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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terha - 
dap kultur jaringan Solanum laciniatum. Solanum dulcama- 
ra dan Solanum eleagnifolium mengenai kemampuan kultur 
tersebut membentuk solasodin, maka dicoba untuk mengin - 
duksi pembentukan solasodin pada kultur kalus Solanum 
wrightii.

Pada penelitian ini dilakukan penambahan serbuk pi
sang ambon mentah sebanyak 75 g/1 dan berbagai kadar su
krosa, yaitu Q%-9 1,5^ dan 3% pada media dasar Murashige 
dan Skoog yang dimodifikasi dengan penambahan hormon ki
netin 2 ppm dan NAA 0,5 ppm, agar kalus dapat membentuk 
klorofil lebih banyak, sebab pada kultur Solanum dulcama 
ra berlaku korelasi antara kadar klorofil dan diferensia 
si sel dengan kadar solasodin yang terbentuk.

Pertumbuhan kalus untuk masing-masing media pada 
tiap pasasi tidak homogen. Sehingga pengaruh penambahan 
serbuk pisang ambon mentah dan penurunan kadar sukrosa 
terhadap pertumbuhan kalus tidak dapat diamati dengan je 
las.

Dari data yang diperoleh dan dianalisa dengan sta - 
tistika, kadar klorofil total kalus yang ditumbuhkan pa
da media yang mengandung sukrosa Z% lebih rendah bila di 
bandingkan dengan kalus yang ditumbuhkan pada media yang 
mengandung sukrosa  ̂,S% dan 0% pada P=0,05. Jadi, kadar
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sukrosa yang berlebihan akan menghambat pembentukan klo
rofil.

Dari hasil XLT dengan menggunakan fasa gerak kloro
form metanol = 19:1 dan penampak noda Dragendorff, 
tidak berhasil dideteksi adanya solasodin pada ekstrak - 
kalus dari ke empat media dan pada ekstrak daun dari ta
naman asal. Namun, solasodin berhasil dideteksi pada eks 
trak buahnya.

Dari hasil KIT dengan menggunakan fasa gerak n-hek- 
san : etil asetat = 3 : 2  dan kloroform : etil asetat = 
9 : 1 dengan penampak noda anisaldehid, diketahui bahwa 
profil kandungan steroid ke empat macam kalus adalah sa
ma. Dan senyawa steroid yang berhasil diidentifikasi a- 
dalah golongan sterol.
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