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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Klasifikasi dan Kultivar Tanaman Apel   

Apel merupakan buah tahunan yang biasanya hidup di negara yang beriklim 

subtropis. Apel dapat tumbuh di Indonesia setelah tanaman apel ini beradaptasi 

dengan iklim Indonesia, yaitu iklim tropis (Baskara, dkk. 2010). Apel di Indonesia 

dapat tumbuh dan berbuah baik di dataran tinggi, khususnya di Malang (Batu dan 

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

2.1.1 Klasifikasi tanaman apel  

Berikut adalah klasifikasi tanaman apel: 

1) Kingdom  : Plantae 

2) Superdivisi  : Spermatophyta 

3) Divisi   : Magnoliophyta 

4) Kelas   : Dicotyledone 

5) Ordo   : Rosales 

6) Famili   : Rosaceae 

7) Genus   : Malus  

8) Spesies  : Malus domestica 

(Sumber : https://plants.usda.gov. 08-07- 2017) 

 

Apel merupakan salah satu buah yang mengandung quercetin dalam jumlah 

tinggi. 100 gram buah apel, terkandung sekitar 4,42 mg aglikon quercetin dan 13,2 

mg glikosida quercetin.  
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Kandungan quercetin ini bervariasi tiap buahnya dipengaruhi oleh perbedaan 

kultivar, nutrisi tanaman yang dipakai, kondisi pertumbuhan, proses pengolahan, 

dan penyimpanan (Boyer and Liu, 2004). 

Beberapa senyawa fitokimia yang ada pada buah apel 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). Manfaat buah apel antara 

lain untuk menurunkan kolesterol dalam darah, penstabil gula darah, penurun 

tekanan darah, agen anti kanker, dan untuk program diet (Purwo dan Zubaidi, 

2010). Konsentrasi tertinggi dari flavonol, salah satunya quercetin, terdapat pada 

buah apel (Waji, 2009). 

2.1.2. Kultivar Apel 

1. Apel Manalagi 

Apel Manalagi, paling sering dijumpai berwarna hijau. Rasa daging buahnya 

manis walaupun belum matang, aromanya kuat, kandungan airnya kurang. Daging 

buah berwarna putih kekuningan. Bentuk buah agak bulat dengan ujung dan 

pangkal berlekuk dangkal. Apel ini memiliki produktivitas yang cukup tinggi yaitu 

antara 10,9 – 58,6 kg/pohon (Ciko, 2014).  Kultivar Manalagi memiliki rasa yang 

manis walaupun masih muda dan aromanya harum. Diameter buah ini berkisar 

antara 5-7 cm dengan berat 75-160 gram per buahnya. Daging buahnya berawarna 

putih, kadar airnya hanya 84,05%. Bentuk bijinya bulat dengan ujung tumpul dan 

berwarna cokelat tua (Sufrida dan Maloedyn, 2004).  
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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/g, 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 sedangan berdasarkan uji organoleptik dengan penilaian 

warna 4,10 (suka), rasa 3,80 (suka) dan aroma 3,90 (suka). 

2. Apel Red Delicious 

Apel Red Delicious (Washington), Berasal dari Amerika, kulit agak tebal, 

warna kulit merah hati bergaris-garis, daging buah lunak, berair, rasa manis sedikit 

asam. Enak dimakan dalam keadaan segar. Kelebihan dari kultivar ini adalah 

tanaman lebih pendek dan dapat tumbuh dan berbuah dengan cepat (Untung, 1996). 

Hasil penelitian Cempaka (2014), rata-rata hasil pengukuran kadar quercetin 

pada masing-masing jenis pengolahan dan kultivar apel menunjukkan rata-rata 

kadar quercetin tertinggi terdapat pada apel segar varian Rome beauty yaitu sebesar 

477,96 mg/g, sedangkan rata-rata quercetin. yang terendah terdapat pada smoothie 

apel (blender) varian Red Delicious yaitu sebesar 55,80 mg/g. 

3. Gala Ambrosia 

Kultivar Gala Ambrosia, merupakan hasil silangan dari kultivar Kidds 

Orange dengan Golden Delicious.  Mulyanti (2011) menyatakan bahwa angka 

konsumsi apel Gala Ambrosia menempati peringkat ke 4 pada data buah yang 

memiliki penjualan tinggi, yaitu 1394 kg/tahun.  Apel ini disukai masyarakat karena 

rasanya yang manis, renyah, beraroma manis tajam dan berpenampilan menarik.  

(Untung, 1996).  
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Gambar 1. Kultivar Apel Lokal dan Impor 

Keterangan :  

A.  kultivar apel Manalagi           (Sumber: http//:img.bisnis.com) 

 B. Kultivar apel Gala Ambrosia  (Sumber: http//:img.bisnis.com) 

 C. Kultivar apel Red Delicious    (Sumber:http//:www.specialtyproduce.com) 
 

2.2. Kandungan Gizi Apel  

Menurut Hembing (1992) dalam manullang (2017), seorang pakar kesehatan, 

manfaat buah apel antara lain adalah menurunkan kadar kolesterol, menurunkan 

tekanan darah, menstabilkan gula darah, menurunkan nafsu makan, membunuh 

virus, meningkatkan HDL, memperlancar pencernaan, mempertahankan kesehatan 

urat nsaraf, antikanker dan sebagai obat jantung yang baik. Disamping zat-zat gizi 

tersebut, rahasia apel dalam mencegah penyakit terletak pada kandungan karoten 

dan pektinnya yang merupakan serat larut di dalam air. Karoten memiliki aktivitas 

sebagai vitamin A dan juga antioksidan yang berguna untuk menangkal serangan 

radikal bebas penyebab berbagai penyakit degeneratif. Pektin merupakan salah satu 

tipe serat kasar berbentuk gel yang berfungsi memperbaiki otot pencernaan yang 

rusak dan membantu mendorong sisa makanan berupa faeces keluar dari tubuh 

melalui saluran pembuangan (Sufrida dan Maloedyn, 2004). Kandungan gizi apel 

dalam 100 gram buah apel ditunjukkan pada tabel 1. 

 

 

A B C 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Apel dalam 100 gram Buah Apel 

Nomor Nama zat gisi Satuan Kandungan 

1 Energi Kalori 58,00 

2 Protein Gram   0,30 

3 Lemak Gram   0,40 

4 Karbohidrat Gram 14,90 

5 Kalsium Miligram   6,00 

6 Fosfor Miligram 10,00 

7 Vitamin B1 Miligram   0,04 

8 Vitamin B2 Miligram   0,03 

9 Vitamin C Miligram   5,00 

10 Vitamin A RE 24,00 

11 Niacin Miligram   0,10 

12 Besi Miligram   1,30 

13 Serat Gram   0,70 

Direktorat Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian (2009) 
 

2.3. Kultur Apel 

2.3.1. Kultur Kalus 

Kultur in vitro merupakam teknik budidaya tanaman yang ditumbuhkan 

pada lingkungan yang aseptik. Kultur apel banyak dilakukan dengan cara 

menumbuhkan kalus pada media MS dengan penambahan zat pengatur tumbuh 

Auksin dan sitokinin. Kalus adalah poliferasi massa jaringan yang belum 

terdiferensiasi. Massa sel ini terbentuk di seluruh permukaan irisan eksplan, 

sehingga semakin luas permukaan irisan eksplan semakin cepat dan banyak kalus 

yang terbentuk (Hendaryono dan Wijayani, 1994).  

Kultur kalus adalah kultur dari induksi sel tanaman yang berdiferensiasi 

pada media yang biasanya mengandung auksin dengan konsentrasi yang tinggi atau 

kombinasi dari auksin dan sitokinin dalam kultur in vitro. Kultur kalus non-

embryogenik 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). 
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Menurut Gunawan (1987) dalam Sudarmadji, (2003) kalus dapat membelah 

dengan cepat dengan penambahan zat pengatur tumbuh berupa auksin dan sitokinin. 

Jika konsentrasi auksin lebih besar daripada sitokinin maka kalus akan tumbuh dan 

bila konsentrasi sitokinin lebih besar dibanding auksin maka tunas akan tumbuh. 

Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan untuk membentuk kalus dengan cepat 

adalah auksin 2,4D dan sitokinin BAP.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Retno 

(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. 

Produksi metabolit sekunder melalui kultur in vitro dapat dilakukan dengan 

kultur kalus maupun kultur suspensi sel. Untuk menghasilkan metabolit sekunder 

dalam jumlah yang besar melalui kultur in vitro dibutuhkan berbagai metode untuk 

merangsang aktivitas biosintesis senyawa aktif tanaman tersebut (Ramachandra, 

2000). Beberapa strategi untuk meningkatkan produksi metabolit sekunder melalui 

kultur in vitro telah dikembangkan. Dalam kultur in vitro, jenis metabolit sekunder 

tertentu akan terakumulasi dalam jumlah yang besar apabila berada di bawah 

kondisi tertentu pula. Beberapa cara mengoptimalkan produksi metabolit sekunder 

melalui kultur in vitro antara lain: (1) manipulasi faktor lingkungan dan media, (2) 

pemilihan klon sel yang bernilai tinggi, (3) pemberian prekursor, dan (4) elisitasi 

(Mulabagal dan Tsay, 2004). 

2.3.2. Sukrosa 

Sumber karbon merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

menentukan keberhasilan kultur jaringan selain kombinasi zat tumbuh (ZPT). 

Sumber karbon berfungsi sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh sel untuk 
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dapat melakukan pertumbuhan juga digunakan untuk membentuk metabolit 

sekunder  (Kimball, 1994). Glukosa dan fruktosa sebagai hasil hidrolisis sukrosa 

dapat merangsang pertumbuhan beberapa jaringan. Konsentrasi sukrosa 

berpengaruh terhadap pertumbuhan kalus (Srilestari, 2005). 

Konsentrasi sukrosa yang tinggi diserap selsel 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. 

Hasil penelitian Nurchayati dan Fatimah (2010) menunjukkan bahwa asam 

askorbat tertinggi dari kalus Hibiscus sabdariffa L diperoleh dari perlakuan 

konsentrasi sukrosa 50 g/L sebanyak 0,41 mg/g. Hasil tersebut tidak berbeda secara 

signifikan dengan perlakuan konsentrasi 40 g/L, yaitu bekisar antara 0,38 sampai 

0,41 mg/g.  

Peningkatan konsentrasi sukrosa dalam media MS 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).  

Pembentukan flavonoid dapat melalui dua jalur, yaitu melalui jalur pentosa 

fosfat kemudian akan masuk ke dalam jalur shikimat dan dapat juga melalui jalur 

glikolisis, dari fosfoenol piruvat (PEP) sebelum menjadi piruvat, fosfoenol piruvat 

ini akan masuk ke dalam jalur shikimat, yang selanjutnya membentuk senyawa 
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flavonoid Smith et al., 2009. Berikut adalah jalur biosintesis flavonoid dari jalur 

pentosa fosfat dapat dilihat pada gambar 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perjalanan molekul sukrosa (hasil fotosintesis) menjadi 

molekul PEP (melalui jalur glikolisis) dan E4P (melalui 

jalur pentosa fosfat) menghasilkan flavonoid hingga 

menjadi chorismate (Smith et al., 2009) 
 



13 
 

 
 

2.4. Metabolit Sekunder 

2.4.1. Flavonoid 

Flavonoid adalah senyawa fenolik yang diisolasi dari berbagai bagian dari 

tanaman. Sampai saat ini, telah berhasil diisolasi lebih dari 8.000 jenis senyawaaan 

flavonoid. Pada 6 tanaman, flavonoid memiliki beragam fungsi. Di antaranya dapat 

berfungsi sebagai antioksidan, antimikrobial, fotoreseptor, atraktor visual, dan 

skrining cahaya. Flavonoid terutama berada dalam bentuk turunan glikosilat. 

Bertanggung jawab atas warna daun, bunga, dan buah. 

Menurut Waji (2009), Flavonoid adalah senyawa fenolik alam potensial, 

digunakan sebagai antioksidan juga mempunyai bioaktifitas sebagai obat. 

Flavonoid dalam tubuh manusia mempunyai manfaat antara lain untuk mencegah 

kanker, keropos tulang, anti-inflamasi, antibiotik, dll. Salah satu komponen aktif 

flavonoid terbesar dalam buah apel yang banyak memberi manfaat adalah 

quercetin. 

2.4.2. 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 atau 3,3,4,5,7-pentahydroxyflavone merupakan 

senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tanaman seperti apel, 

bawang, brokoli, dll. Quercetin 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 (Waji, 

2009). Kandungan quercetin pada beberapa jenis makanan yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2. Kandungan quercetin pada beberapa makanan 

Food Source Quercetin Content (mg/100g) 

Apple, with skin 4,42 

Broccoli, raw 3,31 

Raw Onions 13,27 

Spinach Raw 4,86 

Black Tea Leaves, dry 204,66 

Green Tea Leaves, dry 255,55 

Red Wine 0,84 

(Waji, 2009) 

Quercetin termasuk dalam salah satu flavonol, satu dari enam subkelas 

komponen metabolit sekunder flavonoid. Manfaat dari senyawa ini antara lain 

sebagai sumber antioksidan, menyembuhkan alergi, asma, penyakit atopic, kanker, 

penyakit kardiovaskuler, diabetes dan komplikasi diabetik, gastroprotektif dan oral 

mucosa effects, hipertensi, bahkan untuk meningkatkan sistem imun pada tubuh, 

seperti melawan penyakit HIV, Herpes, dll. Menurut penelitian Maalik et. 

al.,(2014) menyebutkan quercetin adalah suatu molekul versatile dengan banyak 

kegunaan, contohnya sebagai neurologikal, antivirus, anti inflamasi, 

hepatoprotektif, melindungi sisterm reproduksi tubuh dan agen anti obesitas. 

2.5.  Uji Total Flavonoid 

Penetapan kadar flavonoid adalah adanya reaksi antara flavonoid dengan 

AlCl3 kompleks berwarna kuning, dan dengan penambahan NaOH akan 

membentuk senyawa kompleks yang berwarna merah muda yang dapat diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 510 nm (Rohman et al., 2005) dalam 

Herwinaldo (2010)). Hasil penelitian Herwinaldo (2010) nilai kadar flavonoid 

untuk fraksi n-heksan, fraksi etil asetat, ekstrak etanol dan fraksi air berturut-turut 

adalah 8,201 mg QE/g ekstrak, 5,224 mg QE/g ekstrak, 4,201 mg QE/g ekstrak dan 

1, 163 mg QE/g ekstrak. 
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