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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 
 

 

 

Vanili (Vanilla planifolia Andrews) merupakan salah satu tanaman rempah 

yang  memiliki kandungan flavor, sehingga menyebabkan vanili mempunyai 

nilai ekonomi yang cukup tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara 

penghasil vanili terbesar di dunia. Sentra produksi vanili di Indonesia terdapat 

di Sumatra Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali , Nusa Tenggara 

Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi 

Selatan (Ruhnayat, 2004). 

 

Vanili mempunyai flavor yang dihasilkan dari transformasi enzimatik yang 

terjadi selama proses pengeringan. Hidrolisis senyawa glikosida oleh enzim  

β-gluko-sidase menjadi aglikon yang memiliki aktivitas flavor  

(Setyaningsih et al., 2006) 

 

Vanili memiliki beberapa fungsi antara lain mempunyai antioksidan alami 

yang membuat fungsi otak lebih tajam dalam bekerja, anti inflamasi, menjaga 

kesehatan fungsi saraf, menyebabkan sistem saraf bekerja lebih optimal, aroma 

dari vanili dapat membantu otak untuk lebih rileks sehingga dapat meredakan 

stress, membantu mengurangi keluhan pada awal kehamilan, dan meringankan 

gejala histeria (Anonymous, 2014). 



2 
 

 
 

Menurut Ashari (2006) polong vanili Indonesia mempunyai nilai jual yang 

tinggi, dan Indonesia memiliki potensi yang begitu besar akan perkebunan 

membuat vanili menjadi salah satu komoditi ekspor yang dapat memberikan 

keuntungan besar bagi petani dan pengelola perkebunan.  

 

Vanili di Indonesia sering mendapatkan kendala kekeringan yang 

berkepanjangan (Daryanti et al., 2014). Tanaman vanili sangat sensitif 

terhadap kekeringan. Apabila vanili mengalami kekeringan dan tidak segera 

dibantu dengan air maka tanaman akan mati yang disebabkan oleh pangkal 

batang yang terputus akibat rusaknya akar (Tombe et al., 2004). 

 

Curah hujan di Lampung sejak tahun 1990-an cenderung menurun yang 

berhubungan dengan peristiwa El Nino menjadikan Lampung memiliki pola 

hujan musiman, musim kering, dan musim hujan. Sebagian besar hujan yang 

terjadi,  dibawah rata-rata sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk 

pertanian (Manik et al., 2014) 

 

Penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap cekaman kekeringan 

merupakan salah satu alternatif mengatasi kondisi iklim yang berubah-ubah. 

Pengembangan kultivar Vanilli planifolia Andrews dapat dilakukan dengan 

metode seleksi in vitro yaitu mengkulturkan eksplan dalam medium yang 

mengandung Poly Ethylene Glycol (PEG) konsentrasi selektif (Krizek,1985) 

  

Seleksi ketahanan terhadap kekeringan dapat dilakukan dengan menggunakan 

PEG. Cekaman kekeringan pada tanaman dengan mengurangi potensial air 

tanpa menyebabkan keracunan dapat dilakukan melalui induksi PEG dengan 

berat molekul lebih dari 4000 (Lawyer, 1970). Kultur in vitro PEG dapat 
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menginduksi dan berkorelasi positif dengan yang terjadi di lapang maupun 

rumah kaca (Short et al.,1987). Pendekatan dengan seleksi in vitro dilaporkan 

telah menghasilkan varietas tanaman resisten terhadap cekaman kekeringan 

diantaranya pada nilam (Djazuli, 2010), padi gogo (Lubis et al, 2007), kacang 

tanah (Yudiwanti et al., 2008), dan jagung (Badami dan Amzeri, 2010). 

 

Poly Ethylene Glycol dapat digunakan sebagai komponen penyeleksi yang 

dapat mensimulasikan cekaman lingkungan (Savitri, 2010). Penggunaan PEG 

6000 dapat digunakan untuk menyeleksi tanaman yang peka terhadap cekaman 

kekeringan baik dalam medium cair maupun medium padat (Savitri, 2010). 

PEG digunakan untuk mengidentifikasi varian somaklonal yang toleran 

terhadap kekeringan (Badami dan Amzeri, 2010). PEG dalam medium dapat 

menurunkan proliferasi dan pertumbuhan jaringan eksplan dan regenerasi 

tunas (Kong et al., 1998), sehingga perkembangan dan pertumbuhan embrio 

somatik sekunder dapat dihambat dengan medium selektif yang diberi PEG 

(Badami dan Amzeri, 2010). PEG mempunyai kemampuan untuk menurunkan 

potensial air, yang diharapkan sebagai kondisi selektif untuk mengetahui 

respon jaringan yang ditanam terhadap stress kekeringan serta mengisolasi sel 

atau jaringan varian yang mempunyai toleransi terhadap stress (Badami dan 

Amzeri, 2010). 

 

 Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian untuk mendapatkan kandidat 

planlet Vanili (Vanilla planifolia Andrews) yang tahan terhadap cekaman 

kekeringan secara in vitro. Planlet vanili yang mampu tumbuh dalam medium 

PEG nantinya apabila diregenerasikan diharapkan dapat menghasilkan galur 
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tahan terhadap cekaman kekeringan, dengan demikian diharapkan akan 

meningkatkan kembali kualitas dan produksi tanaman vanili di Indonesia. 

 

 

B.  Tujuan Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

 

 

1. Mengetahui konsentrasi Poly Ethylene Glycol 6000 yang toleran terhadap 

cekaman kekeringan untuk seleksi planlet vanili secara in vitro 

2. Mengetahui dan menganalisis karakter ekspresi spesifik pada planlet vanili 

yang mengalami cekaman kekeringan meliputi kandungan klorofil, indeks 

stomata, dan kandungan prolin. 

 

C.   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

penggunaan Poly Ethylene Glycol untuk mendapatkan planlet vanili yang 

resisten terhadap cekaman kekeringan secara in vitro. Planlet yang resisten 

terhadap cekaman kekeringan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang pemuliaan tanaman, dan 

ilmu terapan yang terkait. 

 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Vanili merupakan tanaman yang mempunyai nilai jual tinggi, sehingga 

masyarakat menyebut vanili sebagai “emas hijau”. Indonesia merupakan 
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negara dengan tingkat produksi vanili terbesar kedua setelah Madagascar 

(Anonymous, 2014). 

Indonesia tidak memanfaatkan langsung vanili menjadi bahan jadi melainkan 

diekspor ke negara-negara lain, dan tingginya permintaan Internasional akan 

vanili membuat vanili menjadi tanaman yang dipertimbangkan sebagai 

tanaman budidaya yang menguntungkan.  

Dalam hal budidayanya vanili mempunyai hambatan-hambatan diantaranya 

tanaman ini tidak dapat tahan dengan cekaman abiotik atau kondisi kekeringan 

di lingkungannya. Apabila vanili mengalami kekeringan dan tidak segera 

dibantu dengan air maka tanaman akan mati yang disebabkan oleh pangkal 

batang yang terputus akibat rusaknya akar (Tombe et al., 2004) 

Lampung merupakan salah satu daerah dengan curah hujan yang cenderung 

menurun setiap tahunnya. Pola hujan musiman, musim kering dan musim 

hujan masih terjadi. Sebagian besar hujan di Lampung tidak dapat memenuhi 

kebutuhan air untuk pertanian yang disebabkan hujan jatuh dibawah rata-rata 

(Manik et al., 2014). Curah hujan yang cenderung menurun setiap tahunnya, 

menyebabkan vanili yang dibudidayakan dapat terpengaruh sehingga 

diperlukan solusi untuk pemecahannya. 

 

Seleksi in vitro planlet dengan menggunakan PEG 6000 merupakan salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan kultivar vanili yang resisten 

cekaman kekeringan, yaitu dengan melakukan seleksi terhadap tanaman vanili 

yang tahan terhadap cekaman kekeringan. 
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Planlet yang dapat tumbuh dalam medium yang mengandung PEG 6000 

dengan berbagai konsentrasi diduga  akan mampu bertahan dalam kondisi 

alaminya di lingkungan yaitu kondisi kekeringan. 

 

Poly Ethylene Glycol (PEG) merupakan senyawa yang dapat menstimulasikan 

keadaan stress dengan menurunkan potensial air yang ada di lingkungan 

sehingga berhubungan dengan penurunan tekanan hidrostatis dalam sel (Oertli, 

1985).  

 

Setelah didapatkan planlet yang mampu tumbuh dalam medium yang 

mengandung PEG 6000, dilakukan karakterisasi dengan menganalisis 

kandungan klorofil, indeks stomata dan prolin.   

 

E. Hipotesis 

  

 

 Hipotesis pada penelitian ini adalah :  

  

1. Terdapat konsentrasi Poly Ethylene Glycol 6000 yang toleran terhadap 

cekaman kekeringan untuk seleksi planlet vanili secara in vitro 

2. Adanya karakter ekspresi yang spesifik pada planlet vanili yang 

mengalami cekaman kekeringan meliputi menurunnya kandungan klorofil, 

meningkatnya indeks stomata dan  kandungan prolin 


