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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Purwoceng (Pimpinella pruatjan Molk. atau Pimpinella alpine Molk. 

KDS.) merupakan tanaman obat asli Indonesia yang keberadaannya telah 

langka dan berdasarkan tingkat erosinya dikategorikan sebagai spesies 

endangered atau hampir punah. Tanaman ini hidup secara endemik di daerah 

pegunungan seperti dataran tinggi Dieng, Gunung Pangrango, dan 

pegunungan di Jawa Timur. Purwoceng menjadi tanaman langka diantaranya 

disebabkan oleh tempat tumbuhnya pada ketinggian 2000-4000 meter dpl. 

Khasiat yang dihasilkan oleh Purwoceng diantaranya sebagai afrodisiak, 

diuretik dan tonik (Roostika, 2006). 

Kendala yang dihadapi dalam budidaya Purwoceng di Indonesia 

adalah kondisi iklim dan lingkungan budidaya yang sulit disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan alaminya, karena perubahan kondisi lingkungan tidak bisa 

diprediksi. Selain itu, Purwoceng sulit beradaptasi dengan lingkungan luar, 

sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan atau habitat tempat tumbuh 

merupakan penentu utama dalam keberhasilan pertumbuhan Purwoceng. 

Usaha manusia untuk menanam tanaman Purwoceng merupakan usaha 

positif yang ditujukan untuk mengadakan perbanyakan dan mencegah 

kepunahan purwoceng. Sesungguhnya Allah menciptakan segala yang ada di 

bumi ini untuk kesejahteraan umat manusia, selain itu juga untuk menjaga 

ciptaan-Nya. Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya  Allah  yang maha 
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kuasa memiliki kekuasaan atas segala sesuatu yang dilakukanoleh manusia 

seperti halnya dalam kegiatan penanaman tanaman Purwoceng, diantaranya 

dalam surat al-Waqiah (56) ayat 63-65 yang berbunyi: 

 

                              

             

Artinya:“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah 

yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?. 

Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan Dia hancur dan 

kering, Maka jadilah kamu heran dan tercengang”. (QS. al-

Waqiah/56: 62-65) 
 

Al-Qur’an surat al-Waqiah ayat 63-65 menerangkan bahwa Allah telah 

memberikan pelajaran pada penumbuhan tanaman. Ayat di atas memberikan 

pelajaran kepada manusia agar manusia mau berusaha untuk memelihara 

ciptaan Allah dan berusaha memperbaikinya. Dalam penelitian ini dilakukan 

usaha untuk memakmurkan tanaman Purwoceng secara kultur in vitro. Kultur 

in vitro merupakan teknik perbanyakan tanaman secara aseptik. Dalam teknik 

ini manusia berusaha menumbuhkan tanaman dengan segala ilmu pengetahuan 

yang dimiliki akan tetapi yang menentukannya termasuk menumbuhkan 

(tumbuh kalus) dan menghancurkannya (terjadi kontaminasi) hanyalah Allah 

semata. Dengan kehendak dan seizin Allah, maka akan menghasilkan tanaman 

yang hidup tumbuh kalus seperti yang diharapkan dalam jumlah berlimpah 

begitu juga sebaliknya, Allah dapat menghancurkannya seperti terjadi 

kontaminasi oleh mikroorganisme atau eksplan mati dan tidak tumbuh, karena 

Allah maha kuasa atas segalanya termasuk menumbuhkan apa yang 

makhluknya tanam. 
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Upaya konservasi Purwoceng secara konvensional baik in situ maupun 

eks situ sulit dilakukan, mengingat tanaman ini tumbuh endemik di dataran 

tinggi. Untuk itu perlu diupayakan usaha konservasi melalui kultur jaringan, 

karena teknik ini cukup memberikan harapan. Kultur adalah metode 

perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti sel, 

jaringan dan organ kemudian ditumbuhkan pada kondisi aseptik, sehingga 

dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. 

Tindakan konservasi, pengelolaan dan eksplorasi dilakukan secara 

optimal untuk mencegah kepunahan tanaman Purwoceng. Pemanfaatan 

tanaman obat secara alami diantaranya berupa ekstrak. Untuk memperoleh 

ekstrak Purwoceng dilakukan dengan mengekstrak hasil kultur kalus. Kalus 

adalah massa sel yang aktifitas pembelahannya tidak terorganisasi dan belum 

terdiferensiasi. Sel tersebut secara alamiah terbentuk dari bagian tanaman 

yang dilukai kemudian tumbuh membentuk massa sel. Kultur kalus dapat 

digunakan sebagai sarana produksi metabolit sekunder yang selanjutnya dapat 

dilakukan uji metabolit sekunder untuk mengetahui kandungannya, karena 

produksi metabolit sekunder dengan metode kultur lebih tinggi dibandingkan 

kondisi di lapang (Malikah, 2007). 

Kultur kalus dapat berasal dari eksplan daun, tangkai daun, batang dan 

tunas aksilar lainnya. Hasil penelitian Darwati (2007) menyatakan bahwa 

perbandingan kalus dari eksplan daun menghasilkan bobot basah lebih besar 

(1,0738 g) dibandingkan dengan eksplan petiol (0,3377 g). Demikian pula 

pada bobot kering asal daun (0,0623 g) lebih besar dan berbeda nyata dengan 
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eksplan petiol (0,0177 g). Penelitian Canabis sativa oleh Slusarkiewicz-

Jarzina (2005) menunjukkan bahwa kalus asal eksplan daun lebih baik 

dibandingkan eksplan petiol dengan persentase daun 75,1% dan petiol 34,2%. 

Menurut penelitian Darwati (2007) perbandingan kultur kalus daun 

dan tangkai daun Purwoceng menunjukkan bahwa kalus dari eksplan daun 

tumbuh dengan baik dibandingkan dengan tangkai daun. Hasil uji metabolit 

sekunder menunjukkan perbedaan kandungan dari eksplan daun dan tangkai 

daun. Pada eksplan daun kandungan tertinggi adalah bergapten sedangkan 

eksplan tangkai daun kandungan tertinggi adalah sitosterol dan stigmasterol. 

Terbentuknya kalus dipengaruhi oleh jenis eksplan dan ZPT. Eksplan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun dan tangkai daun. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kalus dan kandungan 

senyawa kimia. Eksplan daun banyak mengandung senyawa pekat dan protein 

sedangkan tangkai daun (petiol) mengandung selulosa (Wattimena, 1988). 

Teknik kultur jaringan dilakukan dengan perlakuan terhadap media 

tanam ditambah zat pengatur tumbuh (ZPT) auksin. Auksin adalah hormon 

pertumbuhan yang merangsang dan mempercepat pertumbuhan kalus. Salah 

satu hormon auksin tiruan atau ZPT yang sering digunakan adalah IBA 

(Indole Butyric Acid). ZPT adalah hormon tiruan yang diproduksi secara 

komersial dan memiliki konsep seperti hormon, yaitu dalam konsentrasi 

tertentu dapat mempengaruhi aktifitas fosiologi tanaman (Hening, 1991).  

IBA telah terbukti memiliki banyak manfaat dalam pertumbuhan 

secara kultur, diantaranya merangsang pertumbuhan kalus, merangsang 
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perakaran, menambah daya kecambah, pendorong kegiatan metabolisme sel 

dan jaringan. Wudianto (1993) mengemukakan bahwa IBA mempunyai sifat 

lebih efektif dari pada ZPT lain seperti IAA dan NAA. IBA sesuai digunakan 

untuk merangsang aktifitas metabolisme pada pertumbuhan kalus, karena 

kandungan kimianya lebih stabil dan daya kerjanya lebih lama. IBA yang 

diberikan pada tanaman akan berada ditempat pemberiannya, sedangkan IAA 

biasanya mudah menyebar sehingga dapat menghambat pertumbuhan, dan 

NAA mempunyai kisaran kepekatan sempit. 

Hasil penelitian Hening (1991) menunjukkan bahwa pengenceran 

media dasar (½MS) yang dikombinasikan dengan IBA konsentrasi 5 mg/l 

dapat menginduksi kalus sampai perakaran. Penelitian Roostika (2007) 

menunjukkan bahwa IBA 1,5 mg/l dapat mempercepat pertumbuhan embrio 

somatik Purwoceng, sedangkan hasil penelitian Sumiasri (2006) konsentrasi 

IBA 2 mg/l dapat memicu pertumbuhan perkecambahan biji tanaman eboni. 

Hasil penelitian pada konsentrasi IBA yang mempengaruhi pertumbuhan 

dengan metode kultur menjadi landasan penelitian ini untuk mengetahui 

konsentrasi yang paling tepat bagi pertumbuhan kalus Purwoceng. 

Konsep ZPT yang dalam konsentrasi tertentu dapat mempengaruhi 

kerja fisiologi tanaman dijadikan dasar dalam penelitian ini untuk megetahui 

konsentrasi ZPT auksin jenis IBA dalam media MS yang paling tepat untuk 

uji pertumbuhan kalus Purwoceng, dengan harapan dapat menghasilkan 

pertumbuhan optimal pada kalus Purwoceng pada konsentrasi tertentu, selain 

itu juga untuk melakukan uji metabolit sekunder dari kalus Purwoceng. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini berdasarkan 

latar belakang di atas adalah: 

1. Apakah jenis eksplan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kadar 

metabolit sekunder (stigmasterol dan sitosterol)  kalus Purwoceng? 

2. Apakah konsentrasi IBA berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kadar 

metabolit sekunder (stigmasterol dan sitosterol)  kalus Purwoceng? 

3. Bagaimana pengaruh jenis eksplan dan konsentrasi IBA terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan kalus Purwoceng? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan 

masalah di atas adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis eksplan terhadap pertumbuhan dan 

kadar metabolit sekunder (stigmasterol dan sitosterol) kalus Purwoceng. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi IBA terhadap pertumbuhan dan kadar 

metabolit sekunder (stigmasterol dan sitosterol) kalus Purwoceng. 

3. Mengetahui pengaruh jenis eksplan dan konsentrasi IBA terhadap kadar 

metabolit sekunder (stigmasterol dan sitosterol) kalus Purwoceng. 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini berdasarkan tujuan 

diatas adalah: 
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1. Ada pengaruh jenis eksplan terhadap pertumbuhan dan kadar metabolit 

sekunder kalus Purwoceng. 

2. Ada pengaruh konsentrasi IBA terhadap pertumbuhan dan kadar metabolit 

sekunder kalus Purwoceng. 

3. Ada pengaruh jenis eksplan dan konsentrasi IBA terhadap pertumbuhan 

dan kadar stigmasterol dan sitosterol kalus Purwoceng. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat 

diantaranya yaitu: 

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai upaya konservasi untuk mencegah 

kepunahan tanaman Purwoceng. 

2. Memperluas ilmu pengetahuan bidang kultur tumbuhan (In Vitro), berkaitan 

dengan kultur kalus tanaman Purwoceng (Pimpinella alpine Molk.). 

3. Sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut di bidang kultur jaringan 

tumbuhan (pertumbuhan kalus Purwoceng), khususnya yang berkaitan 

dengan metabolit sekunder untuk bidang farmasi.  

 

1.6 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini batasan 

masalah yang diberikan adalah: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada pertumbuhan kalus Purwoceng serta uji 

kadar stigmasterol dan sitosterol dari kalus Purwoceng yang dihasilkan. 
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2. Media yang digunakan adalah media MS dengan penggunaan zat pengatur 

tumbuh IBA dengan konsentrasi tertentu. 

3. Bagian tanaman yang digunakan sebagai eksplan adalah daun dan tangkai 

daun (petiol) tanaman Purwoceng (Pimpinella alpine Molk.) yang 

diperoleh dari Ranu Pani Kabupaten Lumajang. 

4. Variabel yang diamati yaitu variabel kualitatif (warna kalus, tekstur kalus, 

persentase eksplan yang membentuk kalus dan munculnya kalus pertama 

kali) dan variabel kuantitatif (berat kalus, kadar stigmasterol dan sitosterol). 

5. Pengamatan morfologi kalus dilakukan setiap hari (pengamatan 

pertumbuhan atau munculnya kalus dan kontaminasi), dengan interval 2 

minggu sekali (tekstur dan warna), persentase eksplan berkalus, berat kalus 

dan uji stigmasterol serta sitosterol dilakukan pada hari akhir pengamatan. 

 


