
BAB I 
PENDAHULUAN

1. Latar belakang
Potensi sumber bahan alam nabati untuk menghasilkan 

senyawa-senyawa berkhasiat telah menimbulkan ide untuk 
mencari metode yang tepat guna, baik dalam pembudidayaan 
maupun produksi metabolit sekunder tanaman.

Kesulitan dalam produksi metabolit sekunder tanaman 
umumnya disebabkan oleh semakin berkurangnya sumber ba - 
han alam, kesulitan melakukan kultivasi, waktu kultivasi 
yang lama serta biaya produksi yang mahal.

Penerapan metode kultur jaringan untuk produksi me
tabolit sekunder tanaman yang dikembangkan sejak tahun 
i960, antara lain bertujuan untuk mengatasi kesulitan - 
kesulitan tersebut di atas.

Kelebihan metode ini dibandingkan dengan metode kon 
vensional, antara lain : kondisi lingkungan bagi pertum- 
buhan kultur dapat diatur, sehingga dapat dihasilkan pro 
duk-produk tertentu sesuai dengan keinginan; bebas dari 
pengaruh mikroba dan insekta; dapat ditanam di mana saja 
tidak tergantung pada letak geografis dan iklim (1).

Di samping memiliki kelebihan, metode ini juga me- 
miliki beberapa kekurangan, antara lain : sel yang tum- 
buh bersifat heterogen; membutuhkan kondisi media dan 
lingkungan yang steril; bahan pembuat media dengan harga 
mahal. Karenanya metode ini bermanfaat terutama untuk ta

1

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERCOBAAN INDUKSI PEMBENTUKAN... RATNA HANDAJANI



naman yang berpotensi, langka dan atau tidak nudah tum- 
buh bila ditanam secara konvensional.

Beberapa metabolit sekunder yang berhasil diproduk- 
si dengan metode kultur jaringan, antara lain : alkaloid, 
polifenol, steroid dan pigmen-pigmen tertentu (2).

Kultur jaringan dari beberapa jenis Solarium, antara 
lain Solanum khasianum. Solanum mammosum. Solanum avicu- 
lare. mampu membentuk steroid, namun tidak mampu memben- 
tuk solasodin, senyawa spesifik dari tanaman asalnya (3). 
Demikian pula pada kalus Solanum wrightii juga tidak mam 
pu dibentuk solasodin, walau tanaman asalnya mengandung 
solasodin yang relatif tinggi pada bagian buahnya, yaitu 
+ 3,5% (4).

Kultur kalus dan kultur suspensi yang berasal dari 
eksplan biji dan daun Solanum laciniatum mampu membentuk 
solasodin sebanyak 0,5-1,0 mg/g berat kering ( ditetap - 
kan dengan metode spektrofotometri ). Dan kadar solaso - 
din yang terbentuk dapat ditingkatkan dengan cara meng - 
induksi terjadinya pembentukan organ (5). Hasil peneliti 
an ini bertentangan dengan hasil penelitian Indrayanto, 
yang melaporkan bahwa kultur kalus dan suspensi dari So- 
lanum laciniatum tidak mampu membentuk solasodin, Anali- 
sa solasodin dilakukan dengan GC dan GC/MS (6).

Pada Solanum dulcamara, kultur kalus yang berwarna 
hijau mengandung solasodin yang lebih banyak bila diban- 
dingkan dengan kalus yang tidak berwarna. Dan akumulasi 
solasodin dapat ditingkatkan dengan menginduksi pemben -
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tukan organ (7).
Pada Solanum eleagnifolium, solasodin dapat dihasil 

kan oleh kalus yang berasal dari berbagai eksplan. Kadar 
solasodin maksimal yang dicapai oleh kalus yang berasal 
dari eksplan yang berbeda adalah hampir sama, walaupun 
masing-masing mempunyai kecepatan pembentukan yang ber- 
beda-beda (8).

Berdasarkan penelitian mengenai kemampuan kultur So 
lanum laciniatum (5), Solanum dulcamara (7) dan Solanum 
eleagnifolium (8) dalam membentuk solasodin, maka diduga 
ketidakmampuan kultur Solanum wrightii dalam membentuk 
solasodin, karena kultur tidak mengalami diferensiasi 
sel atau pembentukan organ; kultur tidak membentuk kloro 
fil serta tidak ada prekursor untuk biosintesa solasodin. 
Mungkir* juga solasodin sudah terbentuk, namun karena ti
dak ada sel-sel khusus sebagai tempat akumulasi, maka s£ 
lasodln segera diuraikan. Akibatnya tidak dapat didetek 
si dengan KIT. Sebab, umumnya akumulasi metabolit sekun
der membutuhkan jaringan atau organ tertentu serta bagi- 
an tertentu dari sel untuk tempat akumulasi (9).

Dari hasil penelitian Sarwetini (10), diketahui bah 
wa penambahan buah pisang ambon mentah pada kultur kalus 
Solanum wrightii dapat menyebabkan kalus yang terbentuk 
bervama hijau. Diduga kalus tersebut mengandung solaso
din. Karena dari hasil penelitian yang dilakukan terha- 
dap kultur Solanum dulcamara, diketahui adanya hubungan 
antara kadar klorofil dan diferensiasi sel dengan kadar
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steroid alkaloid (7). Semakin tinggi kadar klorofil dan 
semakin baik diferensiasi sel, maka kandungan steroid 
alkaloid makin tinggi pula.

Dari hasil penelitian terhadap kultur Solanum laci- 
niatum, temyata kadar solasodin yang dihasilkan oleh tu 
nas yang berasal dari kalus yang ditumbuhkan pada media 
tanpa sukrosa dan dalam keadaan ada cahaya (kondisi foto 
autotropik) lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditvim- 
buhkan pada media yang mengandung sukrosa dan dalam ke
adaan ada cahaya (kondisi fotoheterotropik). Perbedaan 
kadar solasodin yang dihasilkan berkaitan dengan tipe nu 
trisi kultur yang bersifat heterotropik (1 1 ).

2. Permasalahan
Kultur kalus dari Solanum dulcamara (7) dan Solanum 

eleagnifoliun (8) mampu membentuk solasodin. Bahkan pada 
kultur Solanum dulcamara..kadar solasodin yang terbentuk 
mempunyai korelasi dengan kadar klorofil dan diferensia
si sel (7). Sementara itu, dari hasil penelitian Sarveti 
ni (10), diketahui bahwa kalus Solanum vrightii menjadi 
hijau dengan penambahan buah pisang ambon mentah, Narnim 
belmr diteliti mengenai ada tidaknya solasodin* Untuk i- 
tu perlu diteliti mengenai kenampuan kalus yang berwar 
na hijau tersebut dalam membentuk solasodin. Dan karena 
diketahui adanya korelasi antara kadar solasodin dengan 
kadar klorofil kalus, maka dilakukan usaha untuk mening- 
katkan kadar klorofil kalus yaitu dengan cara penurunan 
kadar sukrosa yang digunakan, sererti yang dilakukan o -
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leh peneliti terdahulu (1 1 ).

3. Tujuan penelitian
Mencoba menginduksi pembentukan solasodin pada kul

tur kalus Solanum wrightii dengan cara meningkatkan kan - 
dungan klorofil kalus, yaitu dengan menambahkan serbuk pi. 
sang ambon mentah dan penurunan kadar sukrosa pada media 
MS yang dimodifikasi dengan penambahan hormon kinetin se- 
banyak 2ppm dan NAA 0,5 ppm.
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