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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Apel merupakan tanaman buah yang kaya manfaat. Salah satu manfaatnya 

adalah sebagai sumber antioksidan. Senyawa fitokimia apel dalam bentuk 

metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antioksidan diantaranya adalah 

senyawa fenolik, golongan flavonoid,dan asam-asam organik polifungsional. Apel 

mengandung kadar flavonoid dalam jumlah tinggi. Lee et al. (2003) meneliti 

kandungan senyawaan fenolik utama dalam enam jenis apel dan mendapati 

kandungan terbesar dalam mg/100 g apel segar adalah quersetin glikosida (13.2 

mg) , prosianidin B2 (9.35 mg), asam klorogenat (9.02 mg), epikatekin (8.65 mg), 

floretin glikosida (5.59 mg), dan vitamin C (12.8 mg). Berbagai jenis turunan 

senyawaan ini telah berhasil diisolasi dan diuji bioaktivitasnya. Senyawa-senyawa 

tersebut merupakan senyawa metabolit sekunder pada tanaman apel yang 

memiliki manfaat yang besar untuk manusia terutama dalam bidang kesehatan.  

Produksi metabolit sekunder pada apel dapat ditingkatkan melalui kultur kalus 

apel dengan perlakuaan tertentu, salah satunya adalah cekaman lingkungan 

(abiotik). 

Kultur kalus adalah kultur dari induksi sel tanaman yang berdediferensiasi 

pada media yang biasanya mengandung auksin dengan konsentrasi yang tinggi 

atau kombinasi dari auksin dan sitokinin dalam kultur in vitro (Filova, 2014).  

Prinsip dasar kultur kalus adalah teori totipotensi sel, dediferensiasi, dan 

determinasi tanaman.  Teori totipotensi dikemukaan oleh Schwann dan Shleiden 

pada tahun 1838 menyatakan bahwa setiap sel tanaman hidup mempunyai 
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informasi genetik untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh jika 

kondisinya sesuai (Yusnita, 2003). Kultur kalus bertujuan untuk memperoleh 

kalus dari eksplan yang diisolasi dan ditumbuhkan dalam lingkungan terkendali. 

Kultur kalus apel juga dapat diterapkan untuk produksi metabolit sekunder. 

Menurut Zahedzadeh et al. (2015), kultur in vitro dapat menjadi metode alternatif 

untuk produksi antioksidan dalam bentuk metabolit sekunder dengan jumlah 

besar. 

 Kalus yang diberikan perlakuan stress garam dapat mengalami perubahan 

biokimia dalam selnya. Salah satu perubahan biokimia pada sel tanaman yang 

mengalami stress garam (NaCl) adalah produksi enzim antioksidan contohnya 

superoksida dismutase, glutathione peroxidase, perxidasi dan katalase. Selain itu, 

tekanan garam juga menyebabkan meningkatnya species oxygen reactive (ROS), 

yaitu superoxide radicals (O2 • −) dan hydrogen peroxide (H2O2), yang 

menghasilkan stress oksidatif (Jehan et al., 2012). 

Perlakuan stress garam (NaCl), terbukti dapat meningkatkan aktivitas 

antioksidan pada kalus apel dengan jalan meningkatkan produksi enzim 

antioksidan seperti H2O2 (Hidrogen peroksida) dan O2• − (Radikal superoksida). 

Menurut Kai et al. (2013), kalus lebih peka terhadap stress garam (NaCl) 

dibandingkan dengan plantlet. Oleh karena itu, kalus sesuai jika dijadikan sebagai 

objek penelitian untuk produksi metabolit sekunder dalam jumlah besar dan waktu 

singkat. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian stress 

garam dengan tingkat konsentrasi tertentu terhadap aktifitas antioksidan kalus tiga  

kultivar apel dalam kultur in vitro. 

1.2.Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

pemberian beberapa konsentrasi garam terhadap pertumbuhan dan kandungan 

antioksidan kalus tiga kultivar apel ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian beberapa 

konsentrasi garam terhadap pertumbuhan dan kandungan antioksidan kalus tiga 

kultivar apel. 

1.4.Hipotesis 

1. Diduga interaksi antara kultivar apel dan konsentrasi garam pada media 

kultur in vitro berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan kandungan 

antioksidan kalus. 

2. Diduga kultivar apel berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan 

kandungan antioksidan kalus. 

3. Diduga kalus yang konsentrasi garam yang berbeda pada media kultur in 

vitro berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan kandungan antioksidan 

kalus. 

 


