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BAB I 

PENDAHULUAN

1 • Latar b e l a k a n q

Satu di antara beberapa bentuk metabolit sekunder 

adalah steroid. Steroid memiliki peranan penting se- 

ba'gai bahan baku obat kontrasepsi, selain berperanan 

sebagai bahan baku obat-obat vitamin, hormon, steroid 

jantung (kardenolida), dan lain-lain, Steroid ini u- 

mumnya diisolasi dari tanaman Solanum sp, Dioscorea sp 

dan Costus sp (1).

Kebutuhan akan hormon steroid makin meningkat se- 

jalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga da 

lam beberapa tahun mendatang, kemungkinan akan kekura- 

ngan bahan untuk sumber bahan baku hormon steroid.

Kesulitan-kesulitan dalam memproduksi senyaua

steroid dari tanaman, antara lain disebabkan oleh se- 

makin berkurangnya sumber a l a m t kesulitan melakukan 

kultivasi, uaktu kultivasi yang lama serta biaya pro- 

duksi yang mahal. Penerapan metode •-kultur jaringan 

tanaman dari bidang dioteknologi antara lain bertujuan 

untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut,

Berbeda dengan metode konvensional, metode kultur 

jaringan tanaman ini mempunyai beberapa keuntungan an

tara l.iin : kondisi dapat dikendalikan sehingga dapat 

dihasilkan produk tertentu sesuai dengan yang diingin- 

kan, bebas dari pengaruh mikroba dan insekta, dan da

pat ditanam di mana saja tanpa harus tergantung pada

- 1 -
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2

iklim dan letak geografis (2 ).

Banyak sekali publikasi-publikasi yang melaporkan 

tentang produksi dan kandungan metabolit sekunder dari 

'kultur jaringan tanaman, dan beberapa metabolit sekun

der yan.g berhasil di produksi dengan metode kultur ja

ringan tanaman ini antara lain : steroid, alkaloid, 

polifenol dan pigmen-pigmen tertentu (3).

Solasodina sebagai bahan baku obat kontrasepsi, 

sudah berhasil pula diproduksi dalam kultur kalus So

larium laciniatum Ait, Solanum eleaqnifolium C a v , dan 

Solanum dulcamara L, namun tidak mampu diproduksi oleh 

kultur kalus Solanum indicum L.

Chandler dan Dodds (4), melaporkan bahua pada 

kultur kalus Solanum laciniatum Ait mampu di produksi 

solasodina sebanyak 0 ,5-1,0 mg/g berat kering dan ter- 

nyata dengan menginduksi terjadinya diferensiasi *'isel 

maka produksi solasodina dapat ditingkatkan,

Emke dan Eilert (5), melaporkan bahua dalam p r o 

ses biosintesa solasodina ternyata ada hubungan antara 

kadar solasodina dengan diferensiasi sel dan kadar 

klorofil, seperti yang dilaporkan pada percobaan kul

tur kalus Solanum dulcamara L. Semakin banyak kadar 

klorofil, semakin meningkat kadar solasodina yang di- 

dapatkan. Pada kultur kalus Solanum dulcamara L yang 

mengandung klorofil sebanyak 1,02 + 0,1 ; 0,3B + 0,05;

o , 1  ♦ 0 , 0 2  mg/g berat kering, didapa.tkan solasodina 

sebanyak 220 + 40 ; 130 + 30 ; 5 6 + 1 2  ug/g berat ke

ring, dan kadar solasodina ini didapatkan lebih banyak

- 2 -
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lagi pada kultur kalus yang mengalami diferensiasi sel 

yaitu sampai 0,35 +_ 0,07 mg/g berat kering.

Hemperhatikan hasil penelitian-penelitian terse - 

but, maka diduga ketidakmampuan kultur kalus Solanum- 

indicum L dalam membentuk solasodina karena gen-gen 

yang bertanggungjauab terhadap pembentukan solasodina 

tidak terekspresikan, dan ekspresi gen-gen ini dipe- 

ngaruhi oleh adanya diferensiasi sel, klorofil dan la- 

in-lain. Atau kemungkinan lain solasodina telah ter- 

bentuk, namun karena tidak adanya sel-sel khusus seba- 

gai tempat akumulasi, maka solasodina tersebut segera 

diuraikan (6 ),

Menimbang hal-hal tersebut di-atas dan hasil pene- 

litian pendahuluan untuk pembentukan kalus dari eks- 

plan Solanum indicum L oleh Puruanto, S (7) yang meng- 

hasilkan kalus beruarna hijau, serta apa yang dikata- 

kan oleh Heinstein (8 ) bahua setelah mendapatkan kul

tur kalus dengan pertumbuhan yang cepat, langkah yang 

baik selanjutnya adalah mencoba menginduksi atau meli- 

hat produktivitas kandungan senyaua kimia alami kalus 

tersebut, maka pada penelitian ini dicoba untuk meng

induksi pembentukan solasodina pada kultur kalus Sola

num indicum L dengan cara menurunkan kadar sukrosa pa

da media pertumbuhannya, dalam hal ini media Murashige 

dan Skoog yang dimodifikasi dengan hormon kinetin 2 

ppm, 2,4 D 0,5 ppm dan GA-j 0,5 ppm, karena dengan me

dia ini didapatkan kalus Solanum indicum L dengan in- 

deks pertumbuhan yang terbaik (7).

- 3 -
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Penurunan kadar sukrosa ini dimaksudkan untuk me- 

(macu sel-sel kalus «gar melakukan proses ' fotosintesa 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan iakan sumber 

karbon, dimana ini berarti sel-sel kalus akan memben- 

tuk klorofil lebih banyak agar proses fotosintesa da- 

pat berlangsung, l*arena klorofil merupakan katalisator 

yang penting pada proses fotosintesa, dan seperti ?di- 

ketahui bahua ada korelasi antara kadar klorofil de

ngan solasodina (9).

2. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menginduksi perji- 

bentukan solasodina pada kultur kalus Solanum indicum 

L, dengan cara merubah-rubah kadar sukrosa yang ditam- 

bahkan pada media Nurashige dan Skoog yang dimodifika- 

si dengan hormon kinetin 2 ppm, 2,4 D 0,5 ppm dan GA^ 

0 , 5  p p m .

- 4 -
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1• Kultur jaringan tanaman

Kultur jaringan tanaman dapat didefinisikan seba- 

gai bagian/jaringan tanaman yang telah dipisahkan dari 

tanaman asalnya dan ditumbuhkan dalam keadaan steril 

pada suatu media buatan sehingga sel-selnya mampu tum- 

buh dan mengadakan pembelahan-pembelahan (2 ).

Metode kultur jaringan tanaman didasari- ol'eh teo- 

ri sel dari Schuan dan Schleiden yang menyatakan bahua 

sel heuan dan sel tanaman merupakan satuan biologis 

terkecil yang mampu melakukan aktivitas hidup seperti 

metabolisme, reproduksi dan tumbuh ; teori dari T.H. 

Morgan yang mengemukakan sifat totipotensi dari suatu 

sel dimana sel mampu berkembang menjaQi organisme ( 1 0 , 

1 1).

Dibandingkan dengan metode k o n v e n s i o n a l , metode 

kultur jaringan tanaman ini mempunyai beberapa keuntu- 

ngan antara lain (2 ) : kondisi dapat dikendalikan se

hingga dapat dihasilkan produk tertentu sesuai dengan 

yang diinginkan, bebas dari pengaruh mikroba dan in- 

sekta, dan dapat ditanam di mana saja tanpaiharus ter- 

gantung pada iklim dsn letak geografis.

Dengan adanya keuntungan-keuntungan tersebut maka 

tehnik kultur jaringan dapat dikembangkan untuk tujuan 

antara lain (2 ) :

- Wemproduksi senyaua-senyaua tertentu yang berguna

- 5 -
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pada bidang f a r m a s i/medis.

- Biotransfarmasi senyaua-senyaua tertentu menjadi 

senyaua yang dapat digunakan dalam bidang farma- 

s i / m e d i s .

- Memproduksi senyaua spesifik (seperti enzim, bio- 

sintesa infcermediet, dan lain-lain).

- Seleksi strain-strain tanaman unggul untuk dipa- 

kai pada bidang pertanian dan hortikultura (ter- 

masuk fusi sel, manipulasi genetika).

- Multiplikasi tanaman secara cepat dan seragam.

Faktor-faktor yang mempenqaruhi pertumbuhan dan pro- 

duksi metabolit sekunder pada kultur jaringan t a n a m a n .

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbu

han dan produksi metabolit sekunder pada metode kultur 

jaringan tanaman antara lain :

2.1* Penoaruh linqkunqan

Lingkungan yang berpengaruh itu antara lain :

a . C a h a y a .

Cahaya dapat mempengaruhi kecepatan per

tumbuhan, uarna dan bentuk kalus. Sebegai con- 

toh kultur suspensi Haplopappus gravis (seper

ti yang dilaporkan oleh Blekerly dan Steuart ) 

dengan pencahayaan dihasilkan kalus yang kom- 

pak sedangkan dalam keadaan gelap dihasilkan 

kalus yang rapuh (3).

b . T e m p e r a t u r .

Pertumbyhan kultur jaringan tanaman me- 

merlukan temperatur tertentu. Pada temperatur
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yang terlalu tinggi akan mengakibatkan pengua- 

pan dari media sehingga mengganggu pertumbuhan 

kalus. Secara umum kultur jaringan tanaman a- 

kan tumbuh baik pada temperatur 20-30°C, de

ngan temperatur optimal 26-27°C (3),

c * EH

Pada umumnya untuk pertumbuhan kultur ja

ringan tanaman, pH diatur antara 5,0-6,5. 

Tulecke, at al (3), melaporkan hasil -peneliti- 

annya pada empat kultur dengan menggunakan em- 

pat macam media, ternyata pH yang optimal un

tuk pertumbuhan kultur jaringan tanaman antara 

5,5-5,6 .

2.2. Pengaruh komponen m e d i a *

Kultur jaringan tanaman dapat ' ditumbuhkan 

pada media padat, media cair atau fermentor / bi- 

oreaktor, dengan persyaratan tertentu untuk media 

yang dipakainya. Komposisi normal media yang di- 

pakai pada dasarnya terdiri dari (2 ) :

- sumber karbon : sukrosa, glukosa, lak-

tosa, dan fruktosa.

- makroelemen anorganik : NO^r NH^, P0^, K, Ca,

Ng, s o 4 .

- mikroelemen anorganik : bermacam-macam logam

berat seperti Co, Cu,

fOo.

- vitamin-vitamin : thiamin, piridoksin ,

nikotinamid, m-inosi-

- 7 -
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to 1 .

- fitohormon : golongan sitokinin, a-

uksin dan giberelin.

2.2. 1. Sukrosa

Semua media memerlukan gula sebagai 

sumber karbon dan energi, Dari beberapa 

percobaan dapat diketahui ternyata sukrosa 

merupakan karbohidrat yang terbaik untuk 

sel tanaman, dan hampir semua kultur jari

ngan tanaman menunjukkan pertumbuhan yang 

optimal pada penggunaan disakarida ini. 

Penambahan karbohidrat yang sesuai dalam 

media kultur jar ingan ’ tanaman me.nyebabkan 

pertumbuhan sel kultur jaringan tanaman. 

Kadar gula yang berlebihan akan menghambat 

pembentukan klorofil, sedangkan pembentu

kan klorofil meningkat pada keadaan keku- 

rangan gula. Mekanisme hambatan ini masih 

belum dimengerti dengan jelas (9).

2.3. Penqaruh bioloqis

Aktivitas biologis, termasuk biosintesa oleh 

kultur jaringan tanaman pada umumnya berkaitan 

dengan kecepatan pertumbuhan sel, karena adanya 

hubungan antara produk metabolit dengan umur sel.

Dalam kaitannya dengan produksi metabolit da 

lam sel dengan pertumbuhan kalus, kurva yang di

hasilkan mdngikuti salah satu dari tiga macam po- 

la berikut (6 ) :

- 8
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1 . pembentukan metabolit paralel dengan per

tumbuhan sel.

2 . pembentukan metabolit diperlambat hingga 

pertumbuhan sel berhenti.

3. pembentukan metabolit terjadi setelah lag 

p h a s e .

Kalus tumbuh selama periode uaktu tertentu, 

biasanya selama dua minggu sampai kira-kira tiga 

bulan. Pada akhirnya akan dicapai ukuran optimum 

dan pertumbuhan akan menurun. Hal tersebut dise- 

babkan makin berkurangnya nutrisi atau dehidrasi 

media, terbentuknya metabolit beracun, habisnya 

oksigen sel inti jaringan (12). Kurva pertumbuhan 

kalus selalu menghasilkan bentuk "S". Kecepatan 

pertumbuhan mencapai maksimal setelah fase linier 

dan menjadi konstan pada fase stasioner (Gambarl)

| -.s tas ion er

r
v

/ p.on -ingkatan 
kecepatan

*

a
/
/ linier

.c i

t

uaktu

Gambar 1. Kurva pertumbuhan kalus

3. Solanum indicum L
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Solanum indicum L

Herupakan tanaman yang banyak ditanam untuk diam- 

bil buahnya dan banyak terdapat di pulau Davao, (vU n d a -  

nau, Rocky bluffs, India serta China dan Melayu (13) • 

Tanaman ini dikenal dengan nama umum talong pipit, ta- 

long na-puti (tag), dan indian night shade (Eng) (13), 

serta dikenal dengan nama daerah terong ngor, terong 

peuheur (jaua) dan terong siam (melayu) (14).

Solanum indicum L mengandung solasodina pada ba- 

gian akar, buah dan daunnya, yaitu 0,32% berat kering 

pada bagian daun dan 0 ,2- 1 ,Q% berat kering pada bagian 

buahnya (15). Selain mengandung solasodina tanaman ini 

juga mengandung diosgenin yang terdapat pada daun, b u 

ah dan stenis dari tanaman (15).

Puntambekar dan Krishna (13), melaporkan bahua 

pada tanaman Solanum indicum L juga mengandung sito

sterol dan kampesterol.

Sistematika Solanum indicum L menurut Engler (16) 

adalah sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta

Anak divisi ; Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae

Bangsa : Solanales

Suku : Solanaceae

Marga : Solanum

Jenis : Solanum indicum

Steroid

Steroid merupakan turunan dari perhidrosiklopen-
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t a n o f e n a n t r e n , suatu molekul yang merupokan fusi dari 

tiga sikloheksana dan satu siklopentana, dengan 17 bu- 

ah atom karbon (17). Struktur molekul inti steroid je- 

nuh, yang disebut gonan ini dapat dilihat pada gambar 

2 .

Gambar 2. Struktur molekul inti steroid.

4.1. Penqqolonqan senyaua steroid

Berdasarkan strukturnya, senyaua steroid di- 

bagi menjadi dua golongan yaitu (18) :

a. senyaua steroid dengan jumlah atom C tidak 

lebih dari 2 1 , disebut steroid sederhana.

b. senyaua steroid yang mempunyai atom C lebih 

dari 2 1 , misalnya : sterol, asam-asam empedu, 

vitamin D, glikosida jantung, aapogenin . dan 

alkaloid steroid.

4.2. Kequnaan steroid

Penggunaan steroid sangat luas, misalnya se- 

bagai bahan baku obat kontrasepsi, anti inflamasi 

(kortikosteroid), anti alergi, impotensi, dan Ia

in-lain (19). Bahan baku tersebut sebagian besar 

berssal dari tanaman yaitu berupa diosgenin dan 

solasodina.

4.3. Solasodina.

11 -
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4.3. Solasodina

Solasodina adalah senyaua steroid alkaloid , 

yang memiliki struktur molekul yang same dengan 

diosgenin, kecuali satu atom N dalam solasodina 

diganti oleh atom 0 pada diosgenin.

Rumus molekul solasodina adalah ^ 2 7 ^ 3 ^ 2 ^ dengan 

berat molekul 413,62.

Solasodina larut bebas dalam benzena, piri- 

dina, kloroform, larut dalam alkohol dan aseton , 

dan sedikit larut dalam air serta 'praktis tidak 

larut oalam eter (20).

Solasodina yang merupakan bahan baku obat-o- 

bat kontrasepsi, banyak tnrdapat pada tanaman So- 

lanum sp.

Biosintesa solasodina pada tanaman dapat di- 

lihat pada lampiran 5, sedangkan struktur dari 

solasodina dajbat dilihat pada gambar berikut.

ti

5. Klorof il

5.1. Tin.jauan tentanq klorofil

Sifat fisiologi yang hanya dimiliki oleh ta

naman ialah kemampuannya untuk menggunakan zat karbon

12 -
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dari udara untuk diubah menjadi bahan organik-dan 

diasimilasi didalam tubuh tanaman, yang prosesnya 

dapat dijelaskan sebagai berikut : mula-mula zat- 

zat anorganik H 2 0 dan C O 2 oleh klorofil diubah 

menjadi zat organik karbohidrat dengan pertolo- 

ngan sinar. Pengubahan energi sinar menjadi ener- 

gi kimia (karbohidrat) dan kemudian pengubahan e- 

nergi kimia ini menjadi energi kerja pada peris

tiua pernafasan dalam tubyh tanaman, dan lain-la- 

inr, merupakan rangkaian proses yang dinamakan fo

tosintesa dan peristiua ini tidak akan berlang- 

sung tanpa adanya klorofil dan dari sini terlihat 

bahua klorofil merupakan zat antara yang penting 

dalam proses fotosintesa (2 1 ).

Peristiua fotosintesa dapat dinyatakan de

ngan persamaan reaksi kimia sebagai berikut (2 1 ):

2 H 2 0 + C 0 2 + cahaya (CH2 0) + H 2 0 + 0 2

Klorofil terdapat sebagai butir-butir hijau 

didalam kloroplas yang umumnya berbentuk oval. 

Rumus bangunnya berupa suatu cincin yang terdiri 

dari empat pirol (tetrapyrols) dengan Mg sebagai 

inti.

Pada tanaman tinggi terdapat 2 macam kloro - 

fil yaitu : klorofil-a, C^^H^ 2 ^ 5 N^rng, yang ber- 

uarna hijau tua dan klorofil-b, C 55 H 7 0 D6N 4riQ V an9 

beruarna hijau muda. Keduanya mempunyai struktur 

yang hampir serupa, hanya berbeda pada gugusan a-

- 13
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lifatis yang melekat pada rantai samping tetrapy- 

r o l e .

Klorofil tidak larut dalam air, tetapi larut 

dalam etanol, metanol, eter, aseton dan kloroform. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan klo

rofil pada kultur kalus .

Pembentukan klorofil pada kalus dipengaruhi 

oleh berbagai kondisi dan nutrisi kalus, antara 

la in :

a • Intensitas dan kualitas c a h a y a .

Klorofil dirangsang pembentukannya oleh 

cahaya dengan intensitas lebih dari 1 0 . 0 0 0  lx. 

Sebagai contoh : peningkatan intensitas cahaya 

dari 600 lx menjadi 6 . 0 0 0 lx dapat menirigkat- 

kan kadar klorofil kalus tembakau dari 30 g 

menjadi 60 g klorofil per gram berat.basah 

(20). Kualitas cahaya merupakan faktor penting 

lain dalam perkembangan kloroplas dari kultur 

sel tanaman. Pada tanaman, sistim pigmen yang 

bertanggungjauab terhadap diferensiasi klorop

las, memberikan respon terhadap cahaya biru 

dan merah. Pada kultur sel dari tanaman tinggi 

perkembangan kloroplas dan pembentukan kloro

fil terjadi pada cahaya biru. (2 0 )

b . Karboh idrat

Pembentukan klorofil dihambat pada keada- 

an dimana kadar gula pada media kultur berle- 

bihan, sedangkan pembentukan klorofil mening*
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kat pada keadaan kekurangcn gula. Namun ■ meka- 

nisme dari efek ini masih belum dimengerti de

n g a n  jelas (2 0 ).

c. F i t o h o r m o n .

Fitohormon penting untuk pertumbuhan di

ferensiasi sel. Sitokinin merupakan hormon 

penting untuk sintesa klorofil pada kultur sel 

tembakau (20). Kinetin mempunyai efek yang me- 

nguntungkan terhadap diferensiasi sel, karena 

dapat menstimulasi replikasi dan maturasi klo- 

roform tanpa menginduksi pembelahan sel (2 0 ).

d. Komposisi gas dalam tempat k u l t u r .

Komposisi gas dalam tempat kultur mempe

ngaruhi pertumbuhan sel dan pembentukan kloro

fil. Etilen dilaporkan menghambat pembentukan 

klorofil pada suspensi sel spinac, namun efek 

ini dapat dihilangkan dengan menambahkan gas 

karbondioksida dalam atmosfir kultur (2 0 ).

e . Nutrisi kultur

Media Murashige dan Skoog ternyata meru

pakan media yang paling sesuai untuk pertumbu

han dan pembentukan klorofil kalus yang bera- 

sal dari berbagai jenis tanaman (20). Pemben

tukan klorofil menurun pada keadaan kekurangan 

nitrogen, sedangkan pada peningkata kadar fos- 

fat dalam media kultur mempunyai efek mengun- 

tungkan untuk pertumbuhan dan pembentukan klo

rofil berbagai kultur sel (2 0 ).

- 15 -
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5.3* Cara penetapan kadar klorofil

Ada beberapa cara penetapan kadar klorofil 

antara lain :

1 . 2 gram bahan diekstrasi dua kali dengan aseton 

80% sampai didapatkan .volume 1 0 'ml, dengan 

menggunakan homogeniser (ultra-turrax).

Ekstrak diukur kadarnya dengan spektrofotome - 

ter pada panjang gelombang 645 nm dan 663 nm , 

dengan menggunakan persamaan Arnon Cited . in 

Jacobi (5).

2. Bahan segar ditumbuk dalam mortir atau di ma- 

sukkan kedalam maserator dengan menambahkan a- 

seton atau metanol. Ekstraksi 'bahan tersebut 

sampai semua uarna pada jaringan terlepas. 

Tambahkan kalsium karbonat untuk mencegah ter- 

bentuknya pheophytin, kemudian ekstrak di sa- 

ring dengan penyaring buchner, dan bilas de

ngan aseton atau metanol yang baru sampai tak 

beruarna. Ekstrak dan hasil pembilasan diukur 

volumenya dan simpan dalam lemari es. Tentukan 

kadarnya dengan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 645 nm dan 663 nm.

Kadar klorofil dapat dihitung dengan persamaan 

(2 2 ) :

Total klorofil * 20,2 Ac/,c + 8,02
/ / i\ °45 9 * 663(mg/ml)

dimana : dan Agg^ adalah . absorbsn pada

panjang gelombang 645 nm dan 663 nm .

- 16 -
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6 ♦ Kromatoqrafi lapisan tipis

Kromatografi adalah tehnik pemisahan ■ .zat yang 

berdasarkan pada perbedagn kecepatan migrasi dari ma- 

sing-masing komponennya pada fase diam dibauah penga- 

ruh suatu eluen (pelarut) yang ber^erak atau fase ber- 

gerak. Tehnik kromatografi yang populer deuasa ini un

tuk analisa kimia, baik bidang farmasi, kedokteran ma- 

upun dibidang-bidang yang lain, adalah kromatografi 

lapisan tipis (KLT).

KLT bisa digunakan untuk analisa kualitatif, ku- 

antitatif dan isolasi hasil kandungan. Beberapa keun- 

tungan KLT ini antara lain (23,24) :

- konsentrasi zat ysng diselidiki relatif kecil.

- uaktu yang dibutuhkan singkat

- lebih banyak macam adsorben maupun eluen yang dapat 

dipakai.

- peka, dan pemisahan sempurna.

- penyemprotan dengan pereaksi asam-asam kuat tak me- 

nimbulkan masalah.

- kepekaan noda kromatogram 1 0 - 1 0 0  kali 'dibandingkan 

dengan kromatografi kertas setelah penyemprotan.

- bisa dipakai untuk metode isolasi kandungan dalam 

jumlah cukup besar.

Mekanisme terjadinya pemisahan dapat berdasarkan 

prinsip adsorpsi, partisi, pertukaran ion, maupun fil- 

trasi. Jenis yang paling sering <_ digunakan adalah 

prinsip adsorpsi dan partisi. Proses pemisahan secara 

adsorpsi dapat dijelaskan sebagai berikut : jika cam-
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puran tersebut. f'lolekul-molekul zat yang diadsorpsi 

paling lemah oleh fase diam akan terbaua keatas oleh 

fase gerak, sehingga memberikan noda paling atas, se- 

dangkan roolekul-mo lekul zat yang diadsorpsi paling ku- 

at oleh fase diam akan memberikan noda paling bauah.

Identifikasi dari komponen-komponen senyaua yang 

terpisah pada lapisan tipis dapat diketahui dengan ca- 

ra membandingkennya dengan senyaua - senyaua standart 

yang dikromatografi pada lempeng yang sama, dengan

menggunakan pereaksi penampak noda yang sesoai atau 

menggunakan lampu ultraviolet, dan dengan cara mengu- 

kur harga R^ nya (Retandation factor), dimana : 

jarak yang ditempuh oleh komponen
R f =

jarak yang ditempuh oleh pelarut
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BAB III

BAHAN, ALAT DAN METODE PENELITIAN

1. Bahan

■ 1 • 1• Kalus

Kalus Solanum indicum L diperoleh dari labo- 

ratorium Bioteknologi Farmasi, Fakultas Farmasi, 

Universitas Airlangga Surabaya, yang diperbanyak 

s e n d i r i .

1.2# Bahan kimia

Semua bahan kimia yang digunakan dalam per- 

cobaan ini adalah produksi E. Merck Darmstadt de

ngan derajat "pro analisa” kecuali disebutkan la

in. Hormon kinetin dari Fluka dan hormon 2,4 D 

dari Sigma. Standart n - s itosterol*dan solasodina 

diperoleh dari laboratorium Bioteknologi Farmasi, 

Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga Surabaya.

1.3. Agar

Agar yang digunakan adalah Bacto agar, Difco 

Centrified, Difco Laboratories, Detroit Michigan 

USA.

1.4. Media

Media yang digunakan pada penelitian ini a- 

dalph media Murashige dan Skoog yang dimodifikasi 

dengan hormon kinetin 2 ppm, 2,4 D 0,5 ppm, dan 

GA^ 0,5 ppm. Komposisi media secara lengkap ter- 

tera pada lampiran 1 .

Dalam penelitian ini macam media yang digu-
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nakan ada 3 macam, seperti yang tertera dibaua’i 

in i .

Media
Media

kadar

dasar MS* dengan 

sukrosa ( % )

A 3

B 1,5

C 0

Keterangan :

MS' ss media Murashige dan Skoog yang dimodi- 

fikasi dengan hormon kinetin 2 ppm,

2,4 D 0,5 ppm dan G A 3 0,5 ppm (lampi- 

ran 1 ).

2. Alat

- Laminar airflow cabinet "Dalton model FA 11-22 Clean 

Bench P V C - 7 5 0 - A P G " , untuk pengerjaan aseptis.

- Autoklaf dengan kapasitas volume 25 liter (American- 

Autoclave UAF Co Inc), untuk sterilisasi media.

- pH meter Fisher, untuk mengatur pH media.

- Timbangan analitik.

- Botol kultur, diameter 4 cm, tinggi 7 cm.

- Lempeng jadi Kieselgel 60 F 254, E. Merck.

3. Metode

3.1. Pembuatan larutan stok

tarutan stok dibuat sesual dengan yang ter

tera pada lampiran 1 , dengan menggunakan pelarut 

Aquadest, kecuali untuk :
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kinetin : dilarutkan dahulu dengan larutan Hcl

0,5 N sedikit demi sedikit sampai larut 

kemudian ditambah aquadest sampai 1 li

ter.

2,4 D : dilarutkan dahulu dengan etanol - secu- 

kupnya sampai tepat larut kemudian di

tambah aquadest sampai 1 liter.

3.2. Pembuatan media

Pembuatan media dilakukan sesuai dengan me

tode Murashige (25) dengan cara sebagai berikut : 

masing-masing larutan stok diambil dalam konsen- 

trasi yang sesuai (lihat lampiran 1 ) dan dicampur 

jadi satu, kemudian d i t a m b a h •dengan myo-inositol, 

dan sukrosa. Media MS diatas selanjutnya ditambah 

dengan air suling (aquadest) sampai diperoleh la

rutan media + 950 ml. Setelah .pH media diatur 

5,7 dengan penambahan larutan Hcl 0,1 N dan la

rutan NaOH 0,1. N , ditambahkan agar dan air sam

pai didapatkan satu liter larutan media. Larutan 

ini selanjutnya dipanaskan sambil diaduk • sampai 

larutan mendidih. Larutan dituang kedalam botol- 

kultur dan ditutup dengan aluminium foil dan di- 

sterilkan dalam autoklaf suhu 121°C selama 20 me* 

nit.

3.3. Pemindahan dan penanaman kalus

Pemindahan dan penanaman kalus dilakukan da

lam kotak pemindah beraliran udara (laminar air

flow cabinet) yang telah dibersihkan dengan alko-
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hoi 70^. Lampu UV dinyalakan selama 10-20 menit, 

dan botol dimasukkan dalam laminar airflow. Sete- 

lah tutup botol dibuka dan mulut botol di flamber 

selanjutnya, dengan menggunakan scalpel steril , 

kalus dipindahkan kedalam media baru sebanyak 1 - 2  

gram, lalu mulut botol diflamber dan ■’ditutup ra- 

pat dengan aluminium foil.

3.4. Pemeriksnan makroskopis kalus

Pemeriksaan makroskopis kalus meliputi c/arna 

kalus dan diferensiasi sel yang terjadi pada ka - 

l u s .

3.5. Pemeriksaan pertumbuhan kalus

Parameter pertumbuhan kalus yang digunakan 

pada percobaan ini adalah indeks pertumbuhan yang 

dinyatakan sebagai berikut :

. Berat basah kalus akhir AnnIP * ______________________________ .x 100

Berat basah kalus aual

Berat basah kalus aual adalah hasil dari be

rat botol berisi media dan kalus yang baru dipin- 

dah dikurangi berat botol berisi media, sedangkan 

Berat basah kalus akhir adalah hasil penimbangan 

dari kalus yang telah ditumbuhkan selama 3 minggu 

dan telah dibersihkan dari medianya.

'3.6. Penetapan kadar klorofil

Penetapan kadar klorofil dari kalus Solanum- 

indicum L dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

ditimbang 5 gram kalus segar, dimasukkan kedalam 

mortir, lalu ditambah 0 , 1  gram kalsium karbonat ,

- 22 -

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA PERCOBAAN INDUKSI PEMBENTUKAN SOLASODINA.... ANIK SULFIYAH



dan digerus. Tambahkan aseton dan lakukan eks- 

traksi sampai semua semua uarna hijau pada kalus 

terlepas, lalu saring dan masukkan kedalam labu 

ukur 25 ml. Cuci residu sampai tidak beruarna. 

Filtrat ditambah aseton sampai didapatkan volume

25 ml lalu kocok sampai homogen . Tentukan kadar 

klorofil dengan spektrofotometerrpada .panjang ge

lombang 645 nm dan 663 nm.

Kadar klorofil dapat dihitung dengan persa

maan (2 2 ) :

Total klorofil = 20,2 A ^ ^  + 8,02 

(m g /m 1 )

dimana : ^ 5 4 5 dan A ^ ^  adalah absorban pada pan

jang gelombang 645 nm dan 663 nm.

3.7. Ekstraksi solasodina kari kalus (25)

Ditimbang 5 gram kalus, dihidrolisa dengan 

Hcl 2 N pada suhu 100°C selama satu jam, kemudian 

didinginkan dan dibasakan dengan larutan NaOH 1 N 

sampai pH 10. Saring dan residu dikeringkan dalam 

lemari pengering dari selanjutnya. diekstraksi, ‘de- 

ngan kloroform 40 ml selama dus kali setengah jam. 

Ekstrak kloroform dipekatkan dan (lianalisa dengan 

KLT.

3.8. Identifikasi solasodina denqan KLT

Kromatografi lapisan tigis dilakukan dengan 

lempeng jadi kieselgel 60 F2 5 4 dengan r penampak 

noda dragendorf. Pelaksanaan KLT dengan cara se

bagai berikut : Ekstrak kloroform ditotolkan pada
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l'^:eng dengan menggunakan pipa kapiler, lalu bi- 

arkan kering diudara, dan dilakukan eluasi dengan 

kloroform-metanol = 1 9 :  1 dan disemprot dengan 

penampak noda dragendorf, Uarna noda dan harga R̂ . 

yang terjadi dibandingkan dengan pembanding.

3.9. Identifikasi steroid lainnya denoan KLT

Ekstrak kloroform ditotolkan pada lempeng 

dengan menggunakan pipa. kapiler, lalu biarkan ke

ring diudara, dan dilakukan eluasi dengan n-hek - 

sana-etil asetat = 8 : 2  dan kloroform-etil ase- 

tat = 9 : 1 .  dan disemprot dengan penampak noda 

anisaldehida (lampiran 3). Lempeng hasil kr.oma- 

tografi selanjutnya di^anaskan.. dalam oven pada 

suhu 100-105qC selama 5-10 menit. Uarna noda dan 

harga R^-nya dibandingkan dengan pembanding.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN

1 . Pemeriksaan makroskopis kalus

Tabel 1. Pemeriksaan makroskopis kalus Solanum iridi- 

cum L

Media Uarna Diferensiasi sel

A hijau tidak terjadi

B hijau tidak terjadi

C hijau muda tidak terjadi

Gambar 4. Kalus Solanum indicum L pada 

media A, B dan C.
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2. Penoamatan pertumbuhan kalus

Tabel 2 . Indeks pertumbuhan rata-rata kalus dari ma- 

sing-masing media pada tiap-tiap pasasi.

Media

Indeks pertumbuhan rata-rata kalus tiap pasasi

pasasi

I II III IV

A

329,35 + 

48,96 

(n=5)

342,14 + 

49,23 

(n=5)

436,65 + 

39,44 

(n-4)

436,87 + 

30, 15 

(n = 4)

B

366,97 + 

20,71 

(n = 5)

483,77 + 

37,05 

(n = 4)

563, 56 

"56, 16 

(n = 4 )

573,31 + 

137,54 

(n = 5)

C

194,46 + 

25,88 

(n = 3 )

159,92 + 

29,82 

(n = 4)

150,99 + 

48,40 

(n=4)

157,13 + 

22,69 

(n = 4)

Indeks pertumbuhan rata-rata kalus dari masing-ma - 

sing media pada tiap-tiap pasasi dapat dilihat pada ta

bel 2 diatas, selanjutnya dari tabel 2 dibuat grafik in

deks pertumbuhan rata-rata kalus dari masing-masing me

dia pada tiap-tiap pasasi dan grafik indeks pertumbuhan 

rata-rata kalus pada tiap-tiap pasasi, untuk masing-ma- 

sing media, yang dapat dilihat pada gambar 5 sampai 11.
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3• Penetapan kadar klorofil total

Tabel 3. Kadar klorofil total kalus dari masing-masing 

m e d i a .

* Media 

&

Kadar klorofil total (mg/g berat kering)

A 0,124 + 0,000

B 0, 160 + 0,003

C 0, 109 + 0,034

Secara statistika, ada perbedaan yang bermakna antara 

kadar klorofil total dari kalus yang ditumbuhkan pada 

media A, 0 dan C ( = 5,25 ; ^ - 5,14 , pada

P = 0,05 ). Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4 

sedangkan gambar grafik kadar klorofil total dari ka

lus yang ditumbuhkan pada masing-masing media dapat di 

lihat pada gambar 1 2 .

4. Identifikasi ekstrak dengan kromatografi lapisan tipis 

Hasil kromatografi lapisan tipis dengan fase ge- 

rak kloroform-metanol = 1 9 :  1 dan penampak noda dra- 

gendorf dapat dilihat pada tabel 4, sedangkan hasil 

KLT dengan fase gerak n-heksana-etil asetat - 8 : 2  , 

dan fase gerak kloroform-etil asetat = 9 : 1  dengan 

p enampak noda anisaldehida dapat dilihat pada tabel 5, 

dengan gambar skematis yang dapat dilihat pada gambar 

13 dan 14.
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Gambar 12. Grafik kadar klorofil total ka- 

lus dari masing-masinq media.

Tabel 4. Hasil kromatografi lapisan tipis 

dengan fase gerak kloroform-meta- 

nol dan penampak noda dragendorf.

Sampel uarna noda R f

Ekstrak dari kalus m e 

dia A , B dan C . 

Pembanding solasodina. jingga Q t45
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Tabel 5. Hasil kromatografi lapisan tipis dengan fa

se gerak n-heksana-etil asetat = 8 : 2  dan 

fase gerak kloroform-etil asetat dengan pe

nampak noda an is a l d e h i d a .

fase gerak

• pembanding 

fi-sitosterol.

uarna noda R f uarna noda R f .

n-heksana- 

etil ase - 

tat = 8 : 2

ungu muda

ungu

biru

biru hijau

0,59 

0,39 

0 , 2 1  

0 , 18

ungu 0,39

kloroform- 

etil ase

tat - 9: 1

biru ungu 

ungu

hijau kotor

0,62 

0,43 

0, 19

ungu 0,43

♦

Keterangan ;

P = pembanding solaso

dina

fi, B, C = ekstrak ka

lus media A, 

B dan C.

Gambar 13. Skematis kromatogram.
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5

4

3

2

1

0

I

a a p c

Gambar 14. Skematis kromatogram. 

Keterangan :

I * fase gerak n-hekssna-etil asetat = 0 : 2

II = fflse gerak kloroform-etil asetat = 9 : 1  

A, B, C - ukstrak dari kalus media A, B dan C.
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BAB \t 

P E MB A H A 5 A N

Dari pengam^tan terhadap pertumbuhan kalus Solanum- 

indicum L trernyata dnp^t diketahui bnhua pertumbuhan ka

lus Solanum indicum L tidak homogen dan ini dapat dilihat 

dari indeks pertumbuhan rata-ratanya yang mempunyai harga 

standar deviasi yang besar, sehingga pengaruh penurunan 

kadar sukrosa terhadap pertumbuhan kalus Solanum indicum 

L ini tidak dapat diamati dengan jelas.

Hasil pengamatan terhadap kadar klorofil total dari 

kalus yang ditumbuhkan pada masing-masing .media, dengan 

perhitungan statistika, dapat disimpulkan bahua terny^ta 

acia perbedaan kadar klorofil dari kalus sebagai pengaruh 

dari penurunan kadar sukrosa dalam media p e r t u m b u h a n n ya •

Pada penelitian ini, kadar klorofil ‘total dihitung 

hanya pada panjang gelombang 663 nm, karena 'panjang ge- 

lombang 645 nm tidak teramati (lihat lampiran 6 ). Hal ini 

mungkin disebabkan kadar klorofil yang terlalu sedikit, 

atau karena adanya zat-zat lain, karena itu kadar relatif 

klorofil diestimasikan sebagai kadar klorofil total.

Pada kalus yang ditumbuhkan pada media B yaitu media 

dengan kadar sukrosa 1,5/6 didapatkan kadar klorofil yang 

paling tinggi,' karena. pada .kadar sukrosa ini bagi kalus 

Solanum indicum L merupakan konsentrasi yang paling sesu- 

ai untuk dapat memacu sel-sel kalus aga,r melakukan proses 

f otosintesrj, yang berarti juga akan memacu pembentukan 

klorofil, karena klorofil merupakan katalisator penting
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pada proses fotosintesa* Pada kalus yang ditumbuhkan pa

da media A, yaitu media dengan kadar sukrosa bagi ka

lus kadar sukrosa ini berlebihan, sehingga justru meng- 

hambat pembentukan klorofil. Pada kalus yang ditumbuhkan 

pada media C, kadar klorofil yang didapat lebih kecil/s.e- 

dikit daripada kadar klorofil dari kalus yang ditumbuhkan 

pada media A dan B, karena pada media C ini, sumber kar- 

bon yang diperlukan untuk memacu terjadinya fotosintesa 

tidak ada sama sek»li.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahuao pada 

kultur suspensi dan kultur kalus Solanum laciniatum • Ait, 

kultur kalus Solanum eleaqnifolium dan kultur kalus Sola

num dulcamara L mampu membentuk s o l a sodina*.steroid -spe- 

sifik . tanaman asalnya. Dari penelitian pada kultur kalus 

Solanum dulcamara L dapat diketahui bahua pada kalus yang 

mengandung klorofil 0 , 1  + 0 , 0 2  mg/g berat kering ternya- 

ta sudah mampu membentuk solasodina dengan kadar 56 + 12 

ug/g berat kering (5), tetapi pada kultur kalus Solanum- 

indicum L yang mengandung klorofil 0,16 + 0,003 mg/g be

rat kering, ternyata tidak mampu membentuk solasodina dan 

ini dapat diketahui dari hasil identifikasi dengan KLT.

Hasil identifikasi dengan KLT dari ekstraksi kalus 

yang berasal dari media nertumbuhan A, B dan C memberikan 

profil noda yang sflma. Adanya noda beruarna- ungu yang 

memounyai harga Rp yang sama dengan pembanding fi-sitoste- 

rol menunjukkan adanya senyaua sterol pada kultur kalus 

Solanum indicum H .

Pada kultur kalus Solanum indicum L tidak ditemukan
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adanya solasodina, hal ini disebabkan mungkin kalus Sola

num indicum L ini memang tidak mampu membentuk solasodina 

karena tidak adnya gen-gen yang bertanggungjauab terhadap 

pembentukan solasodina pada kalus atau mungkin juga kalus 

mampu membentuk solasodina tetapi karena tidak adanya sel 

&el khusus untuk mengakumulasikannya , maka solasodima ini 

segera terurai, sehingga tidak dapat terdeteksi dengan 

KLT.
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BAB VI 

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam peneli- 

tian ini, daoat disimpulkan bahua adanya penurunan kadar 

sukrosa pada media Murashige dan Skoog yang dimodifikasi 

dnngan hormon kinetin 2 ppm, 2,4 D 0,5 ppm dan GA^ 0,5 

ppm , sebagai media pertumbuhan kultur k a l u s .Solanum in - 

dicum L, ternyata tidak mampu menginduksi pembentukan so

lasodina pada kultur kalus Solanum indicum L.
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BAB VII 

SAR AN-SAR AN

Usaha percobaan induksi pembentukan solasodina dari 

kultur kalus Solanum indicum L ini hanyalah merupakarr.su- 

atu langkah aual penelitian tentang steroid alkaloid dari 

kultur kalus Solanum indicum L« karena itu perlu dilaku - 

kan penelitian-penelitian selanjutnya misalnya :

- Induksi pembentukan solasodina dengan menggunakan media 

yang ditambah dengan zat-zat kompleks (seperti air ke- 

lapar, juice fcomat dan lain-lain) atau precusor.

- Penentuan kadar sterol dari kaltur kalus Solanum indi - 

cum L secara kujntitatif.
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R I N G K A S A N

Kalus Solanum indicum L tumbuh baik pada media Plura- 

shige dan Skoog yang dimodifikasi dengan hormon kinetin 2 

ppm, 2,4 D 0,5 ppm dan GA^ 0,5 ppm. Pada penelitian ini 

dilakukan penurunan kadar sukrosa yang ditambahkan pada 

media tersebut diatas, sebagai usaha untuk menginduksi 

pembentukan solasodina.

Kalus ternyata memberikan kadar klorofil yang terba- 

rtyak pada media dengan kadar sukrosa 1,5?o, hal ini mung

kin disebabkan karena pada kadar sukrosa ini, bagi kalus 

merupakan kadar yang sesuai untuk memacu terjadinya foto- 

sintesa yang berarti juga akan memacu pembentukan nkloro

fil, karena klorofil merupakan kalalisator penting pada 

proses fotosintesa.

Hasil identifikasi dengan KLT menunjukkan bahua pe

nurunan kadar sukrosa, tidak memberikan perbedaan profil 

kandungan pada kultur kalus Solanum indicum L , dan dari 

hasil identifikasi dengan KLT ini pula 'dapat ' diketahui 

bahua adanya penurunan kadar s u k r o s a t e r n y a t a  tidak mam

pu menginduksi pembentukan solasodina pada kultur kalus 

Solanum indicum L , hal ini mungkin disebakan kalus me- 

mang tidak mampu membentuk solasodina karena tidak adanya 

gen-gen yang bertanggungjauab terhadap pembentukan sola

sodina, atau mungkin kalus mampu membentuk solasodina te- 

tapi karena tidak adanya sel-sel khusua untuk mengakumu - 

lasikannya maka solasodina tersebut segera terurai.
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Lampiran 1

Komposisi Kimiaui Media Murashige dan Skoog

Komponen
I

Jumlah (mg/ 1 )

N H 4N0 3 1650,000

KN0 3 1900,000

C a C l 2 . 2 H 2 0 440,000

M g 5 0 A . 7 H 20 370,000

kh2 p o 4 170,000

KI 0,830

H 3 B °3
.6 , 2 0 0

MnSO^. 4 H 2 0 22,300

ZnSO^. 7 H 2 D 8,600

N a 2 M o 4 . 2 H 2 Q 0,250

CuSO^. 5 H 2Q 0,025

CaClj* 6 H 2 0 0,025

reSO^. 7 H 2 0 27,800

N a 2 EDTA. 2 H 2 0 37,200

Mio-inositol 1 0 0 , 0 0 0

Asam nikotinat 0,5000

Piridoksin Hcl 0,500

Tiamin Hcl 0 , 1 0 0

Glisin 2 , 0 0 0

Agar 1 0 0 0 0 , 0 0 0

Kinetin 2 , 0 0 0

2,4 D 0,500
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Gfl3
0,500

Sukrose

- media A 3000,000

- media B 1500,000

- media C -
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Lampiran 2

Skema Ekstraksi Solasodina dari Kalus Solanum indicum L

5erbuk kalus
r
I
' direfluks dengan 
i
J Hcl 2N satu jam. 
i

Filtrat + Ampas
i

i
1 dinetralkan de - 
i

i nggn NaOH 1N la- 
i
, lu saring dan 
i
! ker i n g k a n . 
i

Ampas kering 
i

\ diekstraksi de - 
r
• ngan CHC1- dua 
i j

j kali tiga puluh
I
I men i t .
I

Ekstrak CHCl- 
i J 
i 
j 
i

Solasodina
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Lampiran 3 

Komposisi Penampak noda Anisaldehida

Asam asetat glasial 15,0 ml

Anisaldehida 0,5 ml

Asam sulfat pekat 5,0 ml

Metanol 85,0 ml
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Lampiran 4

Hasil Perhitungan "Analysis of Variance” (26)

Sumber

Variasi
db SS ns Fhit ^tab

An tar 

kelompok 2 . 0,0042 0,0021 5,25 5, 14

Dalam 

kelompo k

Total

6 0,0024

0,0066

0,0004

Karena ada perbedaan yang bermakna antara kadar klo- 

fil total kalus dari media A, B dan C lebih besar

daripada ^ pada P = 0,05), maka analisa dilanjutkan 

dengan analisa LSD test (26).

LSD = t y  2 nsc

dimana r = jumlah replikasi.

Harga t tabel pada P = 0,05 dengan derajat bebas 6 . adalah 

2,447.

LSD = 2,447 \ J  2 (0.0004)

= 0,0400

Bila selisih dari dua harga rata-rata kelompok ^  0,0400 

maka ada perbedaan yang bermakna.

X : 0,124 ; 0, 160 ; 0, 109 

A B C
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Lampiran 5 

Biosintesa Solasodina (27,28)

As. a s e t a t ------Asetil k o - A ------- Aseto asetil ko-A
I
i
i
t

As. 5 - phosphomevalonat --------  Hidroksi metil gluta-

i ril ko-A
l
I

As. pirophospho - 3 - phosphomevalonat 
i 
i 
i 
i

3 - isopentenil pirophosphat (isopren) 
i 
i 
i 
i

3,3 - dimetil alii pirophosphat 
i 
i 
i 
i

Geranil pirophosphat 
i 
i 
i 
i

f a r n e s i l  p i r o p h o s p h a t  ------ S q u a l e n  - - - - -  O k s i d o  s q u a l e n

S i kloar t eno 1.--------  ion karbonium i n t e r m e d i a t --- ---.-J
i
i
i

Lophenol — Cholesterol
i
i
i
i

26 - hidroksicholesterol 
i 
i 
i 
i

26 - Amino- , 16ft- , 2QC- d ih idroks icho les te- 

rol
i
i
i
i •

Solasodina
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