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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tanaman Ginseng Jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) 

Ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) berasal dari kawasan tengah 

dan selatan benua Amerika serta daerah Afrika bagian selatan, kemudian 

menyebar ke daerah tropis lainnya (Hidayat et al., 2008). Sebutan lain untuk 

tanaman ini antara lain Flameflower, Jewels of Opar, tu ren shen dan di Jawa 

dikenal dengan nama som jawa atau ginseng jawa. Tanaman ginseng jawa 

biasanya dikenal sebagai tanaman hias, tanaman obat atau tanaman liar (Pitojo, 

2006). 

2.1.1 Klasifikasi tanaman ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) 

Menurut Simpson (2006) dan van Steenis (2002), tanaman ginseng jawa 

memiliki klasifikasi sebagai berikut: 

Regnum  : Plantae  

Division : Magnoliophyta  

Class  : Magnoliopsida   

Ordo  : Caryophyllales  

Family  : Portulacaceae  

Genus  : Talinum  

Species  : Talinum paniculatum Gaertner.  
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2.1.2 Deskripsi tanaman ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) 

Ginseng jawa adalah tanaman herba tahunan yang memiliki batang bulat 

sukulen dan berdiri tegak mencapai tinggi 40-60cm, daun tersebar bersilang 

berhadapan dengan bentuk bulat telur terbalik, memiliki permukaan daun lembut 

dan licin, agak berdaging, bagian atas berwarna hijau terang (Gambar 2.1), licin 

dan gundul, sedangkan permukaan bagian bawah hijau muda, ukuran daun 3-10 x 

1,5-5cm, pangkal daun runcing, ujung membulat dan tumpul, pertulangan daun 

menyirip, dan berwarna hijau pucat (Hidayat et al., 2008; van Steenis, 2002).  

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Talinum paniculatum Gaertn. A= daun tanaman 
Talinum paniculatum Gaertn. yang berwarna hijau terang. 

 

 

Bunga yang dihasilkan adalah bunga majemuk berbentuk malai terminal 

(Gambar 2.2), berbentuk anak payung menggarpu, berbunga banyak, cabang 

A 
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terujung bercabang lagi dengan cara menggarpu, bunga kecil dengan daun 

mahkota berwarna merah ungu berjumlah 5 helai berbentuk oval atau bulat telur 

terbalik dengan panjang 3-4 mm. Daun kelopak berjumlah 2 helai yang lepas, 

daun kelopak lepas, berwarna ungu, berbentuk bulat telur, panjang sekitar 2 mm. 

Tangkai bunga langsing. Tangkai karangan bunga segi 3 tajam. Bunga membuka 

sebelum tengah hari. Benang sari berjumlah 5-15, kebanyakan 8-12.  Tangkai 

putik bercabang 3(2). Buah berbentuk bola atau agak kotak berwarna merah 

kecoklatan dengan diameter 3 mm, memiliki biji kecil bentuk agak membundar 

pipih atau gepeng dengan ukuran 0,7-1 mm yang berwarna hitam mengkilat 

(Hidayat et al., 2008).  

 

 

Gambar 2.2 Bunga majemuk tanaman Talinum paniculatum Gaertn. 
Bar= 3 cm 

 

Tanaman ginseng jawa memiliki bakal buah yang menumpang dan buah 

kotak membuka dengan 3 katup (van Steenis, 2002). Ginseng jawa memiliki akar 
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tunggang, berwarna cokelat (Gambar 2.3). Akar dan daun ginseng jawa 

mengandung saponin dan flavonoid, serta tannin (Harmanto, 2007). 

 

 

Gambar 2.3 Ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.). A= Akar 
tunggang yang membentuk umbi. Bar= 3,2 cm. 

 

 

2.1.3 Kandungan kimia tanaman ginseng jawa (Talinum paniculatum 

Gaertn.) 
 

Secara umum, tanaman ginseng jawa memiliki kandungan zat kimia antara 

lain adalah saponin, flavonoid, dan tannin (Syamsuhidayat et al., 1991). Secara 

farmakologis akar tanaman ginseng jawa juga mengandung senyawa-senyawa 

kimia yang bersifat androgenik (Nurchayati et al., 2006). Senyawa androgenik 

yang berhasil diidentifikasi dari akar tanaman ginseng jawa adalah stigmast 5-en-

3-ol atau disebut juga senyawa B-sitosterol yang termasuk dalam golongan sterol 

tumbuhan (Wiryowidagdo et al., 1993). Saponin dapat menghambat pertumbuhan 

sel kanker, mengikat kolesterol, dan bersifat antibiotik (Caroll, 2001). Flavonoid 

A 
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mempunyai fungsi sebagai antibakteri, antiinflamasi, antialergi, antimutagenik, 

antivirus, antineoplastik, antitrombosis, antioksidan, dan aktivitas vasodilatasi 

(Miller, 1996). Tannin mempunyai aktivitas biologis sebagai pengkhelat ion 

logam, agen penggumpal protein dan antioksidan (Hagerman, 2002). 

2.1.4 Manfaat tanaman ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) 

Bagian tanaman ginseng jawa yang dapat digunakan sebagai obat adalah 

akar dan daun. Akar ginseng jawa dapat dimanfaatkan sebagai tonikum, 

kebugaran tubuh, menghilangkan lelah, berkeringat dingin, pusing, aprodisiaka, 

batuk dahak, radang paru-paru, diare, banyak kencing, haid tidak teratur dan 

keputihan (Hidayat, 2005). Daun ginseng dapat digunakan untuk meningkatkan 

produksi ASI, meningkatkan nafsu makan, sebagai obat bisul, aprodisiaka (obat 

kuat) (Hariana, 2008). 

Berdasarkan penelitian Sari et al., (2006) ekstrak etanol akar ginseng jawa 

dapat meningkatkan tebal lapisan CA1 lamina pyramidalis hippocampus pada 

dosis 12 mg/tikus dan 24 mg/tikus, hippocampus berperan penting dalam learning 

and memory. Winarni (2006) menunjukkan ekstrak akar ginseng jawa setara 1,4 

mg/20 g BB/hari pada keadaan testosteren rendah mampu meningkatkan libido 

mencit dibandingkan dengan ekstrak ginseng korea dengan dosis yang sama. Efek 

ekstrak ginseng korea dengan dosis yang sama dengan ekstrak ginseng jawa (1,4 

mg/20 g BB/hari pada) pada kondisi testosteron rendah tidak dapat meningkatkan 

libido dan sebaliknya menurunkankan libido. 
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2.2 Tinjauan Umum tentang Kultur Jaringan Tanaman 
2.2.1 Pengertian kultur jaringan tanaman 

Kultur  jaringan tanaman adalah suatu teknik isolasi bagian-bagian tanaman, 

seperti jaringan, organ, ataupun embrio, lalu dikultur pada medium buatan yang 

steril sehingga bagian-bagian tanaman tersebut mampu beregenerasi dan 

berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap (Winata, 1987). 

Bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan suatu kultur disebut eksplan. 

Eksplan yang ditanam pada media yang tepat dapat beregenerasi melalui proses 

yang disebut organogenesis dan embriogenesis. Teknik kultur jaringan dikatakan 

berhasil dengan baik apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dan 

syarat-syarat tersebut meliputi pemilihan eksplan, penggunaan medium yang 

cocok, kondisi aseptik, dan pengaturan udara yang baik (Soeryowinoto, 1985). 

Gamborg dan Shyluk (1981) menyatakan bahwa berdasarkan macam 

eksplan yang digunakan dalam sistem kultur jaringan tanaman, dikenal sejumlah 

tipe kultur, seperti kultur organ (termasuk biji, meristem, nodus tunggal, potongan 

daun, akar, serta tunas), kultur kalus, kultur sel, dan kultur protoplas.   

Setiap tahap dari proses regenerasi dan perkembangan eksplan dapat 

dimanipulasi melalui seleksi bahan eksplan, medium kultur dan faktor-faktor 

lingkungan termasuk eliminasi mikroorganisme, seperti cendawan dan bakteri 

(Zulkarnain, 2011). 

Kemampuan internal sel untuk mengekspresikan totipotensinya sangat 

bergantung pada sejumlah variabel diantaranya faktor eksplan, komposisi 

medium, zat pengatur tumbuh, dan stimulus fisik, seperti cahaya, suhu, dan 

kelembaban (Zulkarnain, 2011). 
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Kegiatan kultur jaringan dilakukan untuk mendapatkan tanaman yang 

memiliki sifat-sifat unggul, eliminasi patogen, konservasi plasma nutfah, ekstraksi 

senyawa metabolit sekunder, dan perbanyakan klonal secara cepat yang sulit atau 

tidak mungkin dilakukan secara konvensional (Abbas, 2011). 

2.2.2 Manfaat kultur jaringan tanaman  

Manfaat utama dari aplikasi teknik kultur jaringan tanaman adalah 

perbanyakan klon atau perbanyakan massal dari tanaman yang sifat genetiknya 

identik satu sama lain. 

Disamping itu, teknik kultur jaringan pun bermanfaat untuk perbanyakan 

klon secara cepat, mendapatkan tanaman yang secara genetik akan identik dengan 

induknya, dapat menyediakan bahan tanaman bebas patogen dalam jumlah besar, 

seleksi tanaman, stok tanaman mikro, lingkungan terkendali, pelestarian plasma 

nutfah, produksi tanaman sepanjang tahun, memperbanyak tanaman yang sulit 

diperbanyak secara vegetatif konvensional (Zulkarnain, 2011). 

Teknik kultur jaringan juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain 

membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk laboratorium dan bahan kimianya, 

membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya, dan tanaman yang 

dihasilkan berukuran kecil, aseptik, dan terbiasa hidup di tempat yang 

kelembabannya tinggi (Yusnita, 2003). 

 

2.3 Tinjauan Umum tentang Akar Rambut 

Akar rambut merupakan penyakit yang disebabkan oleh Agrobacterium 

rhizogenes Conn, yaitu bakteri gram negatif tanah. Ketika bakteri menginfeksi 
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tanaman, daerah antara T-DNA yaitu daerah TL dan TR pada Ri plasmid dalam 

bakteri ditransfer dan diintegrasikan ke dalam genom inti tanaman inang. Proses 

transformasi menghasilkan produk yang berguna, akar rambut yang akan 

terbentuk pada atau dekat tempat infeksi (Chilton et al., 1982).  

Akar rambut tumbuh dengan cepat, menunjukkan pertumbuhan plagiotropik 

dengan banyak cabang akar pada media tanpa hormon. Akar rambut dapat 

menghasilkan metabolit sekunder yang stabil, sedangkan kultur sel tanaman 

lainnya secara genetik dan biokimia memiliki kecenderungan tidak stabil dan 

sering dihasilkan sintesis metabolit sekunder yang berguna dalam kadar yang 

rendah (Rhodes et al., 1994; Merkli et al., 1997; Kittipongpatana et al., 1998). 

Untuk keberhasilan dalam membentuk akar rambut pada suatu spesies 

tanaman tertentu, harus mempertimbangkan beberapa kondisi penting. Kondisi 

penting ini diantaranya yaitu strain A. rhizogenes, pemilihan eksplan yang tepat, 

antibiotik yang tepat untuk menghilangkan bakteri berlebihan setelah kokultivasi, 

dan media kultur yang cocok. Berdasarkan jenis opines yang diproduksi, strain A. 

rhizogenes dapat dibedakan menjadi lima yaitu: oktopin, agropin, nopalin, 

mannopine, dan kukumopin (Hu et al., 2006). Strain agropin merupakan jenis 

yang paling sering digunakan karena kemampuan induksi mereka yang tinggi. 

Sebagian besar eksplan tanaman, seperti hipokotil, daun, batang, tangkai, tangkai 

daun, ujung akar, kotiledon, protoplas, akar penyimpanan atau umbi, dapat 

digunakan untuk menginduksi akar rambut (Mugnier, 1988; Han et al., 1993; 

Drewes et al., 1995; Giri et al., 2001). Namun untuk spesies yang berbeda, bahan 

eksplan yang tepat dapat bervariasi dan usia bahan yang paling penting adalah 
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organ yang masih muda. Untuk menginduksi akar rambut, eksplan diinokulasi 

dengan A. rhizogenes. Biasanya dua atau tiga hari kemudian, eksplan dipindah ke 

media padat yang mengandung antibiotik, seperti cefotaxim, carbencilin, 

vankomisin, ampisilin, claforan, streptomisin, atau tetrasiklin, mulai konsentrasi 

100-500 µL/mL, untuk membunuh atau menghilangkan bakteri berlebihan (Spano 

et al., 1988; Drewes et al., 1995; Giri et al., 2001, Krolicka et al., 2001). 

Akar rambut akan diinduksi dalam waktu singkat, satu minggu sampai lebih 

dari satu bulan, setiap tanaman berbeda tergantung pada spesies tanaman. Akar 

rambut yang sudah didekontaminasi dapat disubkultur pada media tanpa hormon. 

Untuk mendapatkan metabolit sekunder dengan kadar yang tinggi diperlukan 

optimalisasi komposisi nutrisi pada kultur akar rambut. Faktor-faktor seperti 

sumber karbon, konsentrasi ionik medium, pH medium, cahaya, fitohormon, suhu, 

dan inokulum diketahui mempengaruhi pertumbuhan dan metabolit sekunder yang 

dihasilkan (Christen et al., 1992; Rhodes et al., 1994; Arro et al., 1995; Bhadra et 

al., 1995). Keuntungan menggunakan kultur akar rambut diantaranya relatif 

seragam, memiliki kestabilan genetik yang tinggi, dan dapat menggunakan 

medium tanpa penambahan zat pengatur tumbuh, disamping itu mudah 

dimanipulasi untuk meningkatkan produktivitasnya. 

 

2.4 Tinjauan tentang Subkultur 

Subkultur adalah usaha untuk mengganti media tanam kultur jaringan 

dengan media yang baru, sehingga kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan kalus 
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atau protokormus dapat terpenuhi (Hendaryono & Wijayani, 1994). Teknik 

pelaksanaan subkultur yaitu: 

a. Subkultur pada media cair 

Media cair cepat sekali diserap oleh eksplan maupun protokormus, maka 

setiap empat hari sekali harus diganti dengan media cair yang baru dengan 

komponen kimia yang sama. Subkultur harus dilakukan dalam keadaan aseptik. 

Jadi pelaksanaan subkulur harus dilakukan di dalam laminar air flow. Setelah 

pelaksanaan subkultur selesai, kemudian erlenmeyer berisi plb diletakkan kembali 

di atas shaker untuk digojog kembali, begitu seterusnya sampai didapatkan 

protokormus yang banyak. 

b. Subkultur pada media padat 

Subkultur pada media padat lebih mudah dilakukan, yaitu hanya dengan 

meletakkan kalus yang sudah terbentuk di atas cawan petri, kemudian membelah-

belahnya menjadi bagian-bagian kecil lagi dengan menggunakan scalpel dan 

pinset. Setelah terjadi potongan-potongan kalus kecil-kecil, maka segera 

dimasukkan kembali ke dalam erlenmeyer baru yang berisi media dengan 

komposisi bahan kimia sama seperti media lama. Selanjutnya erlenmeyer ditutup 

dan diinkubasi kembali. Semua pekerjaan harus dilakukan dalam keadaan steril.  

 

2.5 Tinjauan tentang Saponin 

Saponin adalah glikosida triterpena dan sterol yaitu triterpenoid saponin dan 

steroid saponin (Gambar 2.4) dan telah terdeteksi dalam lebih dari 90 suku 

tumbuhan. Saponin merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti 
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sabun, serta sapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan 

menghemolisis sel darah (Harborne, 1996).  

Menurut Hidayat (2005), saponin merupakan sejenis glikosida yang terdiri 

dari sapogenin dan sejenis gula, sehingga bersifat manis. Saponin berperan 

memecah butir darah merah sehingga merangsang penambahan jumlah darah, dan 

memperbaiki sirkulasi darah dalam tubuh, saponin juga merangsang kelenjar 

hipofisis di bawah otak besar untuk memerintah korteks mengeluarkan hormon 

kortisol dan aldosteron. 

Dari segi ekonomi saponin penting karena kadang-kadang menimbulkan 

keracunan pada ternak (misalnya saponin Alfafa, Medicago sativa) atau karena 

rasanya yang manis (misalnya glisirizin dari akar manis, Glycyrrhiza glabra) ( 

Harborne, 1996). 

 

Gambar 2.4 Struktur kimia steroidal saponin dan triterpenoid saponin (Kreis 
dan Muller Uri, 2010). 

 
 
 

2.6 Tinjauan  tentang Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan dengan pelarut yang melibatkan 

perpindahan zat terlarut ke dalam pelarut. Pelarut yang digunakan merupakan 
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pelarut organik yang mempunyai titik didih rendah, tidak beracun dan tidak 

mudah terbakar. Kelarutan zat dalam pelarut tergantung dari ikatan polar dan 

nonpolar. Zat yang polar hanya larut dalam pelarut polar, sedangkan zat nonpolar 

hanya larut dalam pelarut nonpolar. Pemilihan pelarut organik yang digunakan 

dalam mengekstrak komponen bioaktif merupakan faktor penentu untuk 

pencapaian tujuan dan sasaran ekstraksi komponen. Perbandingan bahan dan 

pelarut dapat mempengaruhi hasil ekstraksi. Perbandingan yang baik antara bahan 

dan pelarut adalah 1 : 10 (Cowley, 1973). 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelarut untuk mengekstrak antara lain: 

tidak berbau dan tidak berasa, sehingga tidak mempengaruhi mutu produk akhir, 

mudah berpenetrasi karena viskositasnya rendah sehingga efisiensi ekstraksi 

tinggi, mudah dipisahkan tanpa menimbulkan residu sehingga produk dapat bebas 

dari pelarut dan dapat digunakan secara selektif dengan berbagai kondisi suhu dan 

tekanan ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak dengan mutu terbaik (Moyler, 

1994). 
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