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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Mentigi  

2.1.1 Deskripsi Umum 

Cheng dan Peter menyatakan bahwa “genus Vaccinium terdiri dari 450 

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

Selatan, 92 spesies diantaranya terdapat di China (51 jenis endemik). Tumbuhan ini 

berasal dari famili Ericaceae yang  memiliki ciri fisik yakni tinggi dapat mencapai 

10 m, berupa semak sampai pohon. Mentigi mempunyai daun agak tebal, bentuk 

jorong sampai lanset” (Cheng & Peter, 2009). Lebih lanjut dijelaskan oleh Hartini 

bahwa “daun mudanya berwarna kemerahan, kemudian akan berubah menjadi 

orange, kekuningan dan akhirnya menjadi hijau. Perbungaan mentigi di ujung, 

berbentuk malai (panniculus). Mentigi memiliki buah yang berbentuk bulat dengan 

warna ungu dan dapat dimakan. Buah mentigi termasuk pada golongan buah berry 

yang masih sama dengan blueberry. Perakaran pada mentigi yakni berakar 

tunggang yang bercabang (ramosus)” (Hartini, 2007). 

Adapun klasifikasi dari tanaman Mentigi gunung adalah : 

Kingdom                     : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom               : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi                : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi                           : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas                           : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas                    : Dilleniidae 
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Ordo                            : Ericales 

Famili                          : Ericaceae 

Genus                          : Vaccinium 

Spesies                        : Vaccinium varingiaefolium (Bl.) Miq 

(Sumber: Sunarno, Bambang dan Rugayah. (Eds.) 1992. 

2.1.2 Syarat Tumbuh 

Dijelaskan oleh Nasir bahwa “Vaccinium varingaefolium (Gambar 2.1) dapat 

tumbuh pada ketinggian 1.500 m dari atas permukaan laut. Mentigi dapat 

ditemukan di Gunung Papandayan sampai pada puncak bukit tertinggi, bahkan 

mulai dari ketinggian 2.000 mdpl. Sedangkan pada kawasan CA/TWA Kawah Ijen 

mentigi hanya dapat dijumpai pada ketinggian di atas 2.000 mdpl. Populasi mentigi 

mendominasi tumbuhan lainnya di sekitar kawah pada Gunung Papandayan, 

Tangkuban Perahu, Gede Pangrango. Mentigi juga dapat dijumpai di Pegunungan 

Dieng. Tanaman ini memiliki penampilan habitus yang baik. Beberapa jenis 

tumbuhan lain seperti Ishaemum, Panicum dan Histiopteris, dapat tumbuh di kawah 

gunung tetapi penampilan habitusnya lebih buruk, yakni daunnya mengering 

kecoklatan, nekrotik atau tepi daunnya mengering” (Nasir, 1994). 

 

Gambar 2.1. Vaccinium varingiaefolium (Bl.) Miq 
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2.1.3 Manfaat Tanaman Mentigi 

Backer & Brink menjelaskan bahwa “bunga dan buah mentigi dapat dijumpai 

sepanjang tahun (Backer & Brink, 1965). Lebih lanjut dijelaskan oleh Heyne dan 

Ogata bahwa “daun, buah, dan batangnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

yang tinggal di sekitar tempat hidup mentigi gunung. Daun tanaman ini dapat 

dimanfaatkan sebagai lalapan untuk pelengkap makanan. Sedangkan buahnya yang 

memiliki warna hijau ketika muda dan kehitaman ketika sudah matang memiliki 

rasa manis yang bisa dikonsumsi oleh manusia juga satwa-satwa yang memiliki 

habitat di pegunungan. Batang mentigi gunung biasa digunakan untuk bahan 

pembuatan arang” (Heyne, 1987; Ogata, 1986). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wawan yang berjudul Aktifitas 

Antifidan Ekstrak Daun Cantigi (Vaccinium varingieafolium (Bl.) Miq) terhadap 

Plutella xylostella (Lepidoptera: yponomeutidae) menunjukkan bahwa “ekstrak 

methanol daun mentigi dapat mengurangi nafsu makan atau memiliki aktifitas 

antifidan terhadap ulat kol (Plutella xylostella) pada konsentrasi 3.000 ppm, 4.000 

ppm dan 5.000 ppm. Senyawa antifidan membawa harapan dalam pengendalian 

populasi ulat kol dengan cara menghambat makan (mengurangi nafsu makan ulat), 

tidak membunuh secara langsung tetapi ulat kol akan mati karena kelaparan. Ulat 

kol merupakan hama utama tanaman familia cruciferae dan sangat merugikan 

karena dapat menurunkan produksi dan kualitasnya menurun” (Hermawan, 2009). 

Buah mentigi atau cantigi berwarna hijau ketika muda dan hitam 

kebiruan/ungu saat matang, buah mentigi berukuran kurang lebih 0,9 cm. Menurut 

Andersen and Markham “warna merah, ungu, biru, biru-kehitaman / ungu-hitam 
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merupakan ciri yang mudah diamati dari tanaman yang mengandung antosianin” 

(Andersen and Markham, 2006). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ghalib et al menunjukkan bahwa “cantigi dapat digunakan untuk diet antioksidan 

sehingga dapat berpotensi sebagai obat untuk memelihara kesehatan mata” (Ghalib, 

Yoppi dan Aliya). Carey et al dan Varma et al menjelaskan bahwa “diet antioksidan 

merupakan tindakan preventif dalam menanggulangi gangguan kesehatan, salah 

satunya seperti yang telah dilaporkan bahwa diet antioksidan dapat membantu 

memelihara kesehatan penglihatan khususnya dapat berpotensi mengobati katarak” 

(Carey et al., 2011; Varma et al., 2012). 

2.2 Kultur Jaringan 

Lestari menjelaskan bahwa “kultur jaringan merupakan salah satu teknik 

untuk perbanyakan tanaman masal secara klonal. Pengadaan bibit melalui kultur 

jaringan memiliki beberapa keuntungan antara lain dapat diperoleh tanaman dalam 

jumlah banyak dan seragam, selain itu dapat diperoleh biakan steril (mother stock) 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk perbanyakan selanjutnya” (Lestari, 

2008). Emiati menjelaskan bahwa “teknik kultur jaringan diakui sebagai metode 

dalam perbanyakan tanaman yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahap yakni 

tahap pertama meliputi persiapan media, tahap kedua yakni menyiapkan eksplan/ 

bahan tanaman, tahap ketiga melakukan penanaman pada media yang telah 

disiapkan, tahap keempat yakni penumbuhan serta aklimatisasi. Media pada kultur 

jaringan mengandung unsur-unsur penting berupa garam-garam mineral, vitamin, 

dan zat pengatur tumbuh (ZPT). Bahan-bahan tersebut merupakan bahan esensial 
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yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman” 

(Emiati, 2014). 

Sandra dan Karyaningsih menyatakan bahwa “kultur jaringan menggunakan 

bagian dari tanaman yang akan ditanam pada media, bagian tanaman yang akan 

dikulturkan disebut eksplan. Eksplan merupakan potongan dari tanaman yang 

diisolasi dan dipergunakan untuk insiasi suatu kultur in-vitro. Eksplan dapat 

dikatakan baik apabila memiliki syarat meliputi daya regenerasi yang tinggi, lebih 

baik menggunakan bahan tanaman yang tertutup seperti pucuk dan meristem, tidak 

mengandung bibit penyakit” (Sandra & Karyaningsih, 2000). Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Nugroho dan Sugito bahwa “yang dapat digunakan sebagai eksplan 

pada kultur jaringan meliputi mata tunas, batang, daun, dan akar yang masih muda 

dan terdiri dari sel-sel meristematik, yang mana sel-selnya masih aktif membelah 

dan apabila dikulturkan pada media yang sesuai secara in-vitro, maka eksplan 

tersebut akan tumbuh dan berkembang biak menjadi banyak” (Nugroho dan Sugito, 

2002). 

2.3 Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Emiati menyatakan bahwa “zat pengatur tumbuh sitokinin dan auksin 

merupakan hormon yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

morfogenesis pada kultur jaringan. Dalam kultur jaringan auksin digunakan untuk 

perpanjangan sel, pembentukan akar adventif, menghambat pembentukan tunas 

adventif dan tunas ketiak. Sitokinin adalah senyawa turunan adenine yang berperan 

dalam pengaturan pembelahan sel dan morfogenesis, seperti merangsang 
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pembentukan tunas, merangsang sel dorman dan aktivitas utamanya adalah 

mendorong pembelahan sel” (Emiati, 2014).  

Indah dan Ermavitalini menjelaskan bahwa “keberhasilan kultur jaringan 

serta pertumbuhan dan perkembangan eksplan ditentukan oleh media tumbuh. Jenis 

media yang biasa digunakan dalam kultur jaringan secara umum yakni media MS 

(Murashige Skoog), WPM (Woody Plant Medium), B5 Vacin and Went, sampai saat 

ini media MS paling sering digunakan sebagai media kultur jaringan. Media 

mempunyai 2 peran utama, yaitu untuk menyuplai nutrisi dan untuk mengarahkan 

pertumbuhan melalui zat pengatur tumbuh. Ada berbagai jenis zat pengatur tumbuh 

yang dapat digunakan dalam media kultur jaringan, antara lain Auksin (NAA; IAA; 

2,4 D, IBA), Giberelin (GA3), Sitokinin (BAP, BA, Kinetin, Zeatin, 2iP, 

Thidiazuron) dan Zat penghambat tumbuh atau retardant (Paclobutarol dan TIBA) 

(Indah dan Ermavitalini, 2013). Pierik menjelaskan bahwa “penggunaan zat 

pengatur tumbuh pada kultur jaringan tergantung dengan tujuan pertumbuhan 

tanaman yang diinginkan. Zat pengatur tumbuh terdiri dari golongan sitokinin dan 

auksin. Auksin mempunyai peran untuk menginduksi pembentukan kalus, kultur 

suspensi, dan akar yaitu dengan memacu pemanjangan dan pembelahan sel di 

dalam jaringan kambium” (Pierik, 1987). Sedangkan golongan sitokinin berperan 

untuk pembentukan tunas pada eksplan. Jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh 

yang digunakan pada masing-masing tanaman tidak sama, hal ini dikarenakan 

kondisi fisiologi jaringan tanaman dan genotipe pada setiap tanaman berbeda. 

Diantara golongan auksin yang biasa digunakan pada media tumbuh kultur jaringan 

yaitu 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy acetid acid). 2,4-D memiliki sifat lebih stabil 



11 

apabila dibandingkan dengan auksin lain seperti IAA karena sifatnya yang tidak 

mudah terurai oleh enzim-enzim yang dikeluarkan sel tanaman ataupun oleh 

pemanasan ketika proses sterilisasi berlangsung. Lebih lanjut dijelaskan oleh 

Wahyuningtias bahwa “selain auksin, pemberian sitokinin juga berperan penting 

untuk pembentukan tunas. Salah satu golongan sitokinin yang sering digunakan 

dalam kultur jaringan adalah BAP (6-Benzyl amino purine). BAP memiliki sifat 

stabil, tidak mahal dan lebih efektif jika dibandingkan dengan kinetin” 

(Wahyuningtias, 2014). 

Beberapa penelitian mengenai 2,4 D dan BAP untuk menginduksi kalus 

telah dilakukan. Putri dan Dini (2013) menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi 

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

yang paling optimal untuk kandungan berat segar kalus daun nyamplung yaitu 

197,8 mg dan untuk hari muncul kalus lebih cepat yaitu pada 13 HIS (Hari Setelah 

Induksi). Sedangkan pengamatan pada warna dan tekstur kalus menunjukkan paling 

banyak kalus berwarna coklat tua dan bertekstur kompak. Penelitian Wahyuningtias 

(2014), menunjukkan kombinasi terbaik dalam menumbuhkan kalus akasia adalah 

4 mg/L 2,4 D + 0,5 mg/L BAP. Kombinasi tersebut mampu menginduksi kalus 

dalam waktu 33 hari dengan persentase 77,78%. Selain itu kalus yang dihasilkan 

berwarna putih dan bertekstur kompak. Konsentrasi 2,4 D dan BAP yang digunakan 

dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya seperti pada 

penjelasan di atas.  


