
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

1. Kultur jaringan tanaman
Kultur jaringan tanaman didasarkan pada -teori sel 

yang dikemukakan oleh Schwann dan Schleiden (1838), me - 
nyatakan bahwa sel tumbuhan merupakan satuan biologis 
terkecil yang mampu melakukan aktivitas metabolisme, re- 
produksi dan tumbuh. Dari teori tersebut, timbul teori 
Totipotensi sel tumbuhan yang menyatakan bahwa semua sel 
tumbuhan mengandung semua informasi genetik yang sazna, 
sehingga apabila sel tumbuhan ditanac pada media yang 
sesuai mampu tumbuh menjadi tanaman taru (1 2 ).

Kultur jaringan tanaman didefinisikan sebagai ba - 
gian atau jaringan tanaman yang telah dipisahkan dari ta 
naman asalnya dan ditumbuhkan dalam keadaan steril pada 
suatu medium artifisial dan sel-selnva mampu tumbuh dar. 
mengadakan pembelahan-pembelahan. Kultur yang dihasilkan 
dapat berupa kultur organ tertentu yang telah terdeferer 
siasi dan sel-sel meristematik yang belum terdeferensia- 
si atau disebut kultur kalus'(l).

1 . 1  Penerapan metode kultur -jaringan ur.tuk produksi me - 
tabolit sekunder 
Sehubungan dengan makir. meningkatnva permintaan pa- 

saran akan metabolit sekunder dari tanaman dar. dikarena- 
kan terbatasnya penyediaan bahan baku oleh sebab - sebab 
tertentu, maka akhir-akhir ini dicari altematif lain da

£
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lam usaha memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dengan tek 
nik in vitro secara kultur jaringan tanaman (3).

Kultur jaringan tanaman mungkin memproduksi senya- 
wa-senyawa yang identik dengan tanaman asal, senyawa 
yang sama sekali berbeda dari tanaman asal, bahkan ka - 
dang-kadang ada sistim kultur jaringan tanaman yang ti- 
dak mampu memproduksi senyawa spesifik dari tanaman a - 
salnya. Hal ini karena adanya kondisi lingkungan yang 
sangat berbeda bila sel-sel tanaman ditumbuhkan secara 
in vitro dibandingkan dengan di alam, Sedangkan kadar 
yang dihasilkan dapat sama, lebih besar maupun lebih ke 
cil bila dibandingkan dengan kadar pada tanaman asal - 
nya (3),

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi, supaya pro
duksi metabolit sekunder dengan metode kultur jaringan 
tanaman mempunyai nilai ekonomis (3):
- Konsentrasi produk harus lebih besar dari tanaman a - 
salnya.

- Bahan dasar tanaman utuh untuk isolasi sukar diper - 
oleh.

- Untuk produksi senyawa kimia yang sukar sekali diper- 
oleh pada tanaman asalnya, seperti intermediat bio - 
sintesa, enzim-enzim tertentu.

- Produk biotransformasi dari bahan dasar murah dan pro 
ses transformasi tidak dapat secara kimia atau dengan 
mikroorganisme.

Khusus untuk bidang Fannasi dan Biokimia, teknik
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kultur jaringan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- Multiplikasi tanaman obat secara seragam dan cepat.
- Produksi senyawa kimia alami secara komersial.
- Studi jalur biosintesa senyawa kimia alami.
- Mencari senyawa alami baru atau yang mempunyai bio - 
aktivitas tertentu.

- Isolasi senyawa kimia alami tertentu seperti enzim, a- 
sam nukleat, intermediat biosintesa, dimana zat-zat i- 
ni sukar diperoleh dari tanaman yang ditanam secara 
konvensional (13).

1 . 2  Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pro
duksi metabolit sekunder dalam kultur jaringan 
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

dan produksi metabolit antara lain ; pengaruh lingkungan 
(cahaya, suhu, pH), komposisi dan konsentrasi konstituen 
pada media, seperti sumber karbon, zat pengatur tumbuh , 
makroelemen dan ada tidaknya zat kompleks tertentu.

Komponen penyusun media kultur jaringan pada dasar- 
nya terdiri dari senyawa kimia yang secara alami dibutuh 
kan bagi kelangsungan hidup kultur. Kebutuhan nutrisi un 
tuk pertumbuhan optimum bervariasi tergar.tung pada jenis 
dan bagian tanaman yang digunakan (3).

Zat pengatur tumbuh yang banyak diperlukan untuk me 
nunjang pertumbuhan kultur jaringan tanaman adalah go - 
longan auk sin dan sitokinin (1 2 ).

Auksin memiliki efek stimulasi terhadap perpanjang- 
an sel pucuk (12,14). Golongan auksin yar.r: sering diguna
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kan adalah IAA, NAA dan 2,4 D. IAA adalah auk sin alam, 
bersifat kurang stabil bila dibandingkan dengan NAA dan
2,4 D, karena mudah mengalami degradasi baik oleh cahaya 
maupun oksidasi enzimatis. 2,4 I) lebih poten bila diban- 
dingkan dengan IAA dan NAA (12).

Sitokinin mampu meningkatkan pembelahan sel, meng - 
atur pertumbuhan dan perkembangan sel serta mempengaruhi 
diferensiasi pucuk. Kinetin, BAP dan Zeatin merupakan si 
tokinin yang sering digunakan (1 2 ).

Adanya zat-zat kompleks seperti hidrolisat kasein, 
air kelapa, sari pisang dan lain-lain dapat mempengaruhi 
kecepatan pertumbuhan dan produkstivitas sistim kultur 
jaringan tanaman.

2. Steroid
Steroid, senyawa berinti perhidrosiklopentanofenan- 

tren di alam terdapat dalam tanaman ( suku Solanaceae , 
Liliaceae, Schrophulariaceae ) dan hewan (15). Kolekul- 
nya memiliki inti yang merupakan fusi tiga sikloheksana 
dengan 17 buah atom karbon. Struktur inti molekul stero 
id yang jenuh disebut gonan (2).

Semua golongan steroid dianggap turunan gonan yang meng- 
alami substitusi, oksidasi dan atau dehidrogenasi (2).
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2.1 Klasifikasi steroid
Klasifikasi steroid berdasarkan strukturnya secara 

garis besar dibagi menjadi dua golongan, yaitu : steroid 
dengan atom karbon tidak lebih dari 2 1 , disebut steroid 
sederhana ; steroid yang memiliki atom karbon lebih dari
2 1 , misal sterol, sapogenin, steroid alkaloid (2),

Tabel 1 . Klasifikasi steroid berdasarkan strukturnya (2)
Steroid alam yang terdapat pada hewan biasanya ber- 

asal dari hasil transformasi kimia triterpen lanosterol, 
sedangkan steroid alam pada tumbuhan biasanya berasal da 
sikloartenol (15).

Jalur biosintesa steroid pada tanaman, dapat dili- 
hat pada lampiran 1 .

Berdasarkan khasiatnya, steroid digolongkan menjadi 
hormon seks ( androgen, estrogen, gestogen ), kortikoste 
roid, asam empedu (15).
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2.2 Sterol
Sterol alam memiliki inti kholestan, ergostan atau 

stigmastan.
Berdasarkan asalnya, sterol dibagi menjadi 4 golong 

an, yaitu : zoosterol ( hewan, terutama vertebrata ) con 
tohnya kholesterol; fitosterol ( tanaman ) contohnya ; 
stigmasterol; mikosterol ( jamur ) contohnya ergosterol; 
marinsterol ( organisme laut ) contohnya poriferasterol, 
chalinasterol dan lain-lain (15).
Kholesterol dan fitosterol dapat mengalami transformasi 
struktur dal am tanaman menjadi glikosida j antung dan sa 
ponin steroid.

2.3 Saponin steroid
Saponin steroid merupakan senyawa glikosida yang 

mempunyai aglikon sapogenin, berkonjugasi dengan oligo - 
sakarida melalui gugus 3-̂ > hidroksi. Oligosakarida dapat 
berupa heksosa dan pentosa, berjumlah dua sampai dengan 
enam (15). Sifatnya yang toksis disebabkan oleh adanya 
daya hemolisa.

Saponin steroid mempunyai nilai ekonomis, karena me 
rupakan bahan baku hormon seks, kortikosteroid.

Sapoeaaln steroid 
(CZ7)

Gambar 1. Pembagian sapogenin steroid (2)
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2.4 Solasodin
Solasodin merupakan aglikon dari solasonin dan sola 

margin, yaitu dua senyawa steroid utama yang terdapat pa 
da beberapa jenis Solanum (1 6). Solasodin adalah senyawa 
steroid alkaloid, terdapat di bagian akar, batang, daun 
dan buah dari Solanum laciniatum, Solanum aviculare dan 
Solanum eleagnifolium. Sedangkan pada jenis Solanum lain 
nya, solasodin hanya terkonsentrasi pada bagian buahnya 
(1 6 ).

Solasodin mempunyai struktur analog dengan diosge- 
nin, yaitu atom 0 yang terdapat pada diosgenin diganti 
dengan atom N. Solasodin mempunyai berat molekul 413,62 
dan rumus molekul 3N02.. Mempunyai sifat mudah larut
dalam benzen, piridin dan kloroform, larut dalam alko - 
hoi, metanol dan aseton, sukar larut dalam air dan prak- 
tis tidak larut dalam eter (17).

Solasodin merupakan bahan dasar untuk pembuatan o - 
bat kontrasepsi, kortikosteroid, Sebagai contoh, di Ru - 
sia, solasodin yang diisolasi dari Solanum laciniatum d_i 
gunakan untuk produksi kortison dan progesteron (5).

H

Gambar 2. Struktur solasodin.(1 6)
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3* Klorofil
3,1 Sifat kimia dan distribusi klorofil

Klorofil merupakan katalis penting dari proses fot£ 
sintesis dan terdapat sebagai pigmen yang berwarna hijau 
di semua jaringan tanaman yang dapat melakukan proses fo 
tosintesis. Klorofil terdapat di dalam kloroplas dalam 
jumlah relatif besar dan seringkali terikat lemah dengan 
protein tetapi segera terekstraksi oleh aseton atau eter.

Struktur klorofil terdiri dari inti porfirin ( te - 
trapirol ) yang mengandung ion Mg dan rantai panjang hi- 
drokarbon ( fitil ) yang terikat pada gugus karboksil da 
ri inti porfirin (18).

Ada sedikitnya lima macam klorofil pada tanaman, se 
muanya mengandung struktur dasar yang sama tetapi berbe- 
da pada rantai sampingnya. Klorofil a dan t terdapat pa
da tanaman tinggi, paku-pakuan dan lumut; sedangkan klo
rofil c, d dan e ditemukan pada alga dan klorofil jenis 
lainnya terdapat secara spesifik pada bakxeri - takte- 
ri tertentu (1 8).

ch2 a**0
COjPhytyl

CMoroptyl. t
Gambar 3. Struktur klorofil a dan ~ . ( 18 )
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3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil
pada kultur kalus (1 6).
Gautheret (1959) melaporkan pembentukan klorofil pa 

da kultur kalus. Kemudian Hildebrandt dan kawan - kawan 
(1963) dan Venketeswaran (1965), serta Vasil dan Hilde - 
brandt (1966), mempelajari kondisi kultur yang penting 
untuk menginduksi pembentukan klorofil pada kultur sel 
dari berbagai jenis tanaman yang berbeda, misalnya dari 
tanaman wortel, tembakau, kentang dan tomat (19).

Kondisi kultur yang penting untuk menginduksi pem
bentukan klorofil, antara lain :
a. Intensitas dan kualitas cahaya.

Pembentukan klorofil terjadi pada cahaya dengan in - 
tensitas sampai 10.000 lx. Sebagai contoh, peningkat- 
an intensitas cahaya dari 600 lx menjadi 6000 lx da - 
pat meningkatkan kadar klorofil kalus tembakau. 
Kualitas cahaya merupakan faktor penting lain dalam 
perkembangan kloroplas dari kultur sel tanaman. Pada 
tanaman, sistim pigmen yang bertanggung jawab terha - 
dap diferensiasi kloroplas, memberikan respon terha - 
dap cahaya biru dan merah, sedangkan pada kultur sel 
dari tanaman tinggi memberikan respon terhadap cahaya 
biru (19).

b. Karbohidrat.
Kadar gula yang berlebihan akan menghambat pembentuk
an klorofil, sedangkan pembentukan klorofil meningkat 
pada keadaan kekurangan gula. Kekanisme hambatan ini
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. masih belum dimengerti dengan jelas.
Zat pengatur tumbuh.
2,4 D menghambat pembentukan klorofil, sedangkan peng 
gantian 2,4 D dengan NAA lebih menguntungkan untuk 
pembentukan klorofil. IAA tidak digunakan, karena a - 
kan mengalami degradasi oleh cahaya (19) •
Kinetin mempunyai efek menguntungkan terhadap diferen 
siasi kloroplas, karena dapat menstimulasi replikasi, 
dan maturasi kloroplas tanpa menginduksi pembelahan 
sel.
Komposisi gas dalam tempat kultur.
Komposisi gas dalam tempat kultur sangat mempengaruhi 
pertumbuhan sel dan pembentukan klorofil. Akumulasi 
etilen dan oksigen akan menghambat pembentukan kloro
fil. Sedangkan gas karbondioksida ternyata mampu meng 
hilangkan efek hambatan dari etilen terhadap pemben - 
tukan klorofil. Untuk meningkatkan pembentukan kloro
fil dibutuhkan kadar gas karbondioksida 1-2# (v/v) da 
lam atmosfir kultur (19).
Nutrisi kultur.
Media Murashige dan Skoog terbukti paling sesuai un - 
tuk pertumbuhan dan pembentukan klorofil kultur kalus 
yang berasal dari berbagai jenis tanaman (19). 
Pembentukan klorofil menurun pada keadaan kekurangan 
nitrogen. Sedangkan peningkatan kadar fosfat dalam me 
dia kultur mempunyai efek menguntungkan untuk pertum
buhan dan pembentukan klorofil berbagai kultur sel.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERCOBAAN INDUKSI PEMBENTUKAN... RATNA HANDAJANI




