
RINGKASAN

Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh sumber 

karbon terhadap kandungan fitosteroid pada kultur kalus 

Agave amaniensis Trel dan Nowell secara kualitatif maupun 
kuantitatif. Pada media ditambahkan sukrosa 0%. 0,5%, 1%, 
3%, 5% dan 8%, glukosa 0,5%, 1%, 3%, 5% dan 8%, arabinosa 
3% dan 5% serta ekstrak malt 3% dan 6%. Sebagai media 

kontrol/normal digunakan media untuk pertumbuhan stok 
kultur yaitu sukrosa dengan konsentrasi 3%.

Kalus dipanen pada waktu berumur 5 minggu, dikeringkan 
di bawah sinar matahari tidak langsung sampai kadar air 
maksimum 2%, diserbuk dan diekstraksi. Ekstraksi dilakukan 
minimal dua kali. Analisis kualitatif menunjukkan warna 
noda dan harga Rf yang identik dengan pembanding hekogenin 
dan sitosterol. Selain itu pada pemberian sukrosa 8%, 
glukosa 8% dan glukosa 5% tutup kapas (fraksi hidrolisat) 
timbul satu noda dominan lagi berwarna hijau biru dan pada 
pemberian ekstrak malt (fraksi sterol bebas) juga 
timbul satu noda dominan lagi berwarna jingga. Analisis 
kualitatif secara densitometri dari sampel fraksi 
hidrolisat menunjukkan spektrum panjang gelombang 
maksimum yang sama dengan panjang gelombang
maksimum pembanding hekogenin (430 nm) dan
pembanding sitosterol (397 nm), sedang sampel fraksi sterol
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bebasnya sama dengan pembanding sitosterol. Dari 

keseluruhan analisis kualitatif dapat dilihat bahwa noda 
sampel identik dengan pembanding hekogenin dan sitosterol 

(fraksi hidrolisat) serta sitosterol (fraksi sterol bebas).

Analisis kuantitatif dilakukan secara densitometri, 
kadar sampel diperoleh dengan cara intrapolasi luas area 
sampel ke dalam persamaan garis regresi kurva baku pada 
setiap lempeng KLT. Perhitungan dilakukan dengan program 
komputer dari LKN Bandung dan penotolan dilakukan minimal 2 
kali dari masing-masing ekstrak. Hasilnya menunjukkan bahwa 
menurunkan, meningkatkan atau mengganti sumber karbon dari 
media kontrol tidak merangsang kultur untuk membentuk 

metabolit sekunder hekogenin. Pada pemberian sukrosa 0,5% 
dan glukosa 1% diperoleh kandungan sterol relatif lebih 
tinggi dibanding yang lainnya.
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