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ABSTRAK 

Ginseng Jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) merupakan tanaman obat Indonesia yang 
dapat digunakan sebagai pengganti ginseng Korea (Panax ginseng). Hal ini dikarenakan 
senyawa fitokimia yang terkandung di akar ginseng Korea yaitu saponin, ditemukan juga 
pada ginseng Jawa. Metode yang efektif untuk memproduksi senyawa metabolit sekunder 
yang berharga dari tanaman ini adalah melalui kultur akar adventif secara in vitro dalam 
medium cair. Media yang optimal diperlukan untuk meningkatkan metabolit sekunder 
ginseng Jawa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi 
konsentrasi sukrosa dan variasi konsentrasi media MS dalam kultur cair akar adventif 
ginseng Jawa. Akar adventif ginseng Jawa diinduksi dari daun yang ditanam dalam media 
MS solid yang ditambah dengan zat pengatur tumbuh IBA 2 mg/L. Kemudian akar 
adventif disubkultur pada medium MS cair dengan variasi konsentrasi sukrosa (15 g/L, 30 
g/L, 60 g/L, dan 90 g/L) dan variasi konsentrasi media MS (¼ MS, ½ MS, ¾ MS, dan 1 
MS) dalam erlenmeyer yang diagitasi pada kondisi gelap. Masing-masing perlakuan 
diulang dua kali. Akar adventif dipanen pada hari ke-7, 14, 21, 28, dan 35. Pada perlakuan 
variasi konsentrasi sukrosa medium MS, kinetika pertumbuhan akar adventif ginseng Jawa 
berdasarkan laju pertumbuhan relatif tertinggi diperoleh pada perlakuan sukrosa 30 g/L 
pada hari ke-28 (0,0123 g/hari). Berat kering tertinggi diperoleh pada perlakuan sukrosa 
90 g/L pada hari ke-7, 14, dan 35; dan perlakuan sukrosa 60 g/L pada hari ke-21 dan 28. 
Kandungan saponin tertinggi diperoleh pada perlakuan sukrosa 90 g/L pada waktu kultur 
hari ke-7. Pada perlakuan variasi konsentrasi media MS, kinetika pertumbuhan akar 
adventif ginseng Jawa berdasarkan laju pertumbuhan relatif tertinggi diperoleh pada 
perlakuan media 1 MS pada hari ke-35 (0,0143 g/hari). Berat kering tertinggi diperoleh 
pada perlakuan media 1 MS pada hari ke-7, 14, 21, dan 35; dan perlakuan media ¾ MS 
pada hari ke-28. Sedangkan untuk kandungan saponin tertinggi diperoleh pada perlakuan 
medium ¾ MS pada hari ke-7, 14, dan 35; dan perlakuan medium 1 MS pada hari ke-21 
dan 28. Dari semua perlakuan, konsentrasi sukrosa awal 90 g/L dan konsentrasi ¾ MS cair 
merupakan konsentrasi terbaik yang dapat meningkatkan kinetika pertumbuhan dan 
kandungan saponin akar adventif ginseng Jawa. 

Kata kunci : akar adventif, saponin, medium kultur cair, sukrosa, Talinumpaniculatum 
Gaertn. 
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