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Abstrak 

Dengan melembaganya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan 

Sejahtera pada sebagian besar masyarakat Indonesia, menyebabkan 

konsumsi terhadap obat kontrasepsi semakin meningkat. Hal ini 

menuntut pula pengadaan hormon steroid dalam jumlah yang cukup 

tinggi. 

Russel E. Marker dan kawan-kawan pada tahun 1935 berhasil 

membuat hormon steroid secara semi sintetis dari sapogenin 

steroid. Penelitian ini membuka peluang penyediaan bahan dasar 

obat kontrasepsi dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung steroid. 

Mengingat metode pembudidayaan tanaman yang selama ini 

digunakan masih mempunyai kekurangan karena masih dipengaruhi dan 

tergantung pada kondisi lingkungan dan biaya pemeliharaan yang 

mahal, maka bukan tidak mungkin akan teradi kekurangan sumber 

bahan alam nabati untuk obat atau bahan dasar obat. 

Melangkah dari kenyataan yang ada maka perlu dilakukan 

usaha untuk mencari suatu cara yang tepat baik dalam 

pembudidayaan maupun produksi metabolit sekunder tumbuhan obat, 

dan hal ini bisa dilakukan dengan tehnik kultur jaringan. 

Dengan tehnik kultur jaringan dapat diharapkan merupakan 
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potensi alternatif penyediaan bahan nabati untuk bahan obat 

khususnya hormon steroid yang berasal dari steroid tumbuhan. 

~ Penelitian ini mempunyai tujuan meneliti kombinasi zat 

pengatur tumbuh yang dapat menumbuhkan kultur 'kalus secara 

optimal dari tumbuhan Yucca aloifolia dan identifikasi metabolit 

yang diproduksi oleh kalusnya. 

Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Pembuatan media 

2. Penanaman eksplan 

3. Pengumpulan kalus 

Dari penelitian ini didapatkan 5 macam kombinasi zat 

pengatur tumbuh yang mampu menumbuhkan eksplan Yucca aloifolia 

menjadi kalus yaitu : 

1. Media dasar M5 + NAA 1,8600 ppm + BA 0,0025 ppm 

2. Media dasar M5 + NAA 0,2000 ppm + BA 0,1000 ppm 

3. l1edia dasar 115 + NAA 0,0500 ppm + BA 0,1000 ppm 

4. Media dasar M5 + 2,4 D 0,2210 ppm + BA 0,0025 ppm 

5. Media de s a r 115 + 2,4 D 1,0000 ppm + Kinetin 1,0000 ppm. 
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