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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Apel (Malus domestica) merupakan tanaman buah tahunan yang memiliki 

banyak manfaat dalam bidang kesehatan karena mengandung zat fitokimia. Fitokimia 

merupakan antioksidan alami dalam buah dan sayuran yang digunakan sebagai 

pencegah radikal bebas penyebab kerusakan sel-sel tubuh. Salah satu antioksidan yang 

ada dalam buah apel adalah flavonoid (Waji, 2009). 

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman 

hijau, kecuali alga. Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai 

antioksidan. Adanya berbagai aktivitas biologis yang dimiliki flavonoid telah 

mendorong penelitian intensif terhadap sifat senyawa tersebut dan efeknya terhadap 

kesehatan manusia. Flavonoid dapat diproduksi dengan menggunakan berbagai 

pendekatan bioteknologi, seperti kultur kalus, kultur suspensi sel, dan kultur organ 

(Jedinak et al., (2004) dalam Waji (2009)). Flavonoid dalam tubuh manusia 

mempunyai manfaat antara lain untuk mencegah kanker, keropos tulang, anti-

inflamasi, antibiotik, dll. (Waji, 2009). Salah satu komponen aktif flavonoid terbesar 

dalam buah apel yang banyak memberi manfaat adalah quercetin.  

Quercetin merupakan zat aktif kelas flavonoid yang secara biologis amat kuat, 

bila vitamin C memiliki aktivitas antioksidan 1, maka quercetin memiliki aktivitas 

antioksidan 4,7. Quercetin dipercaya dapat mencegah penyakit degeneratif  
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dalam tubuh dan mencegah proses oksidasi dari LDL (Low Density Lipoproteins)  

dengan menangkap radikal bebas sekaligus menghelat ion logam transisi (Waji, 2009). 

Saat ini produksi senyawa metabolit sekunder secara komersial sudah mulai dilakukan 

dengan cara kultur in vitro (Karuppusamy, 2009). Produksi metabolit sekunder 

menggunakan teknik kultur in vitro sudah banyak dilakukan di kultur kalus maupun 

kultur suspensi sel baik pada tanaman apel maupun tanaman yang lain (Filova, 2014).  

Kultur kalus apel merupakan tehnik budidaya kalus tanaman apel dalam suatu 

lingkungan terkendali dan dalam keadaan aseptik atau bebas mikroorganisme. Zat 

pengatur tumbuh yang sering digunakan untuk membentuk kalus dengan cepat adalah 

auksin 2,4D dan sitokinin BAP.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawarni (2016), 

konsentrasi 2,4 D 0,5 mg/l dan BAP 1 mg/l dapat memultiplikasi beberapa kalus 

kultivar apel pada pengamatan berat kalus akhir, pertambahan berat kalus, panjang dan 

lebar kalus. Kultur kalus non-embryogenik mengandung kurang lebih gumpalan 

homogen dari sel-sel yang berdediferensiasi, sehingga digunakan untuk produksi 

metabolit sekunder. Pendekatan ini relatif sering digunakan untuk produksi flavonoid 

(Filova, 2014).  

Produksi flavonoid dapat dimaksimalkan dengan penambahan sumber  karbon 

salah satunya adalah sukrosa. Konsentrasi sukrosa yang tinggi diserap sel-sel kalus 

selain untuk pertumbuhan juga digunakan untuk membentuk metabolit sekunder. 

Menurut Jang dan Sheen (1997) dalam Merrilon dan Ramawat (1999) dalam 

pembentukkan metabolit sekunder, gula digunakan sebagai sumber energi, sumber 

karbon, dan untuk mengatur sinyal yang mempengaruhi ekspresi gen dalam proses 

pembentukkan metabolit sekunder. Penurunan konsentrasi sukrosa dalam media MS 
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cenderung meningkatkan kandungan reserpin kalus R. Verticillata. Penambahan 

sukrosa sampai dengan 30 g/l meningkatkan kandungan reserpin yaitu 548,18 mg/g. 

konsentrasi sukrosa di atas 30 g/l menurunkan kandungan reserpin yaitu 373,24 mg/g 

(Irmawati, 2007).  

Tanaman apel terdapat bermacam-macam kultivar yang memiliki ciri-ciri yang 

berbeda. Beberapa kultivar unggulan yang sudah dibudidayakan lama di wilayah 

Malang dan sekitarnya antara lain: Rome Beauty, Manalagi, Anna, Princess Noble dan 

Wangli dan beberapa kultivar apel impor antara lain: Granny Smith, Fuji, Red 

Dellicious (Washington), Gala Ambrosia dan lain lain. Setiap kultivar apel memiliki 

bentuk, warna, dan rasa yang berbeda-beda. Kultivar Red Delicious dengan perlakuan 

(blender) menghasilkan total flavonoid atau kadar quercetin sebesar 55,80 mg/g 

(Cempaka, 2014). 

Senyawa antioksidan juga terdapat pada produk sari apel. Penelitian yang 

dilakukan oleh Aprilia dan Susanto (2014), sari apel kultivar Manalagi dengan lama 

osmosis 24 jam dengan kandungan vitamin C 2,21 mg/100ml, total fenol 1,12 mg/ml, 

aktivitas antioksidan 1,89%, gula reduksi 8,67%, total asam 0,38, pH 3,58, tingkat 

kecerahan 30,4, tingkat kemerahan 3,90 dan tingkat kekuningan 2,50 dengan penilaian 

warna 4, rasa  3,80 dan aroma 3,90 lebih disukai berdasarkan uji organoleptik.  

Selain dari buah segar dan olahan, produk antioksidan dapat diperoleh dari kalus 

pada kultur in vitro apel. Penelitian tekait dengan produksi antioksidan dari kalus apel 

belum diperoleh laporannya, karena itu kajian perlakuan konsentrasi sukrosa yang 

berbeda pada media kultur kalus beberapa kultivar apel perlu dilakukan sebagai 

alternatif memperoleh antioksidan skala in vitro. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh interaksi konsentrasi sukrosa dan kultivar apel terhadap

pertumbuhan dan kandungan antioksidan kalus?

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi sukrosa terhadap pertumbuhan dan

kandungan antioksidan kalus apel ?

3. Bagaimana pengaruh kultivar apel terhadap pertumbuhan dan kandungan

antioksidan kalus?

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

sukrosa terhadap pertumbuhan dan kandungan antioksidan kalus beberapa kultivar 

apel. 

1.4. Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara konsentrasi sukrosa dan kultivar apel terhadap

pertumbuhan dan kandungan antioksidan kalus beberapa kultivar apel.

2. Diduga pemberian konsentrasi sukrosa yang berbeda berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan kandungan antioksidan kalus apel.

3. Diduga kalus kultivar apel yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan

dan kandungan antioksidan.
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