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 Ginseng jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) banyak dimanfaatkan sebagai 
sumber penyedia senyawa saponin, flavonoid, tanin, triterpen/sterol, dan polifenol. 
Saponin ginseng jawa diakumulasi di dalam umbi akarnya. Sayangnya untuk 
mendapatkan  akar tanaman tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 3-4 
tahun. Karena senyawa berkhasiat pada tanaman ginseng Jawa terakumulasi pada 
organ akar, maka teknologi kultur akar sangatlah penting untuk dikembangkan agar 
kelestarian tanaman ini dapat terjaga dan senyawa berkhasiat, terutama senyawa 
saponin yang diakumulasi di organ akar dapat ditingkatkan.  

Metode transformasi T-DNA Agrobacterium rhizogenes merupakan alternatif 
untuk mempercepat produksi akar, karena  A. rhizogenes mempunyai kemampuan  
mengintegrasikan T-DNA yang terdapat pada plasmid Ri ke dalam kromosom 
tanaman yang akan mengekspresikan gen-gen untuk mensintesis senyawa opin. 
Disamping itu T-DNA juga mengandung onkogen yaitu gen-gen yang berperan 
menyandi hormon pertumbuhan auksin dan sitokinin. Ekspresi onkogen pada 
plasmid Ri mencirikan pembentukan akar adventif secara besar-besaran pada 
tempat yang diinfeksi dan dikenal dengan ’hairy root’ (akar rambut).  
 Permasalahan pertumbuhan yang lambat dari kultur akar rambut ginseng 
jawa dalam medium padat dan keterbatasan oksigen dan ruang pertumbuhan dalam 
medium semi solid dapat diatasi dengan memindahkan akar rambut tersebut ke 
dalam medium cair. Tetapi terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar 
pertumbuhan biomassa dan kadar saponin akar rambut ginseng jawa menjadi 
maksimal di dalam medium cair. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
biomasa dan kadar saponin akar rambut ginseng jawa di dalam medium cair pada 
suatu bioreaktor bergelembung tipe balon.  
  Penelitian ini dirancang menggunakan rancangan  eksperimental dengan 
empat perlakuan yang berbeda yaitu variasi konsentrasi sukrosa dan nitrogen. Ke-
dua perlakuan tersebut dilakukan secara terpisah. Variasi konsentrasi sukrosa yang 
digunakan adalah 30, 40, 50, 60 g/L media MS, variasi konsentrasi KNO3 adalah 
0,5; 1; 1,5; 2 kali konsentrasi pada media MS. Biomassa dan kadar saponin akan 
diukur pada akhir perlakuan yaitu setelah 2 minggu kultivasi. Untuk mengetahui 
pertumbuhan akar rambut di dalam medium cair pada masing-masing perlakuan, 
maka dilakukan pengukuran pH, kadar gula total, dan konduktivitas medium. 
Pengukuran dilakukan setiap dua hari sekali dengan cara melakukan sampling 
dengan mengambil 5 mL medium kultur. Pengukuran pH dilakukan menggunakan 
pH meter, kadar gula total diukur menggunakan refragtometer, sedangkan 
konduktivitas diukur menggunakan konduktometer. 
 Hasil penelitian menunjukkan pemberian variasi kadar sukrosa berpengaruh 
terhadap biomassa akar rambut ginseng jawa. Pemberian kadar sukrosa 40% (4 g/L 
medium MS) meningkatkan biomassa tertinggi dibanding perlakuan yang lain, yaitu 
berat segar 2,24 g dan berat kering 0,17 g selama dua minggu kultur. Biomassa ini 
lebih kurang tiga kali lipat dibanding kontrol. Sedangkan kadar KNO3 2 kali 
konsentrasi normal mampu meningkatkan berat kering akar rambut tertinggi, yaitu 
0,14 g hampir tiga kali lipat dibanding kontrol (0,05 g). Kadar saponin tertinggi 
diperoleh pada perlakuan kadar sukrosa 50% dan konsentrasi KNO3 2 kali 
konsentrasi normal. 
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