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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mentigi termasuk dalam famili Ericaceae mampu tumbuh mencapai tinggi 

10 m. Ciri fisik dari mentigi yakni memiliki daun yang agak tebal, berbentuk jorong 

sampai lanset, selain itu tumbuhan ini memiliki kayu yang agak keras. Dijelaskan 

oleh Backer dan Bakhuiz bahwa “daun pada mentigi berwarna kemerahan ketika 

muda dan akan berubah menjadi orange kekuningan dan akhirnya menjadi hijau 

(daun tua)” (Backer and Bakhuiz, 1965). 

Mentigi merupakan tanaman khas pegunungan, sebagian besar pegunungan 

di Pulau Jawa terdapat mentigi di sekitarnya. Mentigi memiliki bentuk fisik berupa 

pepohonan kecil yang selalu hijau sepanjang tahun dengan pucuknya yang 

berwarna merah-ungu dan dapat tumbuh pada ketinggian antara 1500-3300 m dpl. 

Tumbuhan ini memiliki turunan kerabat dengan  buah-buahan berry seperti bilberry 

(Vaccinium myrtillus), huckleberry (Vaccinium spp), blueberry, cranberry, dan 

berbagai buah beri utama lainnya di dunia. 

Keberadaan mentigi pada daerah pegunungan sangat mendukung sebagai 

upaya konservasi, hal ini dikarenakan pada daerah pegunungan sangat jarang 

ditemukan tumbuhan yang dapat menghasilkan buah, selain itu mentigi dapat 

membantu mencegah erosi pada daerah pegunungan. Buah mentigi yang berwarna 

keunguan dapat menjadi makanan bagi burung-burung maupun satwa lainnya yang 

habitatnya di pegunungan. Tidak jarang di sekitar tanaman mentigi tumbuh 

ditemukan kotoran-kotoran satwa. Pertumbuhan alami mentigi (Vaccinium 
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varingiaefolium (Bl.) Miq) hanya memanfaatkan buah tua yang menghasilkan biji 

dan jatuh ke media di bawahnya. Sejauh ini belum banyak orang yang 

membudidayakan tanaman ini, sehingga penyebaran mentigi relatif tidak terlalu 

pesat. Bila hal ini dibiarkan terus menerus maka populasi mentigi terancam punah, 

sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk melestarikan mentigi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan mentigi adalah 

kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik menumbuhkembangkan bagian 

dari tanaman pada media yang mengandung hara lengkap, alat dan bahan tanaman 

yang digunakan aseptik dan kondisinya terkendali. Yusnita menjelaskan bahwa 

“kultur jaringan didasarkan pada teori totipotensi sel yang menyatakan bahwa 

setiap sel tanaman hidup mempunyai informasi genetik dan perangkat fisiologis 

yang lengkap untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh jika kondisinya 

sesuai. Keuntungan perbanyakan tanaman secara kultur jaringan yakni mampu 

menghasilkan bibit tanaman dalam waktu yang singkat dan jumlah banyak, tidak 

memerlukan tempat yang luas dan dapat dilakukan kapanpun. Metode kultur 

jaringan hanya memerlukan waktu yang relatif singkat dan dapat dilakukan 

sepanjang musim” (Yusnita, 2015). Perbanyakan tanaman dengan metode kultur 

jaringan merupakan metode efektif untuk memperbanyak tanaman dalam jumlah 

yang besar dan menghasilkan bibit yang bebas penyakit.  

Keberhasilan dalam penggunaan metode kultur jaringan sangat bergantung 

pada media yang digunakan. Media kultur jaringan tanaman menyediakan tidak 

hanya unsur hara makro dan mikro, tetapi juga karbohidrat yang pada umumnya 

berupa gula untuk menggantikan karbon yang biasanya didapat dari atmosfir 
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melalui proses fotosintesis. Agar hasil yang lebih baik dan maksimal maka perlu 

menambahkan vitamin-vitamin, asam amino dan zat pengatur tumbuh (ZPT) ke 

dalam media. Auksin yang sering digunakan yaitu 2,4 D dan sitokinin yang sering 

digunakan yaitu BAP. Penelitian dengan menggunakan ZPT 2,4 D dan BAP 

mendapatkan nilai persentase pembentukan kalus buah makassar tertinggi adalah 

2,4-D 2 m/l yakni 7,53% dilanjutkan dengan BAP 8 mg/l yakni 7,73% (Lisbeth, 

2007). Planlet yang dihasilkan dari kalus diharapkan lebih banyak bila 

dibandingkan dengan tunas hal ini dikarenakan setiap sel pada kalus dapat 

membentuk organisme baru. Oleh sebab itu, dengan induksi kalus dapat  dihasilkan 

bibit mentigi dalam jumlah yang lebih banyak. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yakni selama 

ini budidaya mentigi belum banyak dilakukan oleh masyarakat dan apabila 

dibiarkan maka mentigi lambat laun dapat mengalami kepunahan maka peneliti 

berkeinginan untuk membudidayakan mentigi melalui in-vitro dengan penambahan 

zat pengatur tumbuh 2,4 D dan BAP yang diharapkan akan menghasilkan tanaman 

mentigi dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui interaksi perlakuan 2,4 D dengan BAP terhadap eksplan 

pecah dan pembentukan kalus mentigi 

2. Untuk mengetahui perlakuan 2,4 D terhadap eksplan pecah dan 

pembentukan kalus mentigi 
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3. Untuk mengetahui perlakuan BAP terhadap eksplan pecah dan

pembentukan kalus mentigi

1.4 Hipotesis 

1. Diduga dengan menggunakan 2,4 D dengan BAP berinteraksi nyata

terhadap eksplan pecah dan pembentukan kalus mentigi

2. Diduga dengan menggunakan 2,4 D berpengaruh nyata terhadap eksplan

pecah dan pembentukan kalus mentigi

3. Diduga dengan menggunakan BAP berperngaruh nyata terhadap eksplan

pecah dan pembentukan kalus mentigi


