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PERTUMBUHAN PLANLET ANYELIR (Dianthus caryophyllus L.)
KULTIVAR LAURA SECARA IN VITRO DENGAN PEMBERIAN

EKSTRAK KECAMBAH KACANG HIJAU (Vigna radiata L.) PADA
MEDIUM MURASHIGE DAN SKOOG

Oleh

Trisna Ramadhanty

Anyelir (Dianthus caryophyllus L.) merupakan tanaman hias bunga potong yang

memiliki nilai ekonomi tinggi, kaya variasi warna sehingga sering dijadikan

hiasan dan dibudidayakan oleh petani dan pengusaha bunga potong. Secara

konvensional tanaman anyelir diperbanyak dengan stek. Cara ini sangat mudah

dilaksanakan, namun jumlah tanaman yang dihasilkan tidak dapat memenuhi

kebutuhan sehingga perlu dicari upaya untuk mengatasinya, antara lain melalui

perbanyakan dengan teknik kultur jaringan (in vitro). Keuntungan perbanyakan

melalui kultur jaringan antara lain dapat diperoleh  tanaman yang unggul dalam

jumlah banyak dan seragam, terdapat beberapa faktor keberhasilan dalam kultur

jaringan seperti medium dan zat pengatur tumbuh (ZPT). Ekstrak kecambah

kacang hijau memiliki kandungan ZPT auksin 1,68 ppm, giberelin 39,94 ppm, dan

sitokinin 96,26 ppm, dengan kandungan tersebut ekstrak kecambah kacang hijau

dapat dijadikan ZPT alami bagi pertumbuhan planlet. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui pengaruh ekstrak kecambah kacang
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hijau (Vigna radiata L.) terhadap pertumbuhan planlet anyelir (Dianthus

caryophyllus L.) kultivar Laura pada medium Murashige dan Skoog (MS) secara

in vitro. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 1 faktor

dengan 5 taraf konsentrasi ekstrak kecambah kacang hijau yaitu 0% v/v, 2% v/v,

4% v/v, 6% v/v, 8% v/v dan 5 ulangan pada setiap konsentrasi. Penelitian ini telah

dilaksanakan di Laboratorium Botani (ruang kultur jaringan), Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Biologi, Universitas Lampung

dari bulan November sampai Desember 2018. Parameter yang diukur adalah

tinggi planlet, jumlah daun, panjang akar, persentase jumlah planlet hidup dan

kandungan klorofil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak

kecambah kacang hijau tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, tinggi

planlet, panjang akar, klorofil a, b, dan total daun planlet anyelir. Persentase

planlet hidup pada penelitian ini menunjukkan hasil 100% hidup.

Kata kunci: Dianthus caryophyllus, Ekstrak kecambah kacang hijau, in vitro,
pertumbuhan.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anyelir (Dianthus caryophyllus L.) merupakan salah satu tanaman bunga

potong yang populer di dunia karena bunganya yang cantik dan memiliki

warna- warna yang terang dan berbagai bentuk. Tanaman ini berasal dari

kawasan Mediterania dan sudah tersebar luas di seluruh dunia. Bunga anyelir

memiliki nilai ekonomi tinggi, kaya variasi warna, dan populer sehingga

sering dijadikan hiasan dan dibudidayakan oleh petani dan pengusaha bunga

potong. Anyelir termasuk lima besar dalam permintaan pasar bunga potong

internasional selain mawar, krisan, lili dan gerbera (Gunn, 2003).

Permintaan bunga potong anyelir di Indonesia setiap tahunnya terus

meningkat namun produksi anyelir setiap tahunnya terus menurun, sehingga

tidak dapat mencukupi permintaan konsumen terhadap bunga potong anyelir.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2015), pada tahun 2011 produksi anyelir

mencapai 5.130.332 tangkai dan terus menurun sampai tahun 2015 dengan

produksi anyelir 2.185.392 tangkai, oleh karena itu perlu dicari upaya untuk

meningkatkan produksi tanaman anyelir. Secara konvensional tanaman
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anyelir diperbanyak dengan stek. Cara ini sangat mudah dilaksanakan, namun

jumlah tanaman yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan

penanaman masal (Ernawati dan Gunawan, 1986), sehingga perlu dicari

upaya untuk mengatasinya, antara lain melalui perbanyakan dengan teknik

kultur jaringan (in vitro). Earle dan Langhans (1975) dalam Ernawati dan

Gunawan (1986), memproyeksikan perbanyakan anyelir cv. CSU Whitepikes,

sebanyak 100.000 tanaman dapat dihasilkan per tahun dari satu pucuk.

Menurut Lestari (2008), keuntungan pengadaan bibit melalui kultur jaringan

antara lain dapat diperoleh  tanaman yang unggul dalam jumlah banyak dan

seragam, selain itu dapat diperoleh biakan steril (mother stock) yang dapat

digunakan kembali sebagai bahan untuk perbanyakan selanjutnya terdapat

beberapa faktor keberhasilan dalam kultur jaringan seperti medium dan zat

pengatur tumbuh.

Medium dasar masih memerlukan penambahan zat pengatur tumbuh (seperti

auksin, giberelin, atau sitokinin) atau ekstrak organik untuk memacu

perkembangan eksplan (Sitohang, 2006). Zat pengatur tumbuh yang sering

digunakan adalah zat pengatur tumbuh buatan yang harganya relatif mahal

dan terkadang sulit didapatkan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan

pengganti zat pengatur tumbuh buatan yang lebih mudah didapat dan relatif

murah namun dapat memberikan hasil yang sama atau pun lebih baik dari zat

pengatur tumbuh buatan. Ekstrak kecambah kacang hijau dapat menjadi

alternatif aplikasi zat pengatur tumbuhan alami pada tanaman. Kecambah

kacang hijau mengandung asam amino esensial triptofan, treonin, fenilalanin,
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metionin, lisin, leusinisoleusin dan valin (Soeprapto, 1992), oleh karena itu

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak

kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.) terhadap pertumbuhan planlet

anyelir (Dianthus caryophyllus L.) kultivar Laura.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian

1. Mengetahui pengaruh ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.)

terhadap pertumbuhan planlet anyelir (Dianthus caryophyllus L.) kultivar

Laura.

2. Mengetahui karakter ekspresi yang spesifik planlet anyelir (Dianthus

caryophyllus L.) kultivar Laura setelah pemberian ekstrak kecambah

kacang hijau (Vigna radiata L.) pada berbagai konsentrasi.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat

luas mengenai pengaruh penggunaan ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna

radiata L.) pada pertumbuhan planlet anyelir (Dianthus caryophyllus L.)

kultivar Laura, selain itu untuk membantu masyarakat dalam budidaya anyelir

melalui kultur jaringan tumbuhan dengan menggunakan medium yang
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sederhana dan ekonomis bernilai jual tinggi. Secara ilmiah diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di

bidang pemuliaan tanaman.

D. Kerangka Pemikiran

Anyelir (Dianthus caryophyllus L.) merupakan salah satu tanaman hias yang

memiliki nilai ekonomis, karena memiliki bunga berwarna-warni yang cantik,

sehingga digemari oleh masyarakat. Minat masyarakat yang cukup tinggi

terhadap anyelir mendorong adanya peningkatan produksi anyelir, dan untuk

mengtasinya dengan salah satu cara perbanyakan yang efektif yaitu melalui

kultur jaringa (in vitro). Perbanyakan anyelir secara in vitro diharapkan dapat

menghasilkan tanaman anyelir yang seragam waktu, berkualitas dan relatif

lebih singkat dibanding dengan perbanyakan konvensional.

Pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT) dalam teknik kultur jaringan sangat

diperlukan, karena zat pengatur tumbuh sangat berpengaruh terhadap

pertumbuhan eksplan. Sitokinin dan auksin merupakan zat pengatur tumbuh

yang paling sering digunakan dalam kultur jaringan, dimana auksin memeiliki

peran dalam memicu pertumbuhan akar sedangkan sitokinin memicu

pertumbuhan tunas. Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan pada

medium kultur jaringan adalah zat pengatur tumbuh buatan yang terkadang
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sulit ditemukan dan harganya yang relatif mahal, oleh karena itu perlu dicari

zat pengatur tumbuh alami sebagai pengganti zat pengatur tumbuh buatan.

Zat pengatur tumbuh bersumber bahan organik lebih bersifat ramah

lingkungan, mudah didapat, aman digunakan, dan lebih murah. Salah satu

bahan alami yang dapat dijadikan zat pengatur tumbuh alami adalah ekstrak

kecambah kacang hijau. Ekstrak kecambah kacang hijau mengandung

hormon sitokinin, auksin dan giberelin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan

dan perkembangan planlet Pemanfaatan ekstrak kecambah kacang hijau

sebagai zat pengatur tumbuh (ZPT) alami pernah dilakukan pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Menurut hasil penelitian Saputri dkk. (2015),

penambahan ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.) pada taraf

konsentrasi 7,5% adalah konsentrasi yang optimum bagi pertumbuahan

tanaman anggrek (Coelogyne pandurata Lindl.) secara in vitro, taraf

konsentrasi 7,5 % menghasilkan waktu muncul tunas tercepat dan jumlah

tunas terbanyak.

E. Hipotesis

Hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan planlet anyelir (Dianthus

caryophyllus L.) kultivar Laura setelah penambahan ekstrak kecambah

kacang hijau (Vigna radiata L.).
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2. Terdapat karakter ekspresi yang spesifik  pada planlet anyelir (Dianthus

caryophyllus L.) kultivar Laura secara in vitro setelah penambahan

ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.).



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Anyelir

Kedudukan tanaman anyelir (Dianthus caryophyllus) dalam taksonomi

tumbuhan menurut Cronquist (1981) diklasifikasikan sebagai berikut.

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Bangsa : Caryophyllales

Suku : Caryophyllaceae

Marga : Dianthus

Jenis : Dianthus caryophyllus L.

Anyelir, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai carnation, mempunyai nama

ilmiah Dianthus caryophillus L.  Nama carnation berasal dari nenek

moyangnya orang Yunani yaitu sebagai bunga yang digunakan untuk acara

penobatan gelar atau upacara kenaikan tahta di kerajaan-kerajaan (coronation

flower) (Diningsih, 2006).
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Anyelir (Dianthus caryophyllus L.) merupakan tanaman herba yang tumbuh

menyemak di permukaan tanah. Daunnya berbentuk garis memanjang atau

pendek, duduk daun berhadapan dan tiap tangkai ujung daun meruncing.

Warna bunga anyelir bermacam-macam dan terlihat feminim, dengan

kombinasi petal tunggal atau ganda. Petal bunga berkelipatan lima, berwarna

lembut sampai cerah dengan bentuk mekar penuh. Berdasarkan panjang

batangnya, anyelir terbagi menjadi dua jenis, yaitu anyelir berbatang pendek

(50-80 cm) dan anyelir berbatang panjang yang ukurannya dapat mencapai >

100 cm (Winarto, 2002).

Menurut Bailey (1953), Dianthus caryophyllus L. dapat mencapai tinggi 30-

100 cm. Buku batang terlihat nyata pada bagian yang sudah menua. Daun

runcing dengan tulang daun menyirip, panjang dan sempit, letaknya bertolak

belakang. Warna daun hijau muda keputih-putihan. Diameter bunga sekitar 5-

10 cm. Daun mahkota bunga berkelipatan lima dengan warna yang sangat

bervariasi. Ujung mahkota bunga bergerigi atau tidak bergerigi. Kelopak

bunga bergabung membentuk silinder dengan lima benang sari dan dua putik.

Tunas samping keluar di antara batang dan daun.

Menurut Diningsih (2006), tanaman anyelir juga memiliki beberapa karakter

yang berbeda dari spesies bunga potong lainnya, beberpa karakter tersebut,

yaitu : tinggi tanaman dapat mencapai 30 sampai 100 cm.  Batang bulat,

beruas-ruas, licin, permukaan berlilin, dan berwarna hijau kebiruan. Daun

sempit, mempunyai kutikula yang tebal, tunggal, tanpa tangkai daun, pangkal
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memeluk batang, bentuk lanset, ujung runcing, tepi rata. Bunga majemuk,

bentuk malai, terletak di ujung batang atau di ketiak daun, bunga sempurna,

berkelamin ganda, dasar kelopak berlekatan membentuk tabung, ujung

bergerigi, panjang 2-3 cm, benang sari dan putik tidak tampak, mahkota

berlepasan, bentuk asimetris, panjang 3-5 cm.  Buah berbentuk   elips, kecil,

dan berwarna coklat.  Biji berbentuk elips, kecil, lunak, dan putih.  Akar

serabut, dan berwarna putih kehitaman.

Menurut Pertwee (1999) dan Diningsih (2006) Anyelir membutuhkan tanah

yang gembur dengan drainase yang baik, sedangkan pH yang cocok adalah

sekitar 6,5. Kondisi yang cocok untuk menanam tanaman anyelir adalah yang

bertekstur liat berpasir dan  subur. Anyelir dapat hidup 18 sampai 20 bulan

dan merupakan salah satu bunga yang tertua dan yang paling terkenal.  Bunga

anyelir memiliki 500 variasi yang berbeda.  Bunga anyelir dapat dipanen

sepanjang tahun.

Tanaman anyelir berguna selain sebagai hiasan juga berguna bagi kesehatan.

Sebagai hiasan, tanaman anyelir dapat digunakan sebagai tanaman pot, bunga

potong, maupun bedding plant.  Bunga anyelir dijadikan sebagai hiasan

karena memiliki variasi warna yang menarik.  Di bidang kesehatan, anyelir

dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, seperti obat diare,

wasir, penenang, infeksi saluran kencing, kencing batu, sembelit, anti-radang

dan pembengkakan pada kulit.  Bagian-bagian tanaman anyelir yang

digunakan ialah daun dan bunga dalam keadaan segar atau setelah
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dikeringkan (Diningsih, 2006). Menurut Whealy (1992), bahwa tanaman

anyelir memiliki kandungan senyawa kimia yang sangat bermanfaat yang

disebut dengan saponin.  Selain itu, juga mengandung flavonoid dan minyak

atsiri.

Tanaman anyelir dapat tumbuh hingga ketinggian sampai 1 meter. Diameter

batang tanaman bunga anyelir dapat mencapai 1 cm dan biasanya

membengkak pada ruas atau buku. Anyelir atau carnation bukan merupakan

tanaman asli Indonesia, tetapi dibawa ke Indonesia oleh penggemar-

penggemar bunga dari Belanda ke Indonesia beberapa abad yang lalu. Warna

bunga beraneka ragam, putih, merah muda, merah marun, merah cerah,

oranye, kuning, ungu, dan kombinasinya salem (Mattjik, 2010).

Kultivar Laura dilepas pada tahun 2010 merupakan hasil persilangan antara

Dianthus caryophyllus cv. Rendezvous dengan Dianthus caryophyllus cv.

Orange Triumph pada bulan Juli 2006. Keunggulan Kultivar ini adalah

tanaman tegar, memiliki bunga beraroma dan berwarna ungu yang sangat

unik, karena belum pernah ada di antara kultivar-kultivar anyelir komersial

yang beredar di pasaran, serta memiliki tepi petal bunga rata, hal ini membuat

petal tidak mudah rusak/koyak. Daya tahan bunga varietas Laura berkisar

antara 8 – 10 hari (Badan Litbang Pertanian, 2011). Bunga anyelir kultivar

Laura disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Bunga anyelir (Dianthus caryophyllus L.) kultivar Laura
Sumber : Badan Litbang Pertanian (2011).

B. Kultur Jaringan

Kultur jaringan tanaman merupakan teknik menumbuhkan bagian tanaman,

baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi kultur yang aseptik secara

in vitro (Yusnita, 2003), menggunakan bagian vegetatif tanaman (eksplan)

dalam media buatan yang mengandung zat pengatur tumbuh (ZPT) dalam

kondisi aseptik (Nurcahyani dkk, 2017). Keberhasilan perbanyakan tanaman

secara in vitro dipengaruhi oleh respons tanaman (Kallak et al., 1996),

medium pertumbuhan seperti garam-garam mineral dan vitamin (Ohki dan

Sawaki, 1999), hormon yang digunakan (Gaspar, 1991), konsentrasi sukrosa

(Mantell dan Hugo, 1989), jenis dan botol kultur (McClelland dan Smith,

1990).

Kesesuaian semua komponen tersebut akan mempercepat proses perbanyakan

tanaman dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Kondisi yang
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sebaliknya dapat menyebabkan terjadinya hiperhidrisitas, yaitu pertumbuhan

eksplan yang tidak normal secara morfologi, anatomi, maupun fiisiologi

(Debergh et al., 1992). Akibatnya daun dan/atau batang menjadi transparan,

berwama hijau muda hingga pucat dengan kandungan klorofil yang rendah

(Olmos dan Hellin, 1998).

Eksplan yang digunakan dalam kultur jaringan harus bersifat meristematis

(embrio, zigotik muda & dewasa, kotiledon, mata tunas, daun, epikotil,

hipokotil). Eksplan yang berasal dari bagian embrio umumnya akan lebih

mudah tumbuh dan berkembang, karena masih mempunyai cadangan

makanan yang tersimpan di bagian endosperm. Sedangkan untuk tujuan

pemuliaan untuk mendapatkan tanaman yang identik, sebaiknya

menggunakan bagian mata tunas yang berasal dari pohon dewasa terpilih

(Herawan dan Hendrati, 1996).

Salah satu faktor keberhasilan dalam teknik kultur jaringan (in vitro) adalah

media tanam yang digunakan. Media tanam yang digunakan untuk teknik in

vitro harus memenuhi kriteria yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman

yang dikultur antara lain: komposisi garam anorganik, zat pengatur tumbuh,

dan bentuk fisik media. Terdapat 13 komposisi media dalam kultur jaringan

dan beberapa media yang sering digunakan untuk teknik in vitro diantaranya

adalah media Murashige & Skoog (MS), Vacin & Went (VW), Woody Plant

Medium (WPM), dan Gresshoff & Doy (GD) (Hendaryono dan Wijayani,

1994).
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Teknik perbanyakan dengan kultur jaringan menurut Santoso dan Nursandi

(2002), mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan cara-cara

tradisional, antara lain:

a. Budidayanya dimulai dengan sedikit bahan tanaman (eksplan), kemudian

dimultiplikasi menjadi sejumlah tunas. Ini berarti hanya diperlukan

sedikit bahan untuk penggandaan sejumlah besar tanaman.

b. Perbanyakan ini menggunakan pendekatan lingkungan yang aseptik,

bebas dari patogen sehingga merupakan awal seleksi bahan tanaman

yang bebas dari penyakit.

c. Meningkatkan efektivitas perbanyakan klonal pada tanaman

yang hampir punah dan sulit perbanyakan vegetatifnya.

d. Produktivitas perbanyakan klonal dengan kultur jaringan

dapat dilakukan sepanjang tahun

e. Hanya memerlukan areal yang tidak begitu luas untuk keperluan

propagasi dan pengelolaan stok tanaman tanpa tergantung pada

kondisi perubahan iklim.

Keunggulan teknik kultur jaringan lainnya menurut Gunawan (1987) antara

lain sebagai metode yang efektif dan efisien untuk memperbanyak tanaman

yang mempunyai nilai ekonomi tinggi secara masal, dapat

diinkubasi/disimpan pada lingkungan kultur dalam kurun waktu yang cukup

panjang, dan dapat dijadikan bahan untuk menunjang transformasi genetik

guna mendapatkan varietas/kultivarkultivar baru.
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C. Zat Pengatur Tumbuh (ZPT)

Zat pengatur tumbuh (ZPT) adalah senyawa organik bukan hara tetapi dapat

merubah proses fisiologis tumbuhan. Seringkali pemasokan zat pengatur

tumbuh secara alami berada di bawah optimal dan dibutuhkan sumber dari

luar (Leovici dkk., 2014). Zat pengatur tumbuh tanaman berperan sangat

penting dalam mengontrol proses biologi dalam jaringan tanaman (Davies,

1995; Gaba, 2005). Perannya antara lain mengatur kecepatan pertumbuhan

dari masing-masing jaringan dan mengintegrasikan bagian-bagian tersebut

guna menghasilkan bentuk yang kita kenal sebagai tanaman. Aktivitas zat

pengatur tumbuh di dalam pertumbuhan tergantung dari jenis, struktur kimia,

konsentrasi, genotipe tanaman serta fase fisiologi tanaman (Satyavathi dkk.,

2004; George, 1993; Dodds dan Roberts, 1982).

Menurut Pierik (1987), terdapat dua golongan zat pengatur tumbuh yang

sering digunakan dalam kultur jaringan, yaitu sitokinin dan auksin. Fungsi

auksin untuk merangsang pemanjangan sel, pembentukan kalus, dan

pertumbuhan akar, sedangkan sitokinin adalah suatu kelompok hormon

tanaman yang menginduksi pembelahan sel dan tunas adventif, serta

pembentukan dominasi apikal pada kultur jaringan. Golongan auksin antara

lain IAA (Indol Acetic Acid), NAA (Nafthalena Acetic Acid), dicamba (3,6-

dicloroanisic acid) dan picloran (4-amino-3,5,6-tricloropicolinin acid).

Sedangkan yang termasuk golongan sitokonin antara lain BA (Benzyl

Adenin), kinetin (furfural aminopurin) dan zeatin.
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Penggunaan zat pengatur tumbuh di dalam kultur jaringan tergantung pada

arah pertumbuhan jaringan tanaman yang diinginkan. Untuk pembentukan

tunas pada umumnya digunakan sitokinin sedangkan untuk pembentukan akar

atau pembentukan kalus digunakan auksin. Namun demikian sering pula

dibutuhkan keduanya tergantung pada perbandingan/ratio sitokinin terhadap

auksin atau sebaliknya. Adanya salah satu zat pengatur tumbuh tertentu dapat

meningkatkan daya aktivitas zat pengatur tumbuh lainnya. Jenis dan

konsentrasi zat pengatur tumbuh yang tepat untuk masing-masing tanaman

tidak sama karena tergantung pada genotipe serta kondisi fisiologi jaringan

tanaman (Lestari, 2011).

Dalam proses pembentukan organ seperti tunas atau akar ada interaksi antara

zat pengatur tumbuh eksogen yang ditambahkan ke dalam media dengan zat

pengatur tumbuh endogen yang diproduksi oleh jaringan tanaman (Winata,

1987).

D. Kecambah Kacang hijau

Kecambah merupakan awal pertumbuhan dari biji suatu tanaman. Proses

tumbuhnya embrio dari biji disebut perkecambahan. Dari perkecambahan

terjadi perubahan-perubahan morfologis, fisik, biologis, dan biokimia pada

biji tanaman berupa pemecahan senyawa yang lebih dari sederhana, sehingga

tersedia unsur penting untuk digunakan dalam pertumbuhan tanaman. Selain

itu, juga terjadi transfer gen dan sifat dari parent ke turunannya untuk
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memperbanyak individu tanaman (Sutopo, 1990). Menurut Nurcahyani dkk

(2016) gen membutuhkan waktu dan kondisi yang tepat untuk diekspreikan

siklus pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Memasuki fase

pengembangan, tanaman membutuhkan ekspresi beberapa gen untuk

menghasilkan protein yang berperan dalam semua reaksi metabolisme dalam

sel.

Menurut Santoso dan Nursandi (2010), dalam kecambah terdapat hormon

pertumbuhan alami. Hormon pertumbuhan alami (fitohormon) merupakan

kumpulan senyawa organik tanaman yang dalam konsentrasi rendah akan

berpengaruh dalam fisiologis tumbuhan dalam jangka pendek maupun

panjang.

Kecambah kacang hijau (tauge) merupakan jenis sayuran yang umum

dikonsumsi, mudah diperoleh, ekonomis, dan tidak menghasilkan senyawa

yang berefek toksik. Ekstrak kecambah kacang hijau memiliki konsentrasi

senyawa zat pengatur tumbuh auksin 1,68 ppm, giberelin 39,94 ppm, dan

sitokinin 96,26 ppm (Ulfa, 2014). Menurut hasil penelitian Sunandar dkk.

(2017), ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.) memiliki

kandungan fitohormon IAA 3,74%, IBA 1,88%, Kinetin 4,42%, Zeatin

4,09%, GA 1 1,50%, GA 3 2,33%, GA 4 1,71%, GA 12 1,39%, GA 13

1,12%, GA 17 1,17%, GA 19 1,16%, dan GA 28 1,17%. Fitri dkk. (2003)

juga menjelaskan bahwa gula yang terkandung dalam kacang hijau

didapatkan dalam bentuk sukrosa, fruktosa, dan glukosa.
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Penelitian Mariah dkk. (2010) menjelaskan bahwa fitohormon auksin,

giberelin, sitokinin banyak terdapat pada kecambah kacang hijau dan ketika

diaplikasikan pada medium kacang tanah berpengaruh terhadap nodulasi dan

hasil kacang tanah.

E. Klorofil

Klorofil adalah pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga dan bakteri

fotosintetik. Senyawa ini yang berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan

dengan menyerap dan mengubah tenaga cahaya matahari menjadi tenaga

kimia (Muthalib, 2009). Menuruut Ai (2011 ) pada tanaman tingkat tinggi ada

2 macam klorofil yaitu klorofil-a (C55H72O5N4Mg) yang berwarna hijau tua

dan klorofil-b (C55H70O6N4Mg) yang berwarna hijau muda. Klorofil-a dan

klorofil-b paling kuat menyerap cahaya di bagian merah (600-700 nm),

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

Klorofil berasal dari proplastida yaitu plastida yang belum dewasa, kecil dan

hampir tidak berwarna dan sedikit atau tanpa membran dalam. Proplastida

membelah saat embrio berkembang, dan menjadi kloroplas ketika daun dan

batang terbentuk. Pada organ yang terkena cahaya matahari, kloroplas muda

akan aktif membelah (Salisbury dan Ross 1991).
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Klorofil merupakan pigmen berwarna hijau yang terdapat dalam kloroplas,

pada tumbuhan tingkat tinggi, kloroplas terdapat pada jaringan parenkim

palisade dan parenkim spons daun. Dalam kloroplas, pigmen utama klorofil

serta karotenoid dan xantofil terdapat pada membran tilakoid (Salisbury dan

Ross 1991).

Pigmen klorofil menyerap lebih banyak cahaya tampak pada warna biru (400-

450 nm) dan merah (650-700 nm) dibandingkan hijau (500-600 nm).

Tumbuhan dapat memperoleh seluruh kebutuhan energi mereka dari

spektrum merah dan biru di dalam wilayah spektrum cahaya tampak dan pada

wilayah antara 500-600 nm sangat sedikit cahaya yang diserap. Jadi warna

hijau pada daun disebabkan karena klorofil menyerap cahay merah dan biru

serta meneruskan dan memantulkan cahaya hijau (Arrohmah, 2007).

Klorofil disintesis dengan cara fotoreduksi protoklorofilid menjadi klorofilid

a, yang diikuti oleh esterifikasi fitol membentuk klorofil a. Klorofil a juga

terdapat pada daun dengan warna merah kecoklatan tetapi dengan jumlah

sedikit. Selanjutnya xantofil dibentuk melalui penggabungan molekul oksigen

dengan karoten yang menyebabkan daun berubah warna menjadi hijau

kekuningan. Sintesis klorofil a dari klorofilid a tidak membutuhkan cahaya.,

Perubahan protoklorofilid menjadi klorofilid a pada Angiospermae mutlak

membutuhkan cahaya, tetapi pada Gymnospermae (beberapa paku-pakuan

dan alga, klorofil dapat dibentuk dalam keadaan gelap (Pandey dan Sinha,

1979).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai bulan

Desember 2018 di Laboratorium Botani (ruang penelitian in vitro), Jurusan

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pngetahuan Alam, Universitas

Lmpung.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat-alat penelitian

Alat-alat yang digunakan adalah Laminar Air Flow (LAF) merk ESCO,

autoclave, scalpel, pinset, mata pisau scalpel, erlenmeyer berukuran 50

ml, cawan petri berdiameter 10 cm, botol kultur berukuran 250 ml,

corong, gelas ukur bervolume 100 ml dan 500 ml, pipet tip, mikropipet,

kapas, karet, gunting, solasi bening, tabung reaksi, rak tabung reaksi,

timbangan analitik, mikroskop, spektrofotometer, kuvet, pipet ukur,

waterbath, kamera, mortar dan penumbuk.
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2. Bahan-bahan penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Planlet anyelir

(Dianthus caryophyllus L.) kultivar Laura yang dibeli di Balai Penelitian

Tanaman Hias, akuades, sukrosa, agar, alkohol 70% dan 96%, sukrosa,

medium Murashige dan Skoog (MS).

C. Rancangan Penelitian

Metode penelitin ini disusun dengan pola dasar Rancangan Acak Lengkap

(RAL) yang terdiri dari 1 faktor yaitu ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna

radiata) dengan lima taraf konsentrasi yaitu 0% v/v, 2% v/v, 4% v/v, 6% v/v,

dan 8% v/v. Penelitian ini dilakukan dengan 5 ulangan, sehingga total botol

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 botol. Tata letak percobaan

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

EK1U1 EK4U2 EK2U3 EK4U4 EK1U5

EK3U1 EK1U2 EK3U3 EK1U4 EK2U5

EK5U1 EK3U2 EK2U4 EK5U4 EK3U5

EK2U1 EK5U2 EK1U3 EK4U3 EK4U5

EK4U1 EK2U2 EK5U3 EK3U4 EK4U5

Keterangan:

EK1 : Konsentrasi 0%
EK2 : Konsentrasi 2%
EK3 : Konsentrasi 4%
EK4 : Konsentrasi 6%
EK5 : Konsentrasi 8%
U1-U5 : Ulangan 1 - Ulangan 5

D. Bagan Alir Penelitian

Penelitian ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu: 1) Pembuatan medium MS

dengan penambahan ekstrak kecambah kacang hijau dengan berbagai

konsentrasi, 2) Penanaman planlet anyelir berukuran ± 2 cm dalam medium

Murashige dan Skoog yang sudah ditambahkan ekstrak kecambah sesuai

konsentrasi, 3) Analisis dengan parameter tinggi planlet, jumlah daun,

panjang akar dan kandungan klorofil. Tahap penelitian disajikan dalam

bentuk bagan alir seperti Gambar 2.
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Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

Medium tanam MS
dengan
penambahan
ekstrak kecambah
berbagai
konsentrasi
berjumlah banyak
untuk stok uji.

Medium yang baik
tidak mengalami
kontaminan dan
tidak terlalu padat
atau cair.

Pembuatan medium
MS dengan
penambahan ekstrak
kecambah kacang hijau
dengan berbagai
konsentrasi

terdapat
konsentrasi ekstrak
kecambah kacang
hijau yang
optimum untuk
pertumbuhan
planlet anyelir
(Dianthus
caryophyllus L.)
kultivar Laura.

Munculnya daun,
tunas dan akar pada
planlet anyelir
(Dianthus
caryophyllus L.)
kultivar Laura.

Penanaman planlet
anyelir (Dianthus
caryophyllus L.)
kultivar Laura ke
medium MS dengan
penambahan ekstrak
kecambah kacang hijau
berbagai konsentrasi.

Parameter planlet
anyelir (Dianthus
caryophyllus L.)
kultivar Laura berupa
tinggi planlet, jumlah
helai daun, panjang
akar, dan kandungan
klorofil.

Terjadi pertumbuhan
berupa tinggi, daun,
tunas, dan
peningkatan
kandungan klorofil
planlet anyelir
(Dianthus
caryophyllus L.)
kultivar Laura.

Terdapat
peningkatan
kandungan klorofil
serta pertumbuhan
planlet anyelir
(Dianthus
caryophyllus L.)
kultivar Laura

LuaranPerlakuan Indikator
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E. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian meliputi beberapa langkah sebagai berikut :

1. Perkecambahan

Proses perkecambahan dilakukan dengan cara biji kacang hijau direndam

selama 24 jam, kemudian ditiriskan lalu diletakkan diatas baki plastik

yang dilapisi tisu lembab, dijaga kelembabannya dengan cara

memercikkan air sesuai kebutuhan dan ditempatkan tempat gelap. Lalu

biji kacang hijau akan mulai berkecambah.

2. Sterilisasi

a. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang digunakan untuk penelitian dicuci dengan air dan

deterjen sampai bersih, kemudian dibungkus dengan kertas,

selanjutnya disterilkan ke dalam autoclave pada temperatur 121oC

selama 20 menit, untuk alat penanaman setelah disterilkan di

autoclave, alat berupa pinset dan gunting direndam dengan alkohol

96%, lalu dibakar diatas nyala api bunsen dengan tujuan agar tetap

steril saat penanaman berlangsung.

b. Sterilisasi Ruang Kerja

Sterilisasi ruang kerja dilakukan di dalam ruang inkubasi dengan

menggunakan desinfektan dan di dalam Laminar Air Flow (LAF).

Sinar UV dinyalakan selama 45 menit, lalu blower dan lampu

dinyalakan, kemudian disemprot alkohol 70% pada permukaan
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Laminar Air Flow (LAF), selanjutnya dibersihkan dengan

menggunakan kapas steril.

3. Pembuatan Larutan Stok Ekstrak Kecambah Kacang Hijau

Menurut Ulfa (2014) kecambah yang sudah dibersihkan ditambah

akuades dengan perbandingan 1:1 (100 gram kecambah kacang hijau

ditambahkan 100 ml akuades), lalu dihaluskan dengan blender,

selanjutnya ekstrak kecambah kacang hijau disaring menggunakan kertas

saring Whattman no. 1, dan dimasukkan ke dalan erlenmeyer sehingga

dapat diperoleh larutan stok ekstrak kecambah kacang hijau dengan

konsentrasi 100%, untuk mendapatkan masing-masing konsentrasi ekstrak

kecambah kacang hijau perlakuan maka dilakukan pengenceran  pada

Tabel 2.

Tabel 2. Pengenceran ekstrak kecambah kacang hijau.

Konsentrasi Volume larutan stok Volume akuades
(% v/v) (ml) (ml)

0 0 100
2 2 98
4 4 96
6 6 94
8 8 92
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4. Pembuatan Medium Tanam

Medium yang digunakan dalam penelitian ini adalah Murashige dan

Skoog, untuk pembuatan 1 liter medium tanam MS dibutuhkan sebanyak

4,43 gram, gula 60 gram, dan agar 8 gram/ 1 bungkus, larutan medium

MS 1 liter dibagi ke dalam 5 wadah, masing-masing sebanyak 200 ml,

lalu ditambah ekstrak kecambah kacang hijau, selanjutnya diukur pH-nya

hingga 5,7 (jika medium terlalu asam ditambahkan KOH 1 N, namun jika

medium terlalu basa ditambahkan HCL 1 N), kemudian dimasukkan ke

dalam panci dan dimasak hingga mendidih dan berwarna agak bening,

selanjutnya medium dituang ke dalam botol kultur, lalu sterilisai medium

dengan menggunakan autoclave pada tekanan 17,5 psi, 121oC selama 15

menit.

5. Penanaman Planlet Anyelir ke Medium Tanam

Eksplan berasal dari planlet tanaman anyelir (Dianthus caryophyllus L.)

kultivar Laura. Planlet dimultiplikasi dengan cara memotong bagian

pucuknya sepanjang 2 cm kemudian ditanam di medium tanam dengan

berbagai perlakuan, dan masing-masing botol berisi 2 planlet anyelir

(Dianthus caryophyllus L.) kultivar Laura.

6. Pengamatan

Pengamatan pertumbuhan planlet anyelir dilakukan setiap 6 hari sekali

selama 30 hari setelah penanaman. Parameter yang diamati dan diukur

dalam penelitian ini terdiri dari :
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a. Tinggi planlet

Tinggi planlet diukur menggunakan mistar dimulai dari permukaan

medium sampai titik tumbuh diukur dari luar botol.

b. Jumlah daun

Jumlah daun dihitung berdasarkan banyaknya daun yang muncul pada

planlet anyelir.

c. Panjang akar

Panjang akar diukur menggunakan benang dari luar botol lalu dihitung

menggunakan mistar.

d. Persentase jumlah planlet hidup

Persentase planlet yang hidup dihitung pada hari terakhir pengamatan.

Jumlah planlet hidup x 100%
Jumlah seluruh planlet

(Nurcahyani dkk, 2014).

e. Kandungan klorofil

Analisis kandungan klorofil dilakukan pada hari terakhir pengamatan.

Bahan analisis klorofil menggunakan 0.04 gr daun planlet anyelir

(Dianthus caryophyllus L.) kultivar Laura, lalu digerus dengan mortar

dan ditambah 10 ml alkohol 96%. Setelah itu larutan disaring dengan

kertas saring Whatman No. 1 dan dimasukkan ke dalam flakon lalu

ditutup rapat. Larutan sampel dan larutan standar diambil sebanyak 1
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ml. Dimasukkan ke dalam kuvet. Setelah itu dilakukan pembacaan

serapan dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang ( )

648 nm dan 664 nm, dengan tiga kali ulangan setiap sampel.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari pertumbuhan planlet anyelir (Dianthus

caryophyllus L.) kultivar Laura dengan ekstrak kecambah kacang

hijau (Vigna radiata L.) berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data

kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif dan didukung

foto. Data kuantitatif dari setiap parameter yang diperoleh di

homogenkan dengan uji Levene. Kemudian data dianalisis ragam

(ANARA) atau ANOVA. Dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5%

jika terdapat beda nyata antar perlakuan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penambahan ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.) pada

medium Murashige dan Skoog belum memberikan pengaruh terhadap

jumlah daun, tinggi tanaman, dan panjang akar planlet anyelir (Dianthus

caryophyllus L.) kultivar Laura secara In Vitro.

2. Penambahan ekstrak kecambah kacang hijau (Vigna radiata L.) tidak

berpengaruh nyata terhadap kandungan klorofil a, b, dan total daun

planlet anyelir (Dianthus caryophyllus L.) kultivar Laura.

B. Saran

Perlu adanya peningkatan konsentrasi ekstrak kecambah kacang hijau dan

waktu pemeliharaan yang lebih lama agar mendapatkan hasil yang lebih

optimum, serta penggunaan planlet yang ukurannya lebih besar agar dapat

dijadikan eksplan berupa potongan sehingga pertumbuhan lebih terlihat

maksimal.
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