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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemanfaatan buah sebagai bahan dasar obat-obatan dalam dunia medis 

sudah lama dilakukan oleh peneliti-peneliti di luar maupun dalam negeri, 

termasuk Indonesia. Manfaat dari buah-buahan tersebut berasal dari kandungan 

senyawa kimia dalam buah-buahan tersebut. Salah satu buah yang digunakan 

untuk bahan dasar pembuatan obat adalah buah apel. Apel (Malus domestica) 

memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan karena mengandung zat 

fitokimia dan flavonoid (Nugraha dan Ghozali, 2014). Flavonoid merupakan 

senyawa fenolik yang berpotensial sebagai antioksidan, senyawa yang bisa 

menetralisir radikal bebas yang masuk pada tubuh manusia. Flavonoid dalam 

tubuh manusia mempunyai manfaat antara lain untuk mencegah  kanker, keropos 

tulang, anti-inflamasi, antibiotik, dan lain-lain (Waji dan Sugrani, 2009).  

Flavonoid yang paling banyak pada tanaman apel adalah flavonoid 

golongan flavonol, yaitu quersetin. Quersetin atau 3,3,4,5,7-pentahydroxyflavone 

merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tanaman 

seperti apel, bawang, brokoli, dan lain-lain (Harris et al., 2005 dalam Harris et al., 

2011). Quersetin dipercaya dapat mencegah penyakit degeneratif dalam tubuh dan 

mencegah proses oksidasi dari LDL (Low Density Lipoproteins) dengan 

menangkap radikal bebas sekaligus menghelat ion logam transisi yang berbahaya 

untuk tubuh manusia, seperti Kromium (Cr), Mangan (Mn), Besi (Fe), Tembaga 

(Cu), dan lain-lain (Waji dan Sugrani, 2009). Kandungan quersetin pada buah apel 

(Malus domestica) dan kulitnya sekitar 4,01 mg/100 g (Bhagwat et. al, 2013), dan 

aktivitas antioksidan kulit apel masuk kategori kuat (Pertiwi, 2016).  
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Senyawa kimia yang ada dalam tanaman tersebut banyak diekstrak dari 

tanaman langsung, namun karena ketersediaan, biaya yang mahal, serta struktur 

senyawa yang sangat kompleks, hal ini menjadi tidak ekonomis (Vieanda, 2011). 

Contohnya saja pada produksi buah apel di Indonesia setiap tahun menurun 

karena berkurangnya lahan perkebunan apel akibat alih fungsi lahan menjadi 

pemukiman dan pariwisata di Kota Batu (Aditiyas, 2014), sehingga produksi 

buahnya tidak mencukupi kebutuhan buah apel di Indonesia, terlihat dari semakin 

banyaknya impor buah apel setiap tahunnya, mulai dari ± 146 ribu ton pada tahun 

2008, dan pada tahun 2012 mencapai ± 214 ribu ton (Direktorat Jenderal 

Hortikultura, 2010). Pendekatan secara in vitro untuk memproduksi metabolit 

sekunder secara komersial sudah mulai diterapkan karena produksinya lebih dapat 

dipercaya, simpel, dan dapat diperkirakan (Karuppusamy, 2009). Produksi 

metabolit sekunder menggunakan teknik kultur in vitro telah diberitakan di kultur 

kalus maupun kultur suspensi sel (Filova, 2014). Beberapa keuntungan 

pemanfaatan teknik kultur jaringan dalam produksi senyawa metabolit sekunder 

dibandingkan dengan cara konvensional antara lain: (1) menghasilkan senyawa 

metabolit sekunder yang lebih konsisten dalam waktu lebih singkat, (2) faktor 

lingkungan dapat diatur dan dikendalikan sehingga tidak akan dipengaruhi oleh 

iklim, hama dan penyakit, musim dan faktor lainnya, dan (3) mutu dari senyawa 

metabolit sekunder yang diproduksi lebih baik dan sistem produksi yang dapat 

diatur (Ernawati, 1992 dalam Purnamaningsih dan Ashrina, 2011).  

Salah satu cara memproduksi metabolit sekunder adalah dengan 

menggunakan prekursor/pemacu metabolit sekunder, contohnya asam amino. 

Penggunaan asam amino pada media kultur in vitro tanaman adalah salah satu 
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cara membentuk kalus pada media dengan komposisi organik (Staba, 1982). 

Media dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah media MS (Murashige 

and Skoog) dengan penambahan 2,4-D 0,5 ppm + BAP 1 ppm yang paling efektif 

pada multiplikasi kalus apel (Mawarni, 2016), sedangkan prekursor berupa asam 

amino yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenilalanin. Fenilalanin 

merupakan contoh asam amino (metabolit primer) yang membantu memacu 

(prekursor) beberapa produk metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, asam 

fenolik, dan lain-lain (Wink, 2010 dalam Ghasemzadeh dan Ghasemzadeh, 2011).  

Penelitian untuk memproduksi metabolit sekunder quersetin secara in vitro 

pada kultur kalus apel masih jarang dilakukan di dalam maupun luar negeri. 

Penelitian ini ditargetkan untuk mempelajari respons pemberian konsentrasi asam 

amino fenilalanin yang berbeda sebagai prekursor dalam produksi quersetin 

melalui kultur kalus apel.  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah terjadi interaksi antara kalus varietas apel dan konsentrasi 

fenilalanin terhadap pertumbuhan kalus apel? 

2. Bagaimana pengaruh varietas apel terhadap pertumbuhan kalus apel? 

3. Bagaimana pengaruh konsentrasi fenilalanin terhadap pertumbuhan kalus 

apel?  

4. Bagaimana hasil rerata uji flavonoid total pada kalus varietas apel dengan 

konsentrasi fenilalanin yang berbeda? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah terjadi interaksi antara kalus varietas apel dan 

konsentrasi fenilalanin terhadap pertumbuhan kalus apel 

2. Untuk mengetahui pengaruh varietas apel terhadap pertumbuhan kalus 

apel 

3. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi fenilalanin terhadap pertumbuhan 

kalus apel 

4. Untuk mengetahui hasil rerata uji flavonoid total pada kalus varietas apel 

dengan konsentrasi fenilalanin yang berbeda 

1.4. Hipotesis  

1. Diduga terjadi interaksi antara kalus varietas apel dan konsentrasi 

fenilalanin terhadap pertumbuhan kalus apel 

2. Diduga varietas apel berpengaruh terhadap pertumbuhan kalus apel 

3. Diduga konsentrasi fenilalanin berpengaruh terhadap pertumbuhan kalus 

apel 

4. Diduga ada perbedaan hasil rerata uji flavonoid total pada kalus varietas 

apel dengan konsentrasi fenilalanin yang berbeda 

 


