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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia telah dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah. 

Kekayaan alam itu salah satunya berupa macam tanaman buah-buahan yang 

berpotensi sebagai obat-obatan. Pemanfaatan buah sebagai bahan dasar obat-

obatan telah dilakukan oleh peneliti-peneliti dari luar negeri maupun dalam 

negeri, termasuk Indonesia. Manfaat dari buah-buahan tersebut berasal dari 

senyawa kimia yang terkandung didalamnya. Salah satu buah yang digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan obat adalah buah apel. Apel (Malus domestica 

auct. non Borkh) memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan karena buah 

ini mengandung zat flavonoid dan fitokimia (Nugraha dan Ghozali, 2014). 

Flavonoid merupakan senyawa yang berpotensial sebagai antioksidan yang 

bisa menetralisir radikal bebas pada tubuh manusia. Flavonoid memiliki beberapa 

manfaat yakni untuk mencegah penyakit kanker, anti inflamasi, keropos tulang, 

antibiotik dan lain-lain (Waji dan Sugarni, 2009). Flavonoid ditemukan paling 

banyak pada tanaman apel adalah golongan flavonol, yaitu quersetin. Quersetin 

merupakan senyawa metabolit sekunder yang dipercaya dapat  mencegah penyakit 

degeneratif dan mencegah proses oksidasi dari LDL (Low Density Lipoproteins) 

dengan menangkap radikal bebas sekaligus menghelat ion  logam transisi yang 

berbahaya untuk tubuh manusia, seperti Mangan (Mn), Kromium (Cr), Tembaga 

(Cu), Besi (Fe) dan lain-lain (Waji dan Sugarni, 2009). Kandungan quersetin pada 

buah apel dan kulitnya sekitar 4,01 mg/100 g (Bhagwat et al., 2013), dan aktivitas 

antioksidan kulit apel masuk kategori kuat (Pertiwi, 2016). Flavonoid dapat 
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diproduksi dengan menggunakan pendekatan bioteknologi, seperti kultur suspensi 

sel, kultur kalus, dan kultur organ (Jedinak et al., 2004 dalam Waji, 2009). 

Kultur kalus apel merupakan teknik budidaya kalus tanaman apel dalam 

keadaan aseptik atau bebas dari mikroorganisme serta dalam lingkungan 

terkendali. Zat pengatur tumbuh yang digunakan untuk membentuk kalus dengan 

cepat adalah auksin yang berupa 2,4-D dan sitokinin yang berupa BAP. 

Penggunaan zat pengatur tumbuh berupa 2,4-D 0,5 mg/l dan BAP 1 mg/l dapat 

memultiplikasi kalus beberapa varietas apel pada pengamatan panjang kalus, lebar 

kalus, dan berat kalus akhir (Mawarni, 2016). 

Kalus dapat tumbuh dengan baik apabila dalam medium tumbuhnya 

mempunyai tekanan osmotik yang tinggi. Menurut Percy et al., (2000), 

menyatakan bahwa konsentrasi senyawa osmotik dari medium menjadi faktor 

penting untuk pertumbuhan kalus, yaitu apabila mempunyai tekanan osmotik yang 

tinggi pada medium kultur yang digunakan. Tekanan osmotik tersebut dapat 

ditentukan oleh sukrosa, yang juga berfungsi sebagai sumber karbon (Van Creij et 

al., 1999). Konsentrasi sukrosa yang tinggi diserap sel-sel kalus selain untuk 

pertumbuhan kalus 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 

Fathiyah (2010) menunjukkan bahwa asam askorbat tertinggi dari kalus Hibiscus 

sabdariffa L. diperoleh dari perlakuan konsentrasi sukrosa 50 g/L sebanyak 0,41 
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mg/g. Hasil tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan perlakuan konsentrasi 

40 g/L, yaitu bekisar antara 0,38 sampai 0,41 mg/g. 

Flavonoid didalam tanaman hanya terdapat dalam jumlah yang kecil, oleh 

karena itu pembentukan flavonoid perlu dirangsang dengan penambahan 

prekursor ke dalam medium kultur (Rinanto dkk., 2010). Contoh prekursor yang 

digunakan untuk memproduksi flavonoid adalah fenilalanin. Fenilalanin 

merupakan salah satu jenis asam amino (metabolit primer) yang membantu 

memacu beberapa produk metabolit sekunder seperti alkaloid, asam fenolik, 

flavonoid, dan lain-lain (Wink, 2010 dalam Ghasemzadeh dan Ghasemzadeh, 

2011). 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). 

Stress garam (NaCl) dapat meningkatkan aktivitas antioksidan pada kalus 

apel dengan jalan meningkatkan produksi enzim antioksidan seperti H2O2 

(Hidrogen peroksida) dan O2• - (Radikal superoksida). 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. 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. Hasil penelitian Muawanah (2017), bahwa 
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perlakuan NaCl 150 mM menghasilkan total flavonoid kalus apel sebesar 80,21 

mg/g b.k. Hal ini menunjukan bahwa konsentrasi 150 mM lebih banyak 

menghasilkan flavonoid dibandingkan dengan perlakuan menggunakan NaCl 100 

mM maupun tanpa NaCl. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah dengan penambahan fenilalanin dan sukrosa serta perlakuan stres

garam dapat meningkatkan kandungan flavonoid kalus apel?

2. Apakah varietas yang berbeda menunjukkan respon yang berbeda terhadap

pertumbuhan dan kandungan flavonoid kalus apel?

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komposisi 

fenilalanin dan sukrosa terhadap pertumbuhan dan flavonoid dua varietas apel 

sebelum dan sesudah stress garam. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara varietas apel dan komposisi fenilalanin dan

sukrosa terhadap pertumbuhan serta kandungan flavonoid  kalus apel.

2. Diduga varietas apel yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan dan

kandungan flavonoid kalus apel.

3. Diduga komposisi fenilalanin dan sukrosa berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan kandungan flavonoid kalus apel.
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