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ABSTRAK

PENGARUH BERBAGAI TINGKAT KEPADATAN MEDIUM
MURASHIGE & SKOOG TERHADAP PERTUMBUHAN KANTONG

SEMAR (Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce) SECARA IN VITRO

Oleh

Nadia Fakhriyati Arfa

Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang memiliki kemampuan

adaptasi terhadap lingkungan yang miskin hara. Tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui respon pertumbuhan planlet kantong semar (Nepenthes mirabilis)

pada berbagai tingkat kepadatan medium MS. Penelitian ini telah dilaksanakan

pada bulan Oktober - Desember 2017 di Laboratorium Botani (ruang penelitian in

vitro), Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap

(RAL) dengan menggunakan satu faktor yaitu konsentrasi pada medium MS,

terdiri atas 5 taraf yaitu: 1/16 MS, 1/8 MS, 1/4 MS, 1/2 MS, dan MS. Variabel

yang diamati yaitu tinggi planlet, persentase jumlah planlet yang hidup, visualisasi

planlet, analisis kandungan klorofil, dan indeks stomata. Data yang diperoleh

dianalisis uji homogenitas menggunakan uji Levene taraf nyata 5% kemudian

analisis ragam dilakukan pada taraf nyata 5% dan dilanjutkan dengan uji Tukey

pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa medium yang optimum

terhadap pertumbuhan tinggi planlet, kandungan klorofil, dan indeks stomata

yaitu pada medium 1/6 MS.

Kata Kunci : Nepenthes mirabilis, kepadatan medium, Murashige & Skoog,
In vitro.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nepenthes atau kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang di setiap

ujung daunnya memiliki kantong yang unik. Kantong yang unik ini dapat

menjebak serangga atau hewan kecil lainnya, karena di dalam kantongnya

terdapat nectar glands (kelenjar madu) yang dapat memikat serangga khususnya

yang menyukai rasa manis (Handoyo dan Sitanggang, 2006).

Bentuk, warna serta corak kantong yang unik dan cantik telah membawa kantong

semar digemari oleh banyak orang sebagai tanaman hias dan koleksi. Selain itu,

kantong semar juga mempunyai manfaat sebagai obat. Cairan pada kantong yang

belum terbuka bisa dimanfaatkan untuk mengobati luka bakar, sakit mata, sakit

perut, penyakit kulit, batuk, dan menghentikan ompol pada anak (Handayani,

2008).

Potensi sebagai tanaman hias dan manfaat lain yang dimiliki oleh Nepenthes

menjadikannya tanaman yang banyak dicari. Akibatnya, keberadaannya di alam

menjadi terancam karena banyaknya ancaman berupa kebakaran hutan dan lahan,
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konversi lahan dan pelebaran jalan (Hernawati & Akhriadi, 2006). Oleh karena

itu, Nepenthes mirabilis termasuk dalam kategori Appendix-2. Tanaman-tanaman

yang masuk dalam Appendix-2 merupakan tanaman yang terancam punah namun

populasinya lebih banyak berada di alam (CITES 2012; DEPHUT 1999).

Tanaman Nepenthes memiliki mangsa favorit yang tidak sama. Semut adalah

makanan  kesukaan bagi N. mirabilis. Sedangkan N. albomarginata adalah

pemburu spesialis rayap. Ada pula spesies Nepenthes yang “vegetarian” yang

tidak  suka makan daging yaitu N. ampullaria. Kantung semar ini suka melalap

guguran dedaunan dari tumbuhan yang berada di atasnya. Sedangkan N. lowii

adalah kantung semar yang suka kotoran burung (Robinson, 2009).

Tanaman Nepenthes mirabilis hidup di tempat-tempat terbuka, seperti pada

tebing-tebing, di pinggir jalan, pinggir sungai, pinggir hutan sekunder, dan

pinggir danau pada ketinggian 0-1.500 mdpl, tetapi umumnya pada ketinggian di

bawah 500 mdpl (Mansur, 2007). Selain itu, Nepenthes mirabilis termasuk

tanaman kantong semar yang adaptif dataran rendah dan dataran tinggi (Trubus

Infokit, 2006) sehingga dipilih menjadi spesies kantong semar yang digunakan

pada penelitian. Penelitian tentang uji pengaruh berbagai tingkat kepadatan

medium Murashige & Skoog ini merupakan salah satu usaha dalam

pengembangan teknologi budidaya tanaman kantong semar secara kultur jaringan

untuk menghasilkan tanaman yang baik dalam jumlah banyak dan seragam.
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Menurut Nasir (2002), kultur in-vitro merupakan sebuah proses perbanyakan sel,

jaringan, organ, atau protoplas dengan teknik steril (aseptik). Kegiatan ini

mencakup semua teknik kultur sel dan jaringan yang meliputi perbanyakan,

pengamatan, dan manipulasi genetik tumbuhan tanpa melibatkan siklus seksual.

Yuwono (2008) mengatakan, umumnya teknik kultur ini menggunakan bagian

tumbuhan berupa jaringan sebagai bahan awal perbanyakan, sehingga teknik ini

dikenal dengan nama kultur jaringan.

Keberhasilan dalam penggunaan metode kultur jaringan sangat bergantung pada

media yang digunakan. Umumnya media kultur jaringan tersusun atas komposisi

hara makro, hara mikro, vitamin, gula, asam amino dan sumber organik,

persenyawaan kompleks alamiah, buffer, zat pengatur tumbuh (terutama auksin

dan sitokinin), dan bahan pemadat (Alitalia, 2008). Keberhasilan kultur jaringan

juga dipengaruhi oleh keasaman media. Keasaman media ditetapkan antara 5,6-

5,8 karena pH yang tinggi menyebabkan unsur-unsur seperti besi, seng, mangan,

tembaga, dan boron mengalami presipitasi sebagai hidroksida sehingga tidak

tersedia bagi jaringan yang dikulturkan, sedangkan pada pH rendah, unsur-unsur

seperti kalsium, belerang, dan fosfor menjadi tidak tersedia (Zulkarnain,2009).

Media tanam kultur jaringan yang sering digunakan adalah media Murashige &

Skoog (MS). Medium MS dapat diaplikasikan pada sejumlah besar spesies

(Rosmaina dan Zulfahmi, 2011) karena medium MS memiliki kandungan garam-
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garam yang lebih tinggi dari media lainnya dan senyawa nitrat yang juga tinggi

(Zulkarnain, 2009).

Pada tanaman Nepenthes, perbanyakan dengan menggunakan teknik kultur

jaringan masih belum banyak dilakukan. Publikasi mengenai pertumbuhan

Nepenthes dan variasi medium yang digunakan juga belum banyak ditemukan.

Penelitian yang terkait pada tanaman kantong semar pun lebih kepada induksi

kantong dengan perlakuan perbedaan konsentrasi medium dengan ukuran wadah

(Rahayu & Isnaini, 2009) dan modifikasi konsentrasi medium dengan pH yang

digunakan (Kunita, 2011). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk

mengetahui medium yang optimum terhadap kemampuan beradaptasi dan

pertumbuhan pada tanaman Nepenthes mirabilis sehingga tujuan perbanyakan

melalui kultur jaringan dapat diwujudkan dan mendapatkan hasil yang optimal.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui respon pertumbuhan Nepenthes mirabilis pada berbagai tingkat

kepadatan medium Murashige & Skoog.

2. Mengetahui medium MS yang optimum pada pertumbuhan planlet Nepenthes

mirabilis secara in vitro.

3. Mengetahui karakter spesifik Nepenthes mirabilis pada berbagai kepadatan

medium Murashige & Skoog.
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C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kepadatan

medium MS yang optimum untuk meningkatkan pertumbuhan Nepenthes

mirabilis (Lour.) Druce secara in vitro. Secara ilmiah diharapkan dapat

memberikan suatu kontribusi dalam ilmu pengetahuan terutama pada pemuliaan

tanaman dalam memperbanyak tanaman kantong semar.

D. Kerangka Pikir

Kantong semar merupakan tanaman tropis dari keluarga Nepenthaceae yang

memiliki bentuk, ukuran, dan warna kantong yang unik dan sangat menarik serta

secara ekonomi potensial untuk dikembangkan menjadi usaha baru. Tanaman ini

memangsa serangga melalui organ berbentuk kantong yang terbentuk di ujung

daun. Kemampuan tanaman dalam memangsa serangga menyebabkan tanaman ini

dipilih menjadi tanaman hias yang eksotis di Jepang, Eropa, Amerika, dan

Australia. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi Indonesia yang merupakan

salah satu negara pusat penyebaran kantong semar di dunia karena tidak banyak

warga negaranya yang mengetahui tanaman ini akibat semakin langka. Oleh

karena itu, pemerintah dan beberapa lembaga penelitian di Indonesia mulai

melakukan kegiatan konservasi tanaman kantong semar.

Ada beberapa teknik perbanyakan dalam konservasi tanaman kantong semar salah

satunya dengan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan memiliki banyak aspek

yang mempengaruhi keberhasilannya dan perkembangan tumbuhan yang
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dikulturkan. Aspek-aspek tersebut antara lain cara budidayanya, eksplan yang

digunakan, bahan sterilisasi, kandungan unsur kimia dalam media, hormon yang

digunakan, substansi organik yang ditambahkan dan terang gelapnya saat

inkubasi. Komposisi media bagi pertumbuhan eksplan merupakan aspek yang

paling banyak diteliti dan dicoba.

Perbanyakan Nepenthes mirabilis dengan teknik kultur jaringan belum banyak

dilakukan. Publikasi mengenai penelitian terkait kultur jaringan Nepenthes

mirabilis juga belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penelitian untuk mengetahui medium yang optimum untuk pertumbuhan kantong

semar, khususnya Nepenthes mirabilis.

E. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat respon pertumbuhan Nepenthes mirabilis pada berbagai tingkat

kepadatan medium Murashige & Skoog.

2. Terdapat medium MS yang optimum pada pertumbuhan planlet Nepenthes

mirabilis secara in vitro.

3. Terdapat karakter spesifik Nepenthes mirabilis pada berbagai kepadatan

medium Murashige & Skoog.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Kantong Semar

1. Sejarah

Kantong semar tumbuh dan tersebar mulai dari Australia bagian utara, Asia

Tenggara, hingga Cina bagian selatan. Indonesia sendiri memiliki Pulau

Kalimantan dan Sumatera sebagai surga bagi habitat tanaman ini. Dari 64

jenis yang hidup di Indonesia, 32 jenis diketahui terdapat di Borneo (Sabah,

Kalimantan, Serawak, dan Brunei) sebagai pusat penyebaran kantong semar.

Pulau Sumatera menempati urutan kedua dengan 29 jenis yang sudah berhasil

diidentifikasi. Keragaman jenis kantong semar di pulau lainnya belum

diketahui secara pasti, namun berdasarkan hasil penusuran herbarium di

Herbarium Bogoriense, Bogor ditemukan bahwa di Sulawesi terdapat sepuluh

jenis, Papua sembilan jenis, Maluku empat jenis, dan jawa dua jenis (Mansur,

2006).

Kantong semar atau dalam nama latinnya Nepenthes sp. pertama kali

dikenalkan oleh J.P Breyne pada tahun 1689. Di Indonesia, sebutan untuk
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tumbuhan ini berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Masyarakat di

Riau mengenal tanaman ini dengan sebutan periuk monyet, di Jambi disebut

dengan kantong beruk, di Bangka disebut dengan ketakung, sedangkan nama

sorok raja mantri disematkan oleh masyarakat di Jawa Barat pada tanaman

unik ini. Sementara di Kalimantan setiap suku memiliki istilah sendiri untuk

menyebut Nepenthes sp. Suku Dayak Katingan menyebutnya sebagai ketupat

napu, suku Dayak Bakumpai dengan telep ujung, sedangkan suku Dayak

Tunjung menyebutnya dengan selo bengongong yang artinya sarang serangga

(Mansur, 2006).

2. Botani dan Morfologi

Kantong semar dikenal sebagai tumbuhan yang unik dan merupakan bentuk

tumbuhan berbunga yang tidak umum dijumpai. Kantong semar merupakan

tanaman karnivora yang ditemukan pada tahun 1737 pada habitat aslinya

ditempat terbuka atau hutan yang miskin unsur hara dengan pencahayaan

terbatas dan kelembaban yang tinggi (Purwanto, 2007).

Sampai dengan saat ini tercatat terdapat 103 jenis kantong semar yang sudah

dipublikasikan (Firstantinovi dan Karjono, 2006). Tumbuhan ini

diklasifikasikan sebagai tumbuhan karnivora karena dapat memangsa

serangga. Kemampuannya itu disebabkan oleh adanya organ berbentuk

kantong yang menjulur dari ujung daunnya. Organ tersebut disebut pitcher

atau kantong. Kemampuannya yang unik dan asalnya dari negara tropis,
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menjadikan kantong semar sebagai tanaman hias pilihan yang eksotis di

Jepang, Eropa, Amerika dan Australia. Sayangnya, di Indonesia sendiri justru

tak banyak yang mengenal dan memanfaatkan tanaman ini (Witarto, 2006).

Menurut Anonim (2014) dalam Natural Resources Conservation Service

(NRCS) Plants database, kedudukan kantong semar dalam taksonomi

tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut :

Kerajaan : Plantae

Subkerajaan : Tracheobionta

Superdivisi : Spermatophyta

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Subkelas : Dilleniidae

Bangsa : Nepenthales

Suku : Nepenthaceae

Marga : Nepenthes L.

Jenis : Nepenthes mirabilis Druce

Berikut merupakan morfologi dari kantong Nepenthes mirabilis yang

disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Kantong Nepenthes mirabilis

Sumber : www.flickriver.com [Take on March 30, 2004. Camera
Canon Powershot G5, f/3.5, 1/200 sec, 20.7 mm]

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pavlovic A et al. (2007) menggaris

bawahi bahwa fitur utama yang terlibat dalam tanaman karnivora darat,

terutama pada Nepenthes yaitu daun yang dibagi menjadi struktur untuk

asimilasi fotosintesis (lamina) dan kantong perangkap. Hal ini memungkinkan

untuk mempelajari pertukaran gas dan anatomi pada asimilasi dan bagian

perangkap secara terpisah. Telah diprediksi bahwa carbon metabolism

menghasilkan fotosintesis yang berkurang dan peningkatan aktivitas respirasi

di perangkap. Nepenthes memiliki suatu karakter yang dapat mengakibatkan

berkurangnya fotosintesis pada perangkap, yaitu penggantian sel-sel klorofil

yang mengandung kelenjar pencernaan, klorofil rendah dan kandungan

nitrogen, kepadatan stomata yang rendah, tidak adanya palisade parenkim,
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serta ruang antar stomata kecil. Sebaliknya pada kelenjar pencernaan, mesofil

dan kepadatan stomata yang rendah bertanggung jawab untuk fungsi

pencernaan sehingga dapat memberikan keuntungan selektif dan evolusi

tanaman karnivora tumbuh di miskin unsur hara, cerah dan habitat yang

basah.

Morfologi tanaman kantong semar jenis ini menurut Hidayat (2013) sebagai

berikut :

 Akar

Kantong semar merupakan tanaman berakar tunggang sebagaimana

tanaman dikotil lainnya. Perakaran tumbuh dari pangkal batang dan

memanjang dengan akar-akar sekunder di sekitarnya. Akar yang sehat

berwarna hitam dan tampak berisi namun perakaran kantong semar

rata-rata kurus dan sedikit, bahkan hanya terbenam sampai kedalaman

10 cm dari permukaan tanah.

 Batang

Kantong semar mempunyai batang sangat kasar dengan diameter 3-5

cm dengan warna bervariasi yaitu hijau, merah coklat kehitaman dan

ungu tua. Pada beberapa spesies, panjang batang kantong semar dapat

mencapai hingga 15-20 meter. Batang Nepenthes merambat diantara

semak belukar dan pohon menggunakan sulur daun atau dapat juga
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menyemak di atas permukaan tanah. Bentuk batang dari tiap kantong

semar berbeda tergantung dari spesiesnya, ada yang segitiga,

segiempat, membulat dan bersudut.

 Daun

Helaian daun kantong semar berwarna hijau atau hijau kekuningan

dengan calon kantong terdapat di luar helaian daun keluar dari sulur

berbentuk silinder dengan ukuran sama panjang atau lebih panjang dari

daun. Ujung sulur yang berwarna kuning kehijauan berkembang

menjadi kantong pada lingkungan yang sesuai.

 Bunga

Kantong semar merupakan tanaman dioceous, yaitu bunga jantan dan

bunga betina berada pada tanaman yang berbeda. Bunga dihasilkan

dari bagian apex pada batang tanaman yang telah dewasa. Benang sari

berjumlah 40 - 46, tangkai sarinya berlekatan membentuk suatu kolom.

Bakal buah menumpang, beruang empat dan berisi banyak bakal biji.

Tangkai putik berjumlah satu atau kadang tidak ada dengan bentuk

kepala putik berlekuk-lekuk.
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 Buah dan Biji

Buah kantong semar membutuhkan waktu sekitar tiga bulan agar dapat

berkembang penuh hingga masak setelah masa fertilisasi. Ketika

masak, buah tanaman kantong semar akan retak menjadi empat bagian

dan biji-bijinya akan terlepas. Penyebaran biji kantong semar biasanya

dengan bantuan angin. Kapsul buah tanaman kantong semar tersebut

banyak yang rusak karena gigitan ngengat. Ngengat biasanya

memakan buah dari tanaman kantong semar yang sedang berkembang.

 Kantong

Kantong tanaman kantong semar mempunyai warna sangat menarik

yaitu hijau dengan bercak merah. Secara umum bentuk kantong dari

kantong semar menyerupai kendi, piala, terompet ataupun periuk.

3. Nilai Ekonomi dan Ekologi Kantong Semar

Kantong semar tidak hanya unik dan indah namun tanaman ini mempunyai

beberapa manfaat diantaranya yaitu :

 Sebagai tumbuhan obat tradisional, yaitu cairan dari kantong tanaman

kantong semar digunakan sebagai obat batuk, untuk obat tetes mata,

katarak, gatal-gatal, radang pencernaan (Mansur, 2006).

 Sebagai indikator iklim pada suatu kawasan atau areal yang di tumbuhi

oleh kantong semar, berarti kawasan tersebut memiliki tingkat curah
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hujan dan kelembaban tertentu, serta indikator tanah yang miskin

unsur hara.

 Sumber air minum bagi pendaki gunung yang kehausan, karena pH-

nya netral (6-7) tetapi khusus pada kantong yang masih tertutup saja,

sebab kantong yang terbuka sudah terkontaminasi dengan jasad

serangga yang masuk kedalam dan rasanya sudah masam.

 Kantong yang sudah dewasa dipakai untuk wadah/tempat membuat

dan memasak makanan “rice pot” seperti lamang, godah (Sari, 2009).

 Sebagai pengganti tali, batang dari Nepenthes reinwardtiana dan

Nepenthes ampularia berguna sebagai pengganti rotan karena bersifat

liat dan tahan lama sehingga dapat digunakan untuk mengikat pagar

dan memikul barang (Heyne,1987).

B. Kultur Jaringan

Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tumbuhan

seperti sel, jaringan dan organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik,

sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi

menjadi tumbuhan utuh kembali (Sari et al, 2011).

Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan pada dasarnya merupakan

pembuktian konsep totipotensi sel (Anwar, 2007). Totipotensi sel merupakan

fenomena dimana sel mampu beregenerasi menjadi tanaman lengkap dengan
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melakukan manipulasi terhadap kondisi lingkungan dan nutrisinya (Zulkarnain,

2009).

Teknik kultur jaringan tanaman terdiri dari beberapa tahapan yang secara umum

terdiri dari tahap persiapan, tahap inisiasi kultur, tahap multiplikasi tunas, tahap

pemanjangan tunas, induksi akar dan pemanjangan akar, dan tahap terakhir

berupa aklimatisasi (Alitalia, 2008). Pada setiap tahapan, diperlukan manipulasi

faktor dan keadaan tertentu untuk menginduksi pertumbuhan kearah yang

diinginkan (Zulkarnain, 2009).

Sel-sel tanaman dapat diinduksi untuk mengekspresikan totipotensinya sangat

tergantung pada sejumlah variabel yang juga mempengaruhi keberhasilan kultur

jaringan. Menurut Suhartati (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan kultur jaringan adalah sumber eksplan yang digunakan, media

tanam, zat pengatur tumbuh, dan faktor-faktor lingkungan.

C. Medium Tanam

Keberhasilan dalam penggunaan metode kultur jaringan sangat bergantung pada

media yang digunakan. Umumnya media kultur jaringan tersusun atas komposisi

hara makro, hara mikro, vitamin, gula, asam amino dan sumber organik,

persenyawaan kompleks alamiah, buffer, zat pengatur tumbuh (terutama auksin

dan sitokinin), dan bahan pemadat (Alitalia, 2008).
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Keberhasilan kultur jaringan juga dipengaruhi oleh tingkat keasaman media.

Keasaman media ditetapkan antara 5,6-5,8 karena pH yang tinggi menyebabkan

unsur-unsur seperti besi, seng, mangan,tembaga, dan boron mengalami presipitasi

sebagai hidroksida sehingga tidak tersedia bagi jaringan yang dikulturkan,

sedangkan pada pH rendah, unsur-unsur seperti kalsium, belerang, dan fosfor

menjadi tidak tersedia (Zulkarnain,2009).

Sebagai tempat tumbuh eksplan, kandungan media tanam pun harus mampu

memenuhi kebutuhan jaringan tanaman (Oktiani, 2003). Kebutuhan nutrisi untuk

pertumbuhan kultur in vitro yang optimal bervariasi antar spesies maupun antar

varietas serta jaringan yang berasal dari bagian tanaman yang berbeda

(Zulkarnain, 2009).

Media tanam kultur jaringan yang sering digunakan adalah media Murashige &

Skoog (MS). Menurut Rosmaina dan Zulfahmi (2011), medium MS dapat

diaplikasikan pada sejumlah besar spesies karena medium MS memiliki

kandungan garam-garam yang lebih tinggi dari media lainnya dan senyawa nitrat

yang juga tinggi.

Medium MS juga merupakan kombinasi antara zat-zat yang mengandung hara

makro, mikro, sumber energi, serta vitamin. Formulasi pada media dasar  mineral

MS dapat digunakan untuk sejumlah besar spesies tanaman pada propagasi secara

in vitro (Wethrel, 1982).
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Secara umum, agar lingkungan in vitro kegiatan kultur jaringan berjalan baik dan

bahan tanam dapat tumbuh berkembang seperti yang diharapkan, maka pada

tahap inkubasi di ruang kultur pengendalian temperatur, cahaya, kelembaban,

wadah kultur, dan faktor lingkungan lain yang menunjang merupakan hal yang

perlu mendapat perhatian (Santoso dan Nursandi, 2004).

Kelembaban relatif di dalam ruang kultur sekitar 70%. Namun kebutuhan

kelembaban di dalam media kultur mendekati 90%. Pengaruh CO2 di dalam

kultur jaringan berkaitan erat dengan kebutuhan bagi proses fotosintesis. Secara

umum, diduga bahwa CO2 dan O2 merupakan syarat mutlak untuk kultur jaringan

tanaman (Zulkarnain, 2009).

D. Biosintesis Klorofil

Klorofil merupakan pigmen hijau fotosintesis yang terdapat dalam tanaman,

algae, dan cyanobacteria. Nama “chlorophyll” berasal dari bahasa Yunani kuno

yaitu chloros = hijau dan phyllon = daun. Fungsi klorofil pada tanaman adalah

menyerap energi dari sinar matahari untuk digunakan dalam proses fotosintesis,

yaitu suatu proses biokimia dimana tanaman mensintesis karbohidrat (gula

menjadi pati), dari gas karbondioksida dan air dengan bantuan sinar matahari

(Subandi, 2008).

Sifat fisik klorofil yaitu menerima dan memantulkan cahaya dengan gelombang

yang berlainan. Sinar yang diserap oleh klorofil mempunyai panjang gelombang
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antara 400-700 nm, terutama pada sinar merah dan biru. Selain sifat fisik, klorofil

juga mempunyai sifat kimia yaitu tidak larut dalam air, melainkan larut dalam

pelarut organik yang lebih polar, seperti etanol dan kloroform (Dwidjoseputro,

1994).

Pada tanaman tingkat tinggi, ada 2 macam klorofil yaitu klorofil a

(C55H72O5N4Mg) berwarna hijau tua dan klorofil b (C55H70O6N4Mg) berwarna

hijau muda. Klorofil a dan b paling kuat menyerap cahaya di bagian merah (600-

700 nm), sedangkan yang paling sedikit cahaya hijau (500-600 nm). Sedangkan

cahaya berwarna biru dari spektrum tersebut diserap oleh karotenoid. Energi yang

diserap karotenoid diteruskan kepada klorofil a untuk digunakan dalam proses

fotosintesis, demikian pula dengan klorofil b (Setijo, 2008).

Tiga fungsi utama klorofil dalam proses fotosintesis adalah memanfaatkan energi

matahari, memicu fiksasi CO2 untuk menghasilkan karbohidrat dan menyediakan

energi bagi ekosistem secara keseluruhan. Karbohidrat yang dihasilkan dalam

fotosintesis diubah menjadi protein, lemak, asam nukleat dan molekul organik

lainnya. klorofil dapat menampung cahaya yang diserap dengan pigmen lainnya

melalui fotosintesis, sehingga klorofil disebut juga sebagai pigmen pusat reaksi

fotosintesis (Bahri, 2010).



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan

Desember 2017 di Laboratorium Botani (ruang penelitian in vitro), Jurusan

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas

Lampung.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat – alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan media antara lain pH meter, gelas

ukur bervolume 100 ml dan 500 ml, erlenmeyer berukuran 50 ml, autoclave,

timbangan analitik Ohaus, botol kultur, mikropipet, pipet tip, panci,

pengaduk, karet gelang, dan alumunium foil.

Proses penanaman menggunakan alat-alat antara lain Laminar Air Flow

Cabinet ( LAF ) ESCO, cawan petri berdiameter 10 cm, lampu bunsen,

scalpel, mata pisau scalpel, pinset, tisu, kertas label, dan plastic wrap.



20

Alat untuk pengamatan diantaranya alat tulis, buku pengamatan, dan kamera

Himax.

2. Bahan-bahan Penelitian

Bahan yang digunakan adalah planlet Nepenthes mirabilis Druce. steril dalam

botol kultur yang diperoleh dari Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman,

Kebun Raya – LIPI Bogor, alkohol 70%, aquades, Kalium Hidroksida

(KOH), Asam Chlorida (HCl), serta bahan kimia medium MS (Murashige &

Skoog) padat yang komposisinya disajikan dalam Lampiran 1.

C. Rancangan Percobaan

Rancangan penelitian ini disusun dengan pola dasar Rancangan Acak Lengkap

(RAL) dengan menggunakan satu faktor yaitu tingkat kepadatan pada medium

MS (Murashige & Skoog), terdiri atas 5 taraf yaitu: 1/16 MS, 1/8 MS, 1/4 MS,

1/2 MS, dan MS. Masing-masing tingkatan dilakukan 5 kali ulangan dan setiap

ulangan terdiri dari 2 eksplan Nepenthes mirabilis dalam setiap botol kultur. Tata

letak satuan percobaan disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Tata letak satuan percobaan

K4U1 K5U4 K2U3 K1U1 K4U3

K3U5 K2U2 K3U2 K4U2 K3U1

K1U3 K1U4 K5U5 K2U5 K5U3

K5U2 K2U4 K2U1 K3U3 K3U4

K4U4 K1U2 K4U5 K5U1 K1U5

Keterangan :
K1 : 1/16 MS
K2 : 1/8 MS
K3 : 1/4 MS
K4 : 1/2 MS
K5 : MS
U1 – U5 : Ulangan 1 – Ulangan 5

D. Bagan Alir Penelitian

Penelitian ini terdiri atas beberapa tahap, yang dapat disajikan sebagai berikut:

1) Penanaman planlet Nepenthes mirabilis kedalam medium MS dengan

berbagai tingkat kepadatan medium; 2) Penentuan kisaran tingkatan kepadatan

medium MS yang optimum secara in vitro terhadap pertumbuhan planlet

Nepenthes mirabilis; 3) Analisis karakter ekspresi yang spesifik pada planlet

Nepenthes mirabilis meliputi tinggi planlet, persentase jumlah planlet yang

hidup, visualisasi planlet, analisis kandungan klorofil, serta indeks stomata.

Tahap penelitian disajikan dalam bentuk bagan alir seperti tercantum pada

Gambar 2.
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Perlakuan Indikator Luaran

Planlet Nepenthes
mirabilis
berjumlah banyak
untuk stok
pengujian
selanjutnya

Terjadinya
pertumbuhan tunas
dan daun

Penanaman planlet
Nepenthes
mirabilis dalam
medium MS

Seleksi planlet
Nepenthes
mirabilis dengan
berbagai tingkat
kepadatan pada
medium MS

Planlet Nepenthes
mirabilis yang tahan
tidak menunjukkan
layu dan tetap
tumbuh

Terbentuknya
ketahanan planlet
Nepenthes
mirabilis hasil
tingkatan
kepadatan
medium MS

Karakterisasi
planlet Nepenthes
mirabilis : tinggi
planlet, jumlah
planlet yang hidup,
visualisasi planlet,
analisis kandungan
klorofil, serta
indeks stomata

Munculnya karakter
spesifik planlet
Nepenthes mirabilis
: tinggi planlet,
jumlah planlet yang
hidup, visualisasi
planlet, analisis
kandungan klorofil,
serta indeks stomata

Terdapat sifat
spesifik pada
planlet Nepenthes
mirabilis : tinggi
planlet, jumlah
planlet yang
hidup, serta
visualisasi planlet

Gambar 2. Bagan alir penelitian
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E. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksaaan penelitian meliputi beberapa langkah sebagai berikut :

1. Sterilisasi Alat

Alat-alat gelas dan dissecting set (scalpel, mata scalpel, pinset) di cuci dengan

sabun kemudian alat-alat tersebut di cuci dengan air mengalir lalu di autoklaf.

Alat dari bahan gelas di tutup plastik, sedangkan alat-alat dari bahan logam

dan cawan petri dibungkus dengan kertas hvs. Semua alat tersebut di

sterilisasi dalam autoklaf pada temperatur 1210C selama 30 menit.

2. Persiapan Medium Tanam

Medium yang digunakan dalam penelitian ini adalah Murashige & Skoog

(MS) padat. Pembuatan medium tanam MS dilakukan dengan cara

menimbang medium MS “use ready” sebanyak 5 kali pembuatan. Pertama-

tama menimbang medium MS full 4,43 gr/L, kemudian medium 1/2 MS

sebanyak 2,215 gr/L, kemudian medium 1/4 MS sebanyak 1,107 gr/L,

kemudian 1/8 MS sebanyak 0,553 gr/L, dan medium 1/16 MS sebanyak 0,276

gr/L. Setelah medium ditimbang, kemudian dicampurkan dengan gula 30 gr/L

serta ditambahkan aquades hingga mencapai volume total 1 liter.

Variasi tingkatan medium yang telah dibuat kemudian dicampurkan dengan

gula yang sudah ditimbang lalu diukur pH dengan tingkat keasaman yang

digunakan adalah 5,7. Jika pH pada pengukuran awal lebih tinggi maka

larutan ditetesi dengan HCl 0,1 N, sedangkan apabila pH awal lebih rendah
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maka larutan ditetesi dengan KOH 0,1 N, sehingga didapatkan pH yang sesuai

untuk penelitian ini. Larutan tersebut kemudian dipindahkan ke dalam wadah

yang lebih besar kemudian ditambahkan agar-agar sebanyak 7gr/l. Larutan

medium dipanaskan untuk melarutkan agar-agar (sambil diaduk) sampai

mendidih, kemudian dituangkan ke dalam botol kultur sebanyak 20 ml/botol,

ditutup dengan alumunium foil, serta diikat dengan karet gelang.

Sterilisasi medium dengan menggunakan autoklaf dengan tekanan 17,5 psi,

121 0C selama 15 menit. Medium yang telah steril kemudian diinkubasi

selama 3-7 hari pada suhu kamar (250C) untuk memastikan tidak terjadi

kontaminasi pada medium tanam, sehingga medium siap untuk digunakan.

3. Penanaman Planlet Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

Bahan tanam (eksplan) yang digunakan berupa planlet steril. Planlet

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce dikeluarkan dari botol kultur dengan

scalpel steril dan dipindahkan ke cawan petri berdiameter 10 cm, kemudian

ditanam pada masing-masing botol kultur yang berisi medium perlakuan yang

telah ditentukan. Proses penanaman dilakukan dengan cepat dan hati-hati

karena semakin lama botol terbuka, semakin besar pula peluang kontaminan

masuk ke dalam botol. Selain itu, tanaman Nepenthes mudah layu sehingga

semakin singkat proses penanaman maka akan semakin baik. Masing-masing

konsentrasi dilakukan 5 kali ulangan dan setiap ulangan terdiri dari 2 eksplan
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Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce dalam setiap botol kultur. Botol-botol yang

telah berisi tanaman diletakkan diruang kultur.

4. Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada setiap 6 hari sekali selama empat minggu setelah

penanaman (MSP) dengan parameter sebagai berikut :

a. Tinggi Planlet (cm)

Tinggi planlet merupakan rata-rata tinggi tanaman yang diukur dari

pangkal buku daun sampai ujung daun terpanjang.

b. Persentase Jumlah Planlet Hidup

Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah planlet Nepenthes

mirabilis Druce. yang hidup yaitu :× 100 % (Nurcahyani dkk., 2014)

c. Visualisasi Planlet

Visualisasi planlet meliputi warna tunas yang terbentuk dengan klasifikasi

sebagai berikut : hijau, hijau dengan bagian tertentu berwarna cokelat,

cokelat (Nurcahyani dkk., 2014).
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d. Analisis Kandungan Klorofil

Penentuan kandungan klorofil dilakukan menurut Miazek (2002),

0,3 gram daun Nepenthes mirabilis digerus sampai halus didalam mortar.

Kemudian ditambahkan 10 ml ethanol 95%. Selanjutnya larutan disaring

kedalam Erlenmeyer. Sisa gerusan daun yang masih melekat dikertas

saring digerus dan disaring kembali kedalam Erlenmeyer. Larutan siap

ditentukan kandungan klorofil a, klorofil b dan klorofil total.

Larutan klorofil dari daun Nepenthes mirabilis ini diukur absorbansinya

dengan spektrofotometer UV, masing - masing pada panjang gelombang

648 nm dan 664 nm. Kandungan klorofil dinyatakan mg klorofil per gram

jaringan yang diekstraksi dan dihitung berdasarkan persamaan berikut :

Klorofil total = 13.36 λ665 - 5.19 λ649 ( )

Klorofil a = 27.43 λ649 - 8.12 λ665 ( )

Klorofil b = 22.24 λ649 - 5.42 λ665 ( )

e. Indeks Stomata

Pembuatan preparat stomata dilakukan sebagai berikut :

Daun planlet Nepenthes mirabilis dibuat potongan-potongan segi empat

dengan sisi ± 5 mm dan dimasukkan ke dalam tabung berisi larutan

kloralhidrat dalam air (5:1). Tabung dipanasi dalam waterbath selama
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± 10-15 menit hingga potongan daun tersebut transparan. Potongan daun

diletakkan dalam larutan kloralhidrat pada gelas benda. Permukaan yang

ada stomatanya diletakkan disebelah atas, kemudian ditutup dengan gelas

penutup. Preparat diamati pada 5 bagian daerah yang berlainan. Tiap sel

epidermis (E) ditandai dengan (x), tiap stomata (S) ditandai dengan (O).

Indeks stomata besarnya dihitung dengan rumus :

Indeks stomata = × 100%
Hasil akhir adalah rata-rata dari 5 buah pengamatan (Ruzin, 1999).

f. Analisis Data

Data yang diperoleh dari pertumbuhan planlet Nepenthes mirabilis dengan

berbagai tingkat kepadatan medium MS berupa data kuantitatif dan data

kualitatif. Data kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif dan

di dukung foto, sedangkan data kuantitatif dari setiap parameter dianalisis

uji Homogenitas menggunakan uji Levene pada taraf nyata 5% kemudian

analisis ragam dilakukan pada taraf nyata 5% dan uji lanjut dengan uji

Tukey pada taraf nyata 5%.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Semakin rendah tingkat kepadatan medium, maka pertumbuhan planlet

Nepenthes mirabilis akan semakin baik.

2. Medium yang optimum untuk pertumbuhan planlet Nepenthes mirabilis

adalah 1/16 MS serta tidak berbeda nyata dengan medium 1/8 MS.

3. Planlet Nepenthes mirabilis dengan berbagai tingkat kepadatan medium

memiliki karakter yang berbeda, yaitu :

a. Pertumbuhan tinggi planlet Nepenthes mirabilis mengalami pertumbuhan

disetiap minggunya. Tinggi planlet terbaik terdapat pada medium 1/16 MS

b. Kandungan klorofil a, b, dan total pada planlet Nepenthes mirabilis

mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kepadatan medium,

serta kepadatan medium terbaik untuk klorofil terdapat pada medium

1/16 MS
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c. Indeks stomata pada daun planlet Nepenthes mirabilis pada berbagai

tingkat kepadatan medium MS mengalami penurunan seiring dengan

meningkatnya kepadatan medium secara nyata, serta indeks stomata

terbaik terdapat pada kepadatan medium 1/16 MS.

B. Saran

Perlu adanya penelitian lanjutan untuk variasi tingkat kepadatan medium dengan

kandungan unsur hara yang lebih sedikit dari konsentrasi yang telah digunakan

pada penelitian ini, sehingga pada medium yang ada hanya bahan pemadat dan

gula saja untuk mengetahui pertumbuhan Nepenthes mirabilis lebih cepat

sehingga dapat terbentuknya kantong.

Disarankan pula dengan menambahkan ZPT alami pada berbagai tingkat

kepadatan medium yang dapat mempercepat laju pertumbuhan tanaman

Nepenthes mirabilis.
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