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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Artemisia annua merupakan tanaman obat yang berasal dari famili 

Asteraceae yang mengandung senyawa aktif artemisinin. Artemisinin 

berpotensi sebagai bahan anti malaria yang telah dimanfaatkan sejak lama 

dan tetap berkhasiat walau Plasmodium mengalami resistensi.  Kendala 

yang dihadapi dalam pengembangan A. annua adalah rendahnya 

produktivitas dan ketersediaan bibit yang mengandung kadar artemisinin 

tinggi (Hafizh, et al, 2016). 

Secara generatif, tanaman A. annua dapat dikembangbiakkan 

dengan biji. Masalah yang dihadapi pada  budidaya tanaman ini adalah 

bahwa biji A. annua mempunyai viabilitas yang sangat rendah dan tidak 

mempunyai masa dormansi. Variasi bibit yang dihasilkan dengan biji juga 

sangat mempengaruhi kandungan zat bioaktif yang dihasilkannya. 

(Fitriani, 2008). Hal ini menyebabkan para peneliti yang menggunakan 

tanaman A. annua sebagai objek penelitian sering mengalami kesulitan, 

karena keterbatasan bahan tanam. Oleh karena itu perlu dicari metode lain 

untuk mendapatkan bibit yang seragam yaitu denga teknik kultur jaringan. 

Perbanyakan tanaman secara kultur jaringan (in vitro) memiliki 

banyak keuntungan di antaranya (1) bahan tanaman yang digunakan lebih 

kecil sehingga tidak merusak pohon induk, (2) lingkungan tumbuh dalam 

kultur in vitro aseptik dan terkendali, (3) kecepatan perbanyakannya 

tinggi, (4) dapat menghasilkan bibit bebas penyakit dari induk yang sudah 

mengandung patogen internal, dan (5) membutuhkan tempat yang relatif 

kecil untuk menghasilkan bibit dalam jumlah besar (Yunita & Lestari, 

2008). Adapun perbanyakan tanaman A. Annua secara in vitro (kultur 

jaringan) dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan  tunas maupun 

dengan explan daun A. annua. Dalam hal ini zat pengatur tumbuh yang 

ditumbuhkan pada pada media tanam sangat berpengaruh dalam regenerasi 

eksplan. 
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Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan untuk menginduksi 

akar adventif adalah ZPT golongan sitokinin dan auksin (Lestari, 2011). 

Sitokinin berfungsi untuk memacu pembelahan sel dalam jaringan 

meristematik, merangsang diferensiasi sel – sel yang dihasilkan dalam 

meristem, mendorong pertumbuhan tunas samping, dominasi apikal dan 

perluasan daun. Selain itu sitokinin juga berfungsi dalam pembentukan 

organ dan menunda penuaan daun pada berbagai jenis tanaman 

(Wicaksono,et al, 2017). Auksin mempunyai peran ganda tergantung pada 

struktur  kimia, konsentrasi dan jaringan tanaman yang diberi perlakuan. 

Pada umumnya auksin digunakan untuk menginduksi pembentukan kalus 

dan akar, yaitu dengan memacu pemanjangan dan pembelahan sel di 

dalam jaringan kambium. Untuk memacu pembentukan kalus embriogenik 

dan struktur embrio somatik auksin diperlukan dalam konsentrasi yang 

relatif tinggi (Lestari, 2011). 

Pada penelitian ini auksin akan digunakan untuk tujuan pengakaran 

eksplan yang dihasilkan dalam kultur. Jenis ZPT auksin diantaanya IBA 

(Indole 3 Butirid Acide), NAA (Naphatalene Acetic Acid), dan IAA 

(Indole Acetic Acid). Aini (2012) pada penelitian multiplikasi tunas jeruk 

keprok Tawangmangu menyatakan bahwa konsentrasi IBA 0,5ppm dan 

kinetin 0,5 ppm mampu memunculkan akar tercepat yaitu 43 HST 

sedamgkan kemunculan akar terlama diperoleh dari konbinasi IBA 1 ppm 

dan kinetin 1 ppm. Hasil penelitian pengakaran A. annua oleh Fitriani 

(2008) menunjukkan bahwa hanya media dengan penambahan 0,5 ppm 

NAA dan 1 ppm NAA tanpa penambahan BAP mampu memunculkan 

akar pada eksplan A. annua secara in vitro.  

Menurut Fatmawati, et all (2010) bahwa kombinasi konsentrasi 

optimum untuk menginduksi akar pada kultur in vitro daun tembakau 

Nicotiana tabacum L. varietas Prancak 95 adalah 0 ppm BAP dan 1 ppm 

IAA dengan rata-rata jumlah akar adalah 4 akar/eksplan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah jenis auksin berpengaruh terhadap perakaran eksplan 

Artemisia annua L secara in vitro  ? 

b. Apakah konsentrasi auksin berpengaruh terhadap   perakaran eksplan 

A. annua L secara in vitro? 

c. Apakah ada interaksi antara perlakuan jenis dan konsentrasi auksin 

terhadap perakaran eksplan A. annua L secara in vitro? 

1.3 Tujuan 

a. Untuk mengetahui pengaruh jenis auksin terhadap perakaran eksplan 

A. annua L secara in vitro.. 

b. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi auksin terhadap perakaran 

eksplan A.  annua L secara in vitro. 

c. Untuk mengetahui adanya interaksi antara perlakuan jenis dan 

konsentrasi auksin terhadap perakaran eksplan A. annua L secara in 

vitro.. 

1.4 HIPOTESIS 

a. Diduga bahwa jenis auksin berpengaruh nyata terhadap perakaran 

eksplan A. annua secara in vitro. 

b. Diduga bahwa konsentrasi auksin berpengaruh nyata terhadap 

perakaran eksplan A. Annua secara in vitro. 

II. Diduga bahwa terjadi interaksi antara perlakuan jenis dan konsentrasi 

auksin pada perakaran eksplan A. annua L secara in vitro.


