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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Apel (Malus domestica) 

Apel (Malus domestica) merupakan tanaman buah tahunan berasal dari 

Asia Barat yang beriklim sub tropis. Apel dapat tumbuh di Indonesia setelah 

tanaman apel ini beradaptasi dengan iklim Indonesia, yaitu iklim tropis (Baskara, 

2010). Penanaman apel di Indonesia dimulai sejak tahun 1934 dan berkembang 

pesat pada tahun 1960 hingga sekarang. Apel di Indonesia dapat tumbuh dan 

berbuah baik di dataran tinggi, khususnya di Malang (Batu dan Poncokusumo) 

dan Pasuruan (Nongkojajar), Jawa Timur (Fajri, 2011).  

Berikut adalah klasifikasi tanaman apel (Malus domestica): 

1) Kingdom  : Plantae 

2) Subkingdom : Tracheobionta 

3) Superdivisi : Spermatophyta 

4) Divisi  : Magnoliophyta 

5) Kelas  : Dicotyledone 

6) Subkelas  : Rosidae 

7) Ordo  : Rosales 

8) Famili  : Rosaceae 

9) Genus  : Malus  

10) Spesies  : Malus domestica auct. non Borkh. 

Sumber: http://plants.usda.gov/ 
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Gambar 1. Apel (Malus domestica) 

Sumber: http:// biologipedia.blogspot.com/ 

Varietas apel impor dari spesies (Malus domestica) contohnya Fuji, Red 

delicious, Granny smith, Golden Delicious, dan lain-lain, sedangkan contoh 

varietas lokal yaitu Rome Beauty, Manalagi, dan Anna (Nafillah, 2015). Buah apel 

(Malus domestica) memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk menurunkan 

kolesterol dalam darah, penstabil gula darah, penurun tekanan darah, agen anti 

kanker, dan untuk program diet (Purwo dan Zubaidi, 2010).  

Beberapa senyawa fitokimia yang ada pada buah apel dan berfungsi 

sebagai antioksidan adalah golongan flavonoid, tokoferol, senyawa fenolik, 

kumarin, turunan asam sinamat, dan asam-asam organik polifungsional. Selain 

itu, apel mengandung betakaroten yang berfungsi sebagai provitamin A untuk 

mencegah serangan radikal bebas (Susanto dan Setyohadi, 2011). Seiring dengan 

meningkatnya pengetahuan masyarakat akan manfaat buah Apel bagi kesehatan 

merupakan salah satu alasan tingginya kebutuhan buah Apel di masyarakat 

(Baskara, 2010). 

Kandungan apel berupa zat berguna bagi tubuh manusia diantaranya 

pektin (sejenis serat), quersetin (bahan anti kanker dan anti radang) serta vitamin 

C yang tinggi merupakan sebagian alasan mengapa ahli gizi sangat menganjurkan 

masyarakat untuk mengkonsumsi buah Apel secara teratur. Beberapa persoalan 

kesehatan seperti susah buang air besar, obesitas, kolesterol tinggi, arthritis dan 
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lainnya dapat diatasi dengan terapi buah Apel. Kandungan anti oksidan yang 

sangat tinggi juga menjadi alasan tingginya konsumsi buah Apel oleh masyarakat 

sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit dan disfungsi kesehatan tubuh 

lainnya (Baskara, 2010).. Menurut Arai et al. (2000) dalam Cempaka et al. 

(2014), angka kematian penduduk Jepang yang disebabkan oleh cardiovascular 

disease jumlahnya relatif rendah karena orang Jepang sering mengkonsumsi 

makanan yang mengandung flavonoid dan isoflavon. 

2.2. Flavonoid Quersetin 

Flavonoid adalah suatu golongan metabolit sekunder yang tersebar merata 

dalam dunia tumbuh-tumbuhan, termasuk salah satu golongan fenol alam terbesar. 

Flavonoid dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, seperti antosianin, 

proantosianidin, flavonol, flavon, glikoflavon, flavonil, khalkon, auron, flavonon 

dan isoflavon (Viani, 2015).  

Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai 

antioksidan dan mempunyai bioaktifitas sebagai obat. Senyawa-senyawa ini dapat 

ditemukan pada batang, daun, bunga dan buah. Flavonoid dalam tubuh manusia 

berfungsi sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker. 

Manfaat lainnya adalah untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektifitas 

vitamin C, anti-inflamasi, mencegah keropos tulang dan sebagai antibiotik. 

Quersetin adalah kelompok senyawa flavonol terbesar, quersetin dan glikosidanya 

berada dalam jumlah sekitar 60—75 % dari flavonoid (Waji dan Sugrani, 2009).  
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Gambar 2. Flavonoid Quersetin   

Sumber : www.jyi.org 

Quersetin nomenklatur menurut International Union of Pure and Applied 

Chemistry (IUPAC) adalah 3,3', 4', 5,7 -pentahydroxyflavanone (atau sinonimnya 

3,3', 4', 5,7-pentahydroxy-2-phenylchromen-4-one), berwarna kuning cemerlang 

citron dan tidak larut sepenuhnya dalam air dingin, sukar larut dalam air panas, 

tapi cukup larut dalam alkohol dan lemak (Kelly, 2011). Quersetin mempunyai 

titik lebur 310
0
C, sehingga tahan terhadap pemanasan (Daud et. al., 2011). 

Menurut penelitian Maalik et al. (2014) quersetin adalah suatu molekul 

serbaguna, contohnya sebagai antioksidan, neurologikal, antivirus, anti inflamasi, 

hepatoprotektif, melindungi sisterm reproduksi tubuh dan agen anti obesitas. 

Kemampuan flavonoid sebagai antioksidan belakangan ini banyak diteliti, karena 

flavonoid memiliki kemampuan untuk merubah atau mereduksi radikal bebas dan 

juga sebagai anti radikal bebas (Tarigan et. al., 2008 dalam Ikhlas, 2013).  

Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah 

berlebih, sehingga jika terjadi paparan radikal bebas berlebih maka tubuh 

membutuhkan antioksidan eksogen (Sunarni, 2005 dalam Erawati, 2012). 

Quersetin merupakan salah satu zat aktif kelas flavonoid yang secara biologis 

amat kuat, bila vitamin C mempunyai aktivitas antioksidan 1, maka quersetin 

mepunyai aktivitas antioksidan 4,7 (Waji dan Sugrani, 2009). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Mathur dan Goswami (2014), penggunaan 

berbagai konsentrasi fenilalanin sebagai prekursor flavonoid dapat meningkatkan 

produksi quersetin pada flavonoid total kultur kalus Maytenus emarginata. 

Senyawa quersetin tertinggi biasa ditemukan di sayuran dan buah-buahan, 

contohnya pada apel beserta kulit buahnya (4,42 mg/100g), brokoli (3,21 

mg/100g), bawang (13,27 mg/100g), bayam (4,86 mg/100g), teh hitam (204,66 

mg/100g), teh hijau (255,55 mg/100g), dan anggur merah (0,84 mg/100g) (Waji 

dan Sugrani, 2009). Salah satu cara untuk mengukur flavonoid total dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode kolorimetri (Patni, 2013). Metode 

kolorimetri ini lebih murah dalam penggunaannya, namun tetap dapat dipercaya, 

akurat, dan tidak memakan waktu lama (Marghitas et. al., 2007). 

2.3. Kultur Kalus 

Salah satu pilihan alternatif yang paling cepat dilakukan dalam 

memproduksi metabolit sekunder adalah dengan kultur in vitro, terutama kultur 

kalus. Kultur kalus bertujuan untuk memperoleh kalus dari eksplan yang diisolasi 

dan ditumbuhkan dalam lingkungan terkendali. Kalus diharapkan mampu 

memperbanyak dirinya secara terus menerus. Sel-sel penyusun kalus adalah sel-

sel parenkim yang mempunyai ikatan renggang dengan sel-sel lainnya (Santoso 

dan Nursandi, 2002).  

Pembentukan dan pertumbuhan kalus dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya komposisi media tumbuh. Pertumbuhan dan perkembangan eksplan 

dipengaruhi oleh komposisi media yang digunakan (Gati dan Mariska, 1992 

dalam Rahayu, 2003). Tahap pertama dalam kultur kalus yang perlu dilakukan 

yaitu menginduksi kalus dari eksplan. Pembentukan dan pertumbuhan kalus dapat 
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dipacu dengan pemberian zat pengatur tumbuh, baik auksin maupun 

dikombinasikan dengan sitokinin. Teknik kultur in vitro juga dapat diaplikasikan 

untuk memproduksi senyawa kimia alami. Keuntungannya antara lain dapat 

diperoleh hasil secara cepat, seragam, dan tidak membutuhkan lahan yang luas 

(Indrayanto, 1988 dalam Rahayu, 2003). Kultur kalus non-embriogenik 

mengandung kurang lebih gumpalan homogen dari sel-sel yang berdediferensiasi, 

biasanya digunakan untuk produksi metabolit sekunder. Pendekatan ini relatif 

sering digunakan untuk produksi flavonoid (Filova, 2014). 

Induksi kalus sangat berkaitan dengan zat pengatur tumbuh endogen dan 

eksogen. Zat pengatur tumbuh yang paling berpengaruh pada induksi kalus adalah 

auksin dan sitokinin. Penggunaan auksin (2,4-D) dan sitokinin (BA atau kinetin) 

akan meningkatkan proses induksi kalus. Penambahan auksin atau sitokinin ke 

dalam media kultur dapat meningkatkan konsentrasi zat pengatur tumbuh endogen 

di dalam sel, sehingga menjadi “faktor pemicu” dalam proses tumbuh dan 

perkembangan jaringan (Lestari, 2011). 

Media dasar yang biasanya digunakan adalah media MS (Murashige and 

Skoog). Keistimewaan media MS adalah kandungan nitrat, kalium dan 

ammoniumnya yang tinggi, dan jumlah hara anorganiknya yang layak untuk 

memenuhi kebutuhan banyak sel tanaman dalam kultur (Wetter dan Constabel, 

1991 dalam Mawarni, 2016). Media multiplikasi kalus yang paling efektif pada 

kultur kalus apel yaitu Media MS dengan penambahan 2,4-D 0,5 ppm + BAP 1 

ppm (Mawarni, 2016).  
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2.4. Pertumbuhan dan Perkembangan Kalus 

 Kalus terbentuk melalui tiga tahapan, yaitu induksi, pembelahan sel, dan 

diferensiasi. Pembentukan kalus ditentukan oleh sumber eksplan, komposisi 

nutrisi pada medium dan faktor lingkungan. Induksi kalus dan multiplikasi kalus 

biasanya membutuhkan zat pengatur tumbuh berupa auksin dan sitokinin dengan 

konsentrasi yang seimbang, contohnya dengan penggunaan zat pengatur tumbuh 

2,4-D dan BAP (Solim dan Harahap, 2014). 

Selain itu, untuk mempercepat multiplikasi bisa dengan pelukaan bagian 

eksplan saat subkultur. Menurut Bustami (2011) dalam Putri (2015), adanya bekas 

potongan ini memudahkan 2,4-D yang terkandung dalam media berdifusi ke 

dalam jaringan eksplan dan membantu auksin endogen menstimulus pembelahan 

sel terutama sel-sel yang berada di sekitar daerah terluka. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil percobaan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kalus dari 

eksplan ruas batang lebih baik daripada kalus dari eksplan daun karena eksplan 

daun yang digunakan berupa helai daun utuh sehingga tidak terdapat bekas luka 

potongan (Putri, 2015). 

 Perubahan warna kalus pada perkembangan kalus biasanya tidak stabil 

diakibatkan terjadinya degradasi fisiologis atau menurunnya tingkat fisiologi 

tanaman akibat kekurangan unsur hara ketika berada pada media kultur dalam 

waktu yang lama. Warna kalus berubah menjadi lebih terang pada tiap 

minggunya, diduga karena terjadi peningkatan proliferasi sel yang ditandai 

dengan peningkatan ukuran diameter kalus. Pertumbuhan sel-sel pada kalus 

mengakibatkan terlihatnya perubahan warna menjadi lebih terang karena sel-sel 

yang baru tumbuh berwarna lebih cerah (Putri, 2015). 
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2.5. Prekursor Flavonoid 

Menurut Peraturan Pemerintah RI no. 44 tahun 2010, prekursor adalah  

bahan pemula/bahan kimia yang banyak digunakan dalam berbagai kegiatan baik 

pada industri farmasi, industri non farmasi, sektor pertanian maupun untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Departemen 

Kesehatan, 2010). 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 cara membentuk kalus pada media dengan komposisi organik (Staba, 1982). 

Fenilalanin merupakan contoh 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).  

Flavonoid berasal dari fenilalanin, prekursor melalui jalur fenilpropanoid. 

Suplementasi fenilalanin diperkirakan dapat meningkatkan aliran metabolit 

melalui jalus biosintesis fenilpropanoid dan menaikkan level komponen target 

(Masoumian et al., 2011).  

 
 Gambar 3. Fenilalanin  

 Sumber : http://worldofbiochemistry.blogspot.co.id/ 

Penambahan konsentrasi fenilalanin yang berbeda mempengaruhi kadar 

quersetin yang berbeda pula. Penelitian Tan dan Mahmmod (2013) pada kultur 

suspensi sel Centella asiatica, penambahan 60 ppm fenilalanin dapat 
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meningkatkan kadar flavonoid 11,5 kali lebih tinggi yaitu 65 mg/g berat kering 

daripada kontrol. Konsentrasi 750 ppm fenilalanin pada media MS dapat 

meningkatkan kadar quersetin optimum pada kalus Maytenus emarginata yaitu 

0,0064 mg/g berat kering, 33% lebih tinggi dibandingkan kontrol (Mathur dan 

Goswami, 2014).  

Penambahan 500 ppm fenilalanin meningkatkan kadar quersetin Pluchea 

lanceolata 1—2 kali lipat dibandingkan kontrol, (kontrol= 0.23mg/g berat kering; 

penambahan fenilalanin= 0.38mg/g berat kering) (Patni, 2013) dan pada 

penelitian Masoumian et al., (2011) perlakuan 3 mg/L fenilalanin menaikkan 

kadar flavonoid total optimum yaitu 11.43 ± 0.12 mg/g berat kering, 23% lebih 

tinggi dibandingkan kontrol pada kultur sel Hydrocotyle bonariensis.  

 
Gambar 4. Flavonoid Pathway 

Sumber : http://www.mdpi.com/ 
 


