
BAB V
PEMBAHASAII

Dari hasil pengamatan terhadap pertumbuhan kalus se 
lama empat pasasi, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ka 
lus tidak homogen pada tiap pasasi untuk masing-masing 
media, Hal ini dapat dilihat dari harga Indeks Pertumbuh' 
an rata-ratanya yang mempunyai standar deviasi yang be 
sar. Sehingga pengaruh penambahan serbuk pisang ambon 
mentah dan penurunan kadar sukrosa terhadap pertumbuhan 
kalus tidak dapat diamati dengan jelas*

Pada spektra absorpsi dari ekstrak klorofil dalam a 
seton dari daun dan ranting Solanum wrightii (lampiran 6) 
tampak bahwa puncak klorofil a terjadi pada panjang ge- 
lombang 663 nm, sedangkan puncak klorofil b yang seharus 
nya terjadi pada panjang gelombang 645 nm (18), tidak 
teraraati. Hal ini bukan berarti bahwa dalam ekstrak ter- 
sebut tidak mengandung klorofil b, sebab klorofil b ter
dapat pada semua tanaman tinggi (18), Namun karena kadar 
klorofil b jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan klo 
rofil a , maka ahsorpsinya lemah dan puncaknya tidak ter 
amati, Karenanya, kadar klorofil total dari kalus dapat 
diestimasi dengan menggunakan rumus dari Harborne (l 8) , 
Untuk penetapan kadar yang lebih teliti, diperlukan ada- 
nya klorofil a dan b baku untuk menentukan harga absorp- 
tivitas klorofil a pada panjang gelombang maksimum ( 663 
nm) dan absorptivitas klorofil b pada panjang -gelombang
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maksimum (645 nm). Kadar klorofil total dan kadar kloro
fil a dan b masing-masing dapat ditentukan dengan metode 
spektrofotometri dengan cara simultan (25).

Dengan perhitungan statistik, maka estimasi kadar 
klorofil total dari kalus yang ditumbuhkan pada media 
yang mengandung serbuk pisang ambon mentah lebih tinggi 
bila dibandingkan dengan yang tanpa serbuk pisang ambon 
mentah (P=Q,05). Estimasi kadar klorofil total dari ka - 
lus yang ditumbuhkan pada media yang mengandung sukrosa 
Z% lebih rendah bila dibandingkan dengan kalus yang me - 
ngandung sukrosa 1,5^ dan 0# (P=GfQ5). Jadi, kadar sukro 
sa yang berlebihan akan menghambat pembentukan klorofil. 
Hal ini sesuai dengan hasil para peneliti terdahulu (19). 
Diduga dengan adanya penurunan kadar sukrosa, akan mema 
cu sel-sel kalus untuk melakukan proses fotosintesa da 
lam usaha memenuhi kebutuhan kultur akan sumber karbon. 
Hal ini juga berarti, sel-sel kalus akan membentuk kl£ 
rofil lebih banyak agar proses fotosintesa dapat berlang 
sung, karena klorofil merupakan katalisator penting da 
lam proses fotosintesa.

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, sedangkan 
daun dari tanaman asalnya mengandung solasodin sebanyak 
7,64 mg/g berat kering (5,11). Penetapan kadar solasodin 
dilakukan dengan spektrofotometer. Penelitian ini berten 
tangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrayanto,

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERCOBAAN INDUKSI PEMBENTUKAN... RATNA HANDAJANI



yang menyatakan bahwa kultur kalus dan suspensi dari So
lanum laciniatunr tidak mampu membentuk solasodin. Analj. 
sa dilakukan dengan G-C dan GG/MS (6). Jadi, belum dapat 
dipastikan bahwa kultur kalus dan kultur suspensi dari 
Solanum laciniatum mampu membentuk solasodin.

Kultur kalus yang berasal dari berbagai eksplan So- 
lanum eleagnifolium mampu membentuk solasodin sebanyak 
1,00-2,15 mg/g berat kering, sedangkan batang dan daun 
tanaman asal mengandung solasodin sebanyak 0,3-0,6 mg/g 
berat kering. Penetapan kadar solasodin dilakukan dengan 
spektrofotometer (8).

Pada Solanum dulcamara, kultur, suspensi dari sel 
yang mengandung klorofil sebanyak 0,1+0,02; 0,38+0,05;
1,02+0,1 mg/g berat kering mampu membentuk solasodin se 
banyak 56+12; 130+30; 220+40^g/g berat kering (7).

Namun dari ekstrak kalus Solanum wrightii yang me 
ngandung klorofil sebanyak 0,3-0,5 mg/g berat kering, ti 
dak berhasil dideteksi adanya solasodin dengan KLT. Hal 
ini mungkin karena kalus tidak mampu membentuk solasodin 
atau kalus mampu membentuk solasodin, tetapi karena ti 
dak ada sel-sel khusus sebagai tempat akumulasi, maka so 
lasodin yang terbentuk segera terurai. Sebab, umumnya me 
tabolit sekunder membutuhkan jaringan atau organ terten 
tu serta bagian tertentu dari sel sebagai tempat akumula 
si (4). Dugaan bahwa pada kalus Solanum wrightii tidak 
ditemukan adanya sel-sel khusus untuk akumulasi solas_o 
din, diperkuat oleh hasil penelitian terhadap daun tanam
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an asal, dim ana pada ekstrak daun tidak berhasil didetek 
si adanya solasodin. Tetapi, solasodin berhasil didetek 
si pada ekstrak buahnya dengan KLT. Jadi pada tanaman So 
lanum wrightii, solasodin disintesa di bagian daun, teta 
pi mungkin segera ditranspor ke bagian buah untuk disim 
pan. Sedangkan pada tanaman Solanum laciniatum, Solanum 
eleagnifolium, solasodin juga diakumulasi di daun. Maka 
diduga, mekanisne akumulasi solasodin pada Solanum wrigh 
tii berbeda dengan jenis Solanum lainnya.

Dari hasil KLT, dapat disimpulkan bahwa profil kan 
dungan steroid untuk ke empat macam kalus adalah sama. 
Sebab, jumlah noda dan harga Rf masing-masing noda ada 
lah sama untuk ke empat macam kalus. Dan senyawa steroid 
yang berhasil diidentifikasi adalah golongan sterol, s_e 
bab warna dan harga Rf dari salah satu nodanya mempunyai 
warna dan harga Rf yang sama dengan pembanding (i-sitdste 
rol. Maka diduga, biosintesa steroid pada kalus Solanum 
wrightii hanya sampai sterol saja, tidak berlanjut sam 
pai solasodin (lihat lampiran i). Hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian terdahulu (2,6).
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