
4. Solanum wrightii Benth.
Solanum adalah suatu marga tanaman yang banyak tum

buh di daerah tropik. Di Indonesia, jumlah Solanum men- 
capai 71 jenis, sedangkan di pulau Jawa diperkirakan ter 
dapat 27 jenia (4).

Sal ah satu jenis Solanum yaitu Solanum wrightii B a 
tau disebut juga Solanum grandiflorum, berasal dari Peru 
dan banyak ditanam di Jawa sebagai tanaman hias (20). 
Solanum wrightii B mengandung solasodin, senyawa steroid 
alkaloid yang relatif tinggi pada bagian buahnya, yaitu 
+ 3,5% (4). Kultur selnya mengandung steroid lain, misal 
nya kholesterin, kampesterin, stigmasterin dan sitoste - 
rin; serta senyawa triterpen lupeol, betulin, betulinal- 
dehid dan asam betulinat (2 1).

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap kadar 
solasodin dari buah Solanum wrightii, diketahui bahwa ka 
dar solasodin tergantung pada ukuran buahnya, dim ana ka
dar maksimum didapatkan pada buah dengan diameter 4,00 - 
4,99 cm, yaitu sebanyak 2,57 + 0,04^ (22).

Sistimatika Solanum wrightii menurut Lawrence (23):
Divisi : Spermatophyta
Anak divisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledonae
Bangsa : Solanales
Anak bangsa : Solanineae
Suku : Solanaceae
Marga : Solanum
J enis : Solanum wrightii Benth
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BAB III

ALAI, 3AHAN DAN METODE PENELITI AN

1 . Alat-alat yang digunakan
1 . 1  Alat untuk pembuatan dan sterilisasi media

- Autoklaf
- pH meter Schott gerate CG 820
- Laminar air flow cabinet

1.2 Alat untuk ekstraksi dan identifikasi solasodin
- Labu alas bulat
- Pendingin balik
- Bejana kromatografi
- Lempeng jadi Kieselgel 60 ^254 E Merck

1 .3 Alat untuk penetapan kadar klorofil
- Spektrofotometer UV - VTS ( Hitachi "557" )

2. Bahan-bahan yang digunakan
2 . 1 Bahan penelitian

Kalus Solanum wrightii Benth yang diperoleh 
dari Laboratorium Bioteknologi Fakultas Parmasi 
Universitas Airlangga, Surabaya.

2.2 Media
Media yang digunakan adalah media dasar Mu

rashige dan Skoog yang dimodifikasi dengan penam 
bahan hormon Kinetin 2 ppm dan NAA 0,5 ppm. Kom
posisi media MS tertera pada lampiran 2.
Agar yang digunakan adalah Bacto Agar, Difco Cen 
trified, Difco Laboratories, Detroit Michigan , 
USA.
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2.3 Pisang
Buah pisang yang digunakan adalah buah pi - 

sang ambon mentah yang dikeringkan dengan sinar 
matahari dan diayak halus. Buah pisang ambon men 
tah diperoleh dari pasar di Surabaya, dengan kri 
teria sehagai berikut :
- Kulit buah seluruh permukaannya berwarna hijan 
dan bergetah*

- Daging buah keras.
- Irisan melintang daging buah bulat penuh ( si- 
ku-siku tidak ada ).

2.4 Bahan kimia
Semua bahan kimia yang digunakan adalah pro 

duksi E. Merck Darmstadt, dengan deraj at pro a - 
nalisa.

2.5 Bahan pembanding untuk identifikasi
Solasodin dan (1-sitosterol yang diperoleh J ~ 

dari Laboratorium Bioteknologi Fakultas Farmasi 
Universitas Airlangga, Surahaya.

Tahapan kerja
3,1 Pembuatan media

Media yang digunakan adalah media padat, cara 
pembuatannya sesuai dengan metode Murashige dan 
Skoog, Masing-masing komponen media dibuat larut 
an stok. Untuk memperoleh media dengan volume sa 
tu liter, dibuat dengan cara sebagai berikut:
- Masing-masing larutan stok diambil dalam kon
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sentrasi yang sesuai, kemudian ditambah dengan 
hormon Kinetin dan NAA dalam konsentrasi yang 
sesuai. Diaduk ad homogen.

- Ditambah mio inositol, sukrosa dan serbuk pi - 
sang, kemudian diaduk ad homogen.

- Ditambah aquadest ad volume + 1 liter.
- Larutan media dibuat pada pH 5,7-5,8 dengan pe 
nambahan larutan HC1 0,1 N atau larutan NaOH
0,1 N. Larutan ditambah aquadest ad 1 liter.

- Ditambah agar sebanyak 0,7 %t dididihkan.
- Larutan dituang ke dalam botol kultur dalam ke 
adaan panas-panas, ditutup dengan aluminium to 
il dan disterilkan dengan autoklaf pada suhu 
121°C selama 20 menit.

Media yang digunakan dibagi dalam 4 kelompok :

Kelompok Media Kadar sukrosa 
(*)

Konsentrasi serbuk 
pisang ( g/ 1  )

A MS1 3 0
B MS* 3 75
C MS' 1.5 75
D MS1 0 75

MS* « media standard MS yang dimodifikasi dengan pe- 
nambahan hormon Kinetin 2 ppm dan NAA 0,5 ppm.

3.2 Penan am an dan pemindahan kalus
Penan am an dan pemindahan kalus dilakukan se 

cara aseptis dalam laminar air flow cabinet. Se-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERCOBAAN INDUKSI PEMBENTUKAN... RATNA HANDAJANI



tiap kali pemindahan, dilakukan penimbangan be - 
rat media dan berat media + kalus. Hasil pengu- 
rangan kedua harga tersebut didapatkan berat ba
sah kalus awal. Setiap empat minggu, sebagian ka 
lus dipindahkan ke media baru yang sama dan yang 
lainnya dibersihkan dari sisa media, ditimbang 
lalu dikeringkan dalam oven.

3.3 Pengamatan makroskopik. dan mikroskopik
Pengamatan warna kalus dan diferensiasi sel.

3.4 Pengamatan pertumbuhan kalus
Dalam pengamatan ini digunakan parameter

pertumbuhan kalus yaitu indeks pertumbuhan.
Indeks Pertumbuhan didefinisikan sebagai :

berat basah kalus akhir
— ------------------  X 100
berat basah kalus awal

Berat basah kalus akhir ditentukan tiap 4 minggu
dengan cara kalus dibersihkan dari sisa media la
lu ditimbang. Berat basah kalus awal, yaitu be -
rat basah kalus saat ditanam, diperoleh dengan
cara ; berat mediar + kalus - berat media

3.5 Penetapan kadar klorofil
Ditimbang 5 gram kalus segar, dimasukkan ke 

dalam mortir, kemudian ditambah 0 , 1 gram CaC03 

lalu digerus. Tambahkan aseton 80‘£, digerus ad 
semua warna hijau terbebaskan dari kalus, disa - 
ring dan masukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Cuci 
residu ad tidak berwarna dengan aseton 80?S. Pil-
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trat diadkan 25 oil dengan aseton 80?$, kocok ad 
homogen. lemudian diamati serapannya dengan spek 
trofotometer pada panjang gelombang 663nm dan 
645 nm.
Kadar klorofil total dapat diestimasi dengan per 
hitungan sebagai berikut (18) :
C = 20,2 A 5A5 + 8,02 A 663
dim ana ; C adalah kadar klorofil total ( mg/1 ) 

A g45dan Agg3 adalah adsorban pada pan
jang gelombang 645 nm dan 663 nm.

3.6 Persiapan bahan untuk ekstraksi
Kalus dipanen setelah berumur 4 minggu, la- 

lu dibersihkan dari sisa media yang menempel, ke 
mudian dikeringkan dalam oven pada suhu 40-60°C. 
Setelah kering, diserbuk.

3.7 Ekstraksi solasodin dari kalus
Ditimbang 5 gram serbuk kalus, dihidrolisa 

dengan 100 ml HC1 2 N pada suhu 100°C selama sa 
tu jam. Didinginkan dan dibasakan dengan larutan 
NaOH 1 N ad pH 10. Saring dan residu dibasakan 
dengan larutan NaOH 1 N. Residu dan kertas sa - 
ring dikeringkan dalam oven. Kemudian diekstrak- 
si dengan kloroform 40 ml selama dua kali se- 
tengah jam. Ekstrak kloroform dipekatkan untuk 
selanjutnya dianalisa dengan KLT (6).

3.8 Identifikasi solasodin dengan KLT
Ekstrak kloroform ditotolkan pada lempeng
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lieselgel 60 ^2 5 49 dibiarkan kering di uda
ra. Kemudian dieiuasi dengan kloroform : metanol 
=19: 1. Lempeng hasil kromatografi disemprot 
dengan penampak noda Dragendorff, dan dibanding
kan warna noda dan harga Rf noda dengan pemban - 
ding solasodin (6).

3.9 Identifikasi steroid lainnya dengan KLT.
Ekstrak kloroform ditotolkan pada lempeng 

Kieselgel 60 $254’ ^â-u dibiarkan kering di uda 
ra. Kemudian dieiuasi dengan n-heksan ; etil a- 
setat = 8 : 2  dan kloroform : etil asetat = 9 :
1. Lempeng hasil kromatografi disemprot dengan 
penampak noda anisaldehid (lampiran 4), kemudian 
lempeng dipanaskan dalam oven pada suhu 100-105° 
selama 5-10 menit. Dibandingkan warna noda dan 
harga Rf noda dengan pembanding (3- s i t o s t e r o l ( 6 ) •
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