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Dalam usaha untuk lebih mempelajari beberapa faktor yang 

mungkin mempengaruhi biosintesis steroid pada sel tanaman. 

telah dilakukan penelitian menggunakan kultur kalus Agave 

amaniensis dan Dioscorea pentaphylla. 

Percobaan dilakukan dengan melakukan variasi komposisi 

media seperti sumber karbon. sumber nitrogen, ion kalsium, 

hormon tumbuh dan penambahan senyawa kompleks yaitu hidrolisat 

kasein. 

Setelah dilakukan kultivasi pada berbagai perlakuan media. 

kultur kalus dipanen dalam waktu tertentu. biomasa yang 

diperoleh dikeringkan, diserbuk dan diekstraksi dengan alat 

vorteks. 

Analisis kualitatip dengan KLT. GC dan HPLC menunjukkan 

bahwa semua perlakuan media yang dicoba pada kultur Dioscorea 

pentaphylla ternyata tidak dapat merangsang sel tanaman 
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tersebut untuk melakukan biosintesis sampai tahap sapogenin 

steroid sedangkan pada kultur kalus Agave amaniensis dapat 

terjadi biosintesis sampai tahap sapogenin steroid meskipun 

dengan kadar yang amat keeil. 

Perlakuan media pada kalus Agave amaniensis ternyata 

relatip tidak memberikan perbedaan pada profil kualitatip 

kandungan sterol yang dihasilkan. Selain sterol juga selalu 

terdeteksi 3 puncak pada HPLC dan dua bereak pada KLT yang 

belum terindetifikasi strukturnya. Diduga senyawa-senyawa ini 

mempunyai hubungan erat dengan proses biosintesis sterol pada 

sel tanaman tersebut. Sedangkan semua perlakuan media pada 

kalus Dioscorea pentaphylla hanya berhasil dideteksi 

sitosterol saja. 

Analisis kuantitatip dengan metoda HPLC menunjukkan bahwa 

variasi komponen media ternyata dapat memberikan perbedaan 

relatip pada kandungan kedua kultur tersebut. Untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pengaruh komponen 

media tertentu terhadap proses biosintesis steroid pada sel 

tanaman rupanya diperlukan variasi komponen media yang jauh 

lebih luas dari pada yang dilakukan pada penelitian ini. 
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