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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Apel (Malus domestica) 

Apel (Malus domestica) adalah buah yang dibudidayakan diberbagai iklim 

belahan dunia. Dalam dunia ekonomi apel adalah buah keempat yang paling 

penting setelah jeruk, anggur, dan pisang. Apel dikonsumsi segar atau secara 

langsung setelah dipanen atau setelah periode penyimpanan hingga enam bulan 

atau bahkan lebih lama. Apel juga dapat diolah misalnya menjadi jus, saus, cuka, 

dan sari buah apel. Sebagian besar apel dibudidayakan berasal dari spesies Malus 

domestica dalam keluarga rosaceae. Lebih dari 7500 varietas apel telah 

dideskripsikan diberbagai negara (Moersidi, 2015).  

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

delicious, Granny Smith, Golden Delicious, dan lain-lain (Nafillah, 2015). 

Kultivar apel dari Malang antara lain apel Manalagi, Rome Beauty dan Princes 

Noble (Moersidi, 2015). Adapun morfologi buah beberapa varietas apel dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

   

                        

           

Gambar 1. Varietas Apel. (a) Fuji, (b) Red Del (Washington), (c) Rome Beauty, (d) Gala 

Ambrosia, (e) Granny Smith, (f) Manalagi (Sumber: http://tokopedia.com). 

2.2. Kultur In Vitro 

Kultur in vitro tanaman merupakan teknik menumbuhkembangkan bagian 

tanaman baik berupa sel, jaringan, atau organ pada kondisi aseptik secara in vitro. 

a 
b 

c 
d 

e f 
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Prinsip utama dari teknik in vitro adalah perbanyakan tanaman menggunakan 

bagian vegetatif pada media buatan yang dilakukan di tempat steril (Ningsih, 

2014). Pengaplikasian kultur in vitro tanaman memiliki tiga tujuan utama yakni 

produksi metabolit sekunder, produksi tanaman secara mikro, dan penelitian 

mengenai genetika, fisiologi, biokimia dan patologi pada sel (Zhong, 2001).     

Kultur in vitro tanaman memiliki beberapa keuntungan sebagai metode 

untuk memproduksi metabolit tertentu pada tanaman. Tanaman memproduksi 

lebih dari 30.000 zat kimia, termasuk zat kimia obat, pigmen dan zat kimia 

berguna lainnya, yang mana empat kali lebih banyak dari pada yang dihasilkan 

oleh mikroba. Beberapa jenis zat kimia sulit disintesis secara kimiawi, atau sulit 

dihasilkan oleh mikroorganisme secara teknik genetika. Kultur in vitro tanaman 

tidak dibatasi oleh lingkungan, ekologi, atau kondisi cuaca dan sel mampu 

berkembang lebih cepat dari pada menanam tanaman secara utuh  (Zhong, 2001). 

Kultur in vitro tanaman dapat memproduksi senyawa kimia berupa 

alkaloid dan sejenisnya yang tergolong metabolit sekunder. Alkaloid tertentu 

dihasilkan dalam kadar yang lebih tinggi melalui kultur jaringan dari pada 

kandungan tanaman induknya. Keuntungan lain dari penggunaan kultur jaringan 

ini untuk produksi alkaloid adalah produksinya dapat diatur, kualitas dan hasil 

produksinya lebih konsisten, biaya produksi lebih kecil dan mengurangi 

penggunaan lahan (Alexandrova dkk., 2000).  

2.3. Metabolit Sekunder Pada Tanaman 

Metabolit sekunder adalah senyawa-senyawa hasil biosintetik turunan dari 

metabolit primer yang umumnya diproduksi oleh organisme yang berguna untuk 

pertahanan diri dari lingkungan maupun dari serangan organisme lain. Sedangkan 
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substansi yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolisme dasar, digunakan 

untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme yang bersangkutan disebut 

dengan metabolit primer (Murniasih, 2003) 

Tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai 

antioksidan, zat perwarna, penambah aroma makanan, parfum, insektisida dan 

obat. Ada 150.000 metabolit sekunder yang sudah diidentifikasi dan ada 4000 

metabolit sekunder “baru”/tahun (Indrayanto, 2006 dalam Marliana, 2007). 

Antioksidan adalah zat penghambat reaksi oksidasi akibat radikal bebas yang 

dapat menyebabkan kerusakan asam lemak tak jenuh, membran dinding sel, 

pembuluh darah, basa DNA, dan jaringan lipid sehingga menimbulkan penyakit.  

Suatu tanaman dapat memiliki aktivitas antioksidan apabila mengandung 

senyawaan yang mampu menangkal radikal  bebas seperti fenol dan flavonoid 

(Widyastuti, 2010)   

Metabolit sekunder yang bersifat antioksidatif diantaranya adalah alkaloid, 

flavonoid, senyawa fenol, steroid, dan terpenoid (Marliana, 2007). Buah apel 

mengandung beberapa zat yang diketahui mempunyai kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri yaitu polifenol, flavonoid, saponin, pektin, dan 

yodium. Selain memiliki efek antimikroba, polifenol, flavonoid, saponin juga 

memiliki efek antifungi (Moersidi, 2015) 

Flavonoid merupakan senyawa fitokimia yang memiliki peran sebagai 

agen antifungi. Flavonoid membentuk ikatan dengan protein kemudian 

mendenaturasi ikatan protein pada membran sel sehingga membran sel jamur lisis. 

Senyawa tersebut  masuk ke dalam inti sel jamur menyebabkan jamur tidak dapat 

berkembang (Moersidi, 2015). Flavonoid merupakan senyawa dengan bobot 
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melekul rendah dan memiliki stuktur dasar C6C3C6, yaitu terdiri atas 2 buah cincin 

benzena yang dihubungkan dengan 3 karbon. Flavonoid terbagi menjadi 7 

kelompok, yaitu antosianin, proantosianin, isoflavon, flavonon, flavonol, flavanol, 

dan flavon (Widyastuti, 2010). Flavonol merupakan salah satu kelompok 

flavonoid yang banyak terdapat dalam sayuran dan buah (Erlund, 2004). 

Kuersetin merupakan salah satu senyawa kelompok flavonol dengan kemampuan 

antioksidan yang kuat (Lakhanpal dan Rai, 2007). 

Menurut See dkk. (2011) agar produksi metabolit sekunder tinggi maka 

perlu optimasi faktor-faktor internal dan eksternal. Optimasi faktor tersebut dapat 

dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertumbuhan dan tahap produksi. Pada 

tahap pertumbuhan, kondisi kultur diarahkan untuk memproduksi biomassa sel 

dalam waktu dekat, sedangkan tahap produksi dilakukan pemindahan biomassa 

sel ke dalam medium produksi dengan tujuan pengkondisian kultur untuk 

produksi metabolit sekunder. Selain optimasi pada kedua tahap di atas, 

pendekatan lain yang dapat dilakukan secara efektif untuk meningkatkan produksi 

biomassa sel dan metabolit sekunder adalah penambahan prekursor (prazat), 

elisitasi dan amobilisasi. 

Produksi metabolit sekunder dapat menggunakan kultur kalus maupun 

kultur suspensi. Salah saru keuntungan dari kultur ini adalah laju pertumbuhan 

selnya relatif lebih cepat, karena sel langsung kontak dengan medium (Lindsey 

dan Yeoman, 1983 dalam Ratnasari dkk., 2001). Produksi flavonoid dalam kultur 

jaringan lebih efektif pada kultur kalus. Dalam hal ini, telah dibuktikan bahwa 

dimungkinkan dilakukan produksi kedua bentuk flavonoid, yaitu aglikon dan 
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bentuk terglikosilasinya selain produksi flavonoid terprenilasi dan terasetilasi 

(Jedinak dkk., 2004). 

2.4. Peran Prekursor Dalam Produksi Metabolit Sekunder 

Pemberian prekursor pada media kultur mampu menghasilkan produk 

metabolit yang diinginkan. Konsep ini didasari bahwa senyawa apapun, yang 

mana berada di antara, di dalam, atau pada saat awal proses biosintesis, mampu 

memberikan peningkatan pada hasil metabolit sekunder yang diinginkan. 

Percobaan dalam meningkatkan atau mengurangi hasil metabolit sekunder dengan 

memberikan prekursor telah efektif dalam beberapa kasus (Silvestrini dkk., 2002).  

Asam amino yang ditambahkan ke media kultur suspensi untuk 

memproduksi alkaloid tropane, alkaloid indole, dll. Penambahan fenilalanin ke  

kultur suspensi sel Salvia officinalis menstimulasi produksi asam rosmarinik. 

Penambahan prekursor yang sama menghasilkan stimulasi produksi taksol pada 

kultur Taxus baccata. Pemberian asam ferulik pada kultur Vanilla planifolia 

meningkatkan akumulasi vanilin (Zhong, 2001).  

2.5. Pengaruh Sukrosa Pada Produksi Metabolit Skunder 

Pembentukan flavonoid  dengan sukrosa 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 flavonoid (See dkk., 2011).  

Berikut adalah jalur biosintesis flavonoid. Biosisntesis flavonoid yang 

bersalah dari jalur pentosa fosfat dapat dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Biosintesis sukrosa. Perjalanan molekul sukrosa (hasil fotosintesis) menjadi 

molekul PEP (melalui jalur glikolisis) dan E4P (melalui jalur pentosa fosfat) 

menghasilkan flavonoid hingga menjadi chorismate (Sumber: See dkk., 2011). 
 

 

 



12 
 

 
 

Jalur shikimate memasuki malonyl-CoA diubah menjadi 

tetrahydroxychalcone membentuk falvonoid quercetin. Berikut adalah jalur 

biosintesis flavonoid dari jalur shikimate fosfat dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3.  Jalur Shikimate. Malonyl-CoA dan fenilalanin membentuk kuersetin 

(Sumber: See dkk., 2011). 
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Pada kultur suspensi pada sel gingseng (Panax spp.), untuk menstimulasi 

produksi saponin dan polisakarida yang bermanfaat sebagai antitumor dan imun, 

penambahan sukrosa efektif dalam memacu pertumbuhan eksplan serta 

meningkatkan metabolit yang dihasilkan. Berat kering meningkat pada 

konsentrasi sukrosa 20 hingga 40g/l, namun pertumbuhan terhambat pada 

konsentrasi 60 g/l. Sementara, produksi maksimum saponin ada pada konsentrasi 

sukrosa 40 g/l, namun kandungan polisakarida tidak dipengaruhi oleh konsentrasi 

sukrosa yang diberikan yakni 20 – 60 g/l. (Zhang dkk., 1996 dalam Zhong, 2001).  

2.6. Pengaruh Fenilalanin Pada Produksi Metabolit Skunder 

Isofalavon dan flavonoid berasal dari fenilalanin yang merupakan 

prekursor pada metabolisme fenilpropanoid. Penambahan fenilalanin dapat 

memicu peningkatan metabolit sekunder (Shinde dkk., 2009). 

Fenilalanin (Gambar 4) merupakan 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).  

 
Gambar 4. Struktur Kimia Fenilalanin 

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

 

Flavonoid berasal dari fenilalanin melalui jalur fenilpropanoid diubah 

menjadi tetrahydroxychalcone membentuk flavonoid quercetin (Gambar 5). 

Suplementasi fenilalanin diperkirakan dapat meningkatkan aliran metabolit 
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melalui jalus biosintesis fenilpropanoid dan menaikkan level komponen target 

(Masoumian dkk., 2011).  

 

Gambar 5. Flavonoid Pathway. Jalur fenilpropanoid diubah menjadi 

tetrahydroxychalcone membentuk flavonoid quercetin 

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

Pada Abutilon indicum L., dibandingkan dengan kalus kontrol (0.14 mg/g 

berat kering), kuersetin yang dihasilkan lebih dari dua kali lipat saat kalus 

ditumbuhkan di media MS dengan konsentrasi fenilalanin yang berbeda (25, 50, 

75 dan 100 mg/100ml). Kandungan kuersetin maksimum (0.47 mg/g berat kering) 

didapat pada kalus yang berumur 4 minggu yang ditumbuhkan di media MS 

dengan konsentrasi fenilalanin 75 mg/100ml (Sajjalaguddam dan Paladugu, 

2015). 

Krolicka dkk. (2008) meneliti Dionaea muscipula dan D. capensis yang 

ditanam secara in vitro. Analisis HPLC menunjukkan bahwa penambahan 

fenilalanin dan deplesi nitrogen menyebabkan akumulasi kuersetin meningkat 
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(1,6-2 kali lipat dibandingkan kontrol). Demikian pula pada akumulasi mirisetin 

(meningkat 1,6-1,8 kali lipat dibandingkan kontrol). Dari uji aktivitas, ternyata 

hanya mirisetin yang menunjukkan sifat antibakterial lemah terhadap dua strain S. 

aureus dengan MBC 150 µg/mL. 

2.7. Kuersetin Pada Buah Apel 

Kuersetin (3,3’,4’,5,7 pentahidroksiflavon) merupakan golongan flavonoid 

dilaporkan menunjukkan beberapa aktivitas biologi. Aktivitas ini dikaitkan 

dengan sifat antioksidan kuersetin, antara lain karena kemampuan menangkap 

radikal bebas dan spesi oksigen reaktif seperti anion superoksida dan radikal 

hidroksil (Schmalhausen dkk., 2007). 

Kuersetin (Gambar 6) adalah kelompok senyawa flavonol terbesar, 

quersetin dan glikosidanya berada dalam jumlah sekitar 60—75 % dari flavonoid 

(Waji dan Sugrani, 2009).  

 

Gambar 6. Struktur Kimia Kuersetin 

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

titik lebur 3100C, sehingga tahan terhadap pemanasan (Daud dkk., 2011). 

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 dkk., 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). 

Apel mengandung kuersetin dalam jumlah tinggi. Dalam 100 gram buah 

apel, terkandung sekitar 4,42 mg aglikon kuersetin dan 13,2 mg glikosida 

kuersetin. Kandungan kuersetin ini bervariasi tiap buahnya dipengaruhi oleh 

perbedaan varietas, nutrisi tanaman yang dipakai, kondisi pertumbuhan, proses 

pengolahan, dan penyimpanan (Boyer dan Rui, 2004). 

Rerata kadar kuersetin apel yang telah mengalami pengolahan (juicing dan 

blending) lebih rendah dibandingkan apel dalam bentuk segar, sedangkan kadar 

kuersetin jus apel (juicing) lebih tinggi dibandingkan dengan kadar kuersetin 

smoothie apel (blending). Selain itu, rerata kadar kuersetin pada varietas apel 

impor (Fuji dan Red delicious) pada masing-masing perlakuan lebih rendah 

dibandingkan rerata kadar kuersetin pada varietas apel lokal (Rome beauty dan 

Manalagi) (Cempaka dkk., 2014). Varietas apel yang berbeda mengandung kadar 
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kuersetin yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan varietas apel yang berbeda akan 

mengandung total fenol dan total flavonoid yang berbeda pula (Boyer dan Rui, 

2014).  

2.8. Media 

Media kultur merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan  

perbanyakan tanaman secara kultur jaringan. Berbagai komposisi media kultur 

telah  diformulasikan  untuk membantu mengoptimalkan  pertumbuhan  dan  

perkembangan  tanaman (Yusnita, 2003). Salah satu jenis media kultur yang 

paling sering digunakan adalah media hasil percobaan Murashige dan Skoog pada 

tahun 1962 yang dikenal sebagai media MS (Murashige dan Skoog).  Medium MS 

terdiri dari  unsur  makro  dan  mikro  yang  menunjang  pertumbuhan  tanaman.  

Selain  itu  juga  terdapat bahan tambahan seperti vitamin dan zat pengatur 

tumbuh (ZPT). MS sering digunakan karena cocok untuk berbagai jenis tanaman. 

Medium MS memiliki kandungan nitrat, kalium dan ammoniumnya yang tinggi, 

dan jumlah hara anorganiknya yang layak untuk memenuhi kebutuhan banyak sel 

tanaman dalam kultur, selain itu komposisi kandungan garam yang lengkap 

(Radzan, 2003).  

Mawarni (2016) mengatakan multiplikasi kalus Malus domestica lebih 

baik pada komposisi media MS+2,4-D 0.5 ppm+BAP 1 ppm. Komposisi media 

ini berpengaruh pada parameter pengamatan berat kalus akhir, pertambahan berat 

kalus, panjang dan lebar kalus. 


