbuh(Koestiati, 1995). Begitupun yang dikatakan 

Sukmadjaja “pengatur tumbuh sangat diperlukan sebagai komponen medium bagi 

pertumbuhan dan diferensiasi. Penambahan zat pengatur tumbuh pada media kultur 
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merupakan kunci keberhasilan baik pada tahap induksi maupun elongasi tunas” 

(Sukmadjaja & Mariska, 2003). Beberapa zat pengatur tumbuh yang sering 

digunakan diantaranya adalah sitokinin, auksin dan giberellin.Sitokinin berperan 

dalam pembelahan sel dan inisiasi tunas (Kyte & Kleyn, 1996). Menurut Herlina 

“sitokinin yang banyak digunakan untuk tujuan komersial adalah sitokinin sintetik 

misalnya 6-Benzil Amino Purin (BAP) dan Benzyladine (BA).Auksin berperan 

dalam inisiasi akar dan pembesaran sel. Auksin sintetik seperti Indole Butirat Acid 

(IBA) dan Naftalen Asam Aseta (NAA) lebih sering digunakan untuk merangsang 

pengakaran (Herlina & Beni, 2000). 

Salah satu hormon sitokinin yang biasa digunakan yaitu thidiozuron (TDZ). 

Menurut Windujati “hasil terbaiknya pada hormon TDZ konsentrasi 0,05 ppm. 

Peningkatan konsentrasiTDZ dari 0,05 ppm ke 0,5 ppm menunjukkan tren negatif 

hal ini menunjukkankonsentrasi TDZ yang semakin tinggi justru menghambat 

pertumbuhan pada eksplan daun” (Windujati, 2011). 

Salah satu hormon auksin yang biasa digunakan yaitu Indole Butirat Acid 

(IBA). Pemberian IBA akan mendorong pembentukan akar adventif. Media yang 

diperuntukkan untuk inisiasi akar juga mampu menghasilkan tunas yang baik” 

(Gunawan, 1987). 

Menurut Akartina, dalam penelitianya “pemberian IBA pada konsentrasi 2 

ppm sudah baik untuk menginduksi perakaran pada eksplan aren (Akartina dkk, 

2011). Hal ini sesuai pada penelitian Munir, Bhore dan Shah “pada tanaman jarak 

pagar  media yang paling baik untuk regenerasi yaitu diberikan 2 ppm IBA” (Bhore 

dan Shah, 2008).Dosis auksin yang terlalu tinggi akan mengganggu pembentukan 

akar, namun pada dosis rendah atau sedang justru akan memacu pembentukan akar 
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hal ini di nyatakan pada hasil penelitiannya pada hormon IBA konsentrasi 4 ppm 

dan 5 ppm terjadi penghabatan pemanjangan akarnya” (Akartina, 2011). 

Keberhasilan perbanyakan tanaman secara teknik kultur jaringan sangat 

tergantung pada media yang digunakanmedia harus mengandung unsur-unsur hara, 

sukrosa, asam amino, vitamin, dan zat pengatur tumbuh (Gunawan, 1988). 

2.4. Benih Pecah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan benih yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor internal meliputi tingkat kemasakan benih, 

ukuran benih,absorbansi ( daya serap benih terhadap air) dan ada tidaknya zat 

penghambat. Setelah benih menyerap air (imbibisi) benih membesar sehingga kulit 

benih pecah. (Rochman; Sri & Mazrikhatul, 2009). Adanya benih pecah pada 

tanaman mentigi di awali dengan munculnya plumula.  

 


