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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Apel 

  Apel (Malus domestica auct. non Borkh) merupakan tanaman buah 

tahunan berasal dari Asia Barat yang beriklim subtropis. Apel dapat tumbuh di 

Indonesia setelah tanaman apel ini beradaptasi dengan iklim Indonesia, yaitu iklim 

tropis (Baskara, 2010). Penanaman apel di Indonesia dimulai sejak tahun 1934 

dan berkembang pesat pada tahun 1960 hingga sekarang. Apel di Indonesia dapat 

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

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

adalah klasifikasi tanaman apel: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Rosidae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Rosaceae 

Genus  : Malus  

Spesies : Malus domestica auct. non Borkh. 

(USDA, 2018). 
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2.1.1 Varietas Apel 

  Berikut ini adalah beberapa varietas apel : 

a. Apel Manalagi 

  Apel manalagi mempunyai rasa manis walaupun masih muda dan 

aromanya harum. Bentuk buahnya bulat dan kuit buahnya berpori putih. Jika 

dibungkus kulit buahnya berwarna hijau muda kekuningan, sedangkan jika 

dibiarkan terbuka warnanya akan tetap hijau. Diameter buah berkisar antara 5-7 

cm dan berat 75-100 gram/buah (Untung, 1994). 

 

Gambar 1. Apel Varietas Manalagi 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

b. Apel Rome Beauty 

  Apel Rome Beauty merupakan apel yang paling banyak ditanam petani di 

daerah Batu, Malang yaitu sekitar 70%. Kulitnya tebal berwarna merah pudar, 

daging buahnya berwarna putih kekuningan. Apel ini memiliki kandungan air 

hingga 86,65%. Diameter buah ini berkisar antara 5-12 cm denga berat 70-300 

gram per buahnya (Sufrida dkk., 2004). 
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Gambar 2. Apel Varietas Rome Beauty 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

c. Apel Red Delicius 

  Apel Red Delicious merupakan salah satu apel yang paling terkenal di 

dunia. Di Indonesia, buah ini juga banyak dijumpai di pasar swalayan dan pasar 

tradisional. Buah ini memiliki warna kulit yang merah tua sesuai dengan 

namanya. Ukuran buah ini tergolong besar yaitu 70 x 70 mm. Daging buah ini 

berwarna putih, bertekstur renyah dengan kandungan air yang banyak serta 

rasanya yang manis (Sufrida dkk., 2004). 

 

Gambar 3. Apel Varietas Red Delicious 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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2.1.2 Kandungan Gizi Apel 

  Menurut Hembing (1992) dalam Manullang (2017), buah apel memiliki 

banyak manfaat antara lain menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar 

kolesterol, membunuh virus, menstabilkan gula darah, memperlancar pencernaan, 

anti kanker, obat jantung yang baik, mempertahankan kesehatan urat dan saraf. 

Selain itu buah apel memiliki kandungan pektin dan karoten yang merupakan 

serat larut di dalam air. Pektin merupakan salah satu tipe serat kasar berbentuk 

gel yang berfungsi membantu mendorong sisa makanan berupa feses keluar dari 

tubuh melalui saluran pembuangan dan memperbaiki otot pencernaan yang rusak. 

Karoten memiliki aktivitas sebagai vitamin A dan juga antioksidan yang berguna 

untuk menangkal serangan radikal bebas (Sufrida, 2006). Kandungan gizi apel 

dalam 100 gr buah apel ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Gizi Apel dalam 100 gram Buah Apel 

Nama zat gizi Satuan Kandungan 

Energi Kal 58,00 

Protein Gr 0,30 

Lemak gr 0,40 

Karbohidrat gr 14,90 

Kalsium mg 6,00 

Fosfor mg 10,00 

Vitamin B1 mg 0,04 

Vitamin B2 mg 0,03 

Vitamin C mg 5,00 

Vitamin A RE 24,00 

Niacin mg 0,10 

Besi mg 1,30 

Serat gr 0,70 

Direktorat Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian (2009) 
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2.2 Flavonoid Quersetin 

  Flavonoid adalah suatu golongan metabolit sekunder yang tersebar merata 

dalam dunia tumbuh-tumbuhan, termasuk salah satu golongan fenol alam terbesar. 

Flavonoid dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan seperti antosianin, 

proantosianidin, flavonol, flavon, glikoflavon, khalkon, flavonil, flavonon, dan 

isoflavon (Viani, 2015). Flavonoid merupakan senyawa yang berpotensial sebagai 

antioksidan yang bisa menetralisir radikal bebas pada tubuh manusia. Flavonoid 

pada tubuh manusia memiliki beberapa manfaat yakni untuk mencegah penyakit 

kanker, anti inflamasi, keropos tulang, antibiotik dan lain-lain (Waji dan Sugarni, 

2009). Flavonoid dapat diproduksi dengan menggunakan pendekatan 

bioteknologi, seperti kultur suspensi sel, kultur kalus, dan kultur organ (Jedinak et 

al., 2004 dalam Waji 2009). Flavonoid ditemukan paling banyak pada tanaman 

apel adalah golongan flavonol, yaitu quersetin. 

  Quersetin adalah kelompok senyawa flavonoid yang memiliki lima gugus 

hidroksil yang mampu meredam radikal bebas DPPH (Rahayu dkk., 2014). 

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

Quersetin mempunyai titik lebur 3100C, sehingga tahan terhadap pemanasan 

(Daud et  al., 2011). 



10 

 

  Menurut penelitian Maalik et al., (2014), quersetin adalah suatu molekul 

serbaguna, contohnya sebagai antioksidan, neurologikal, antivirus, anti inflamasi, 

hepatoprotektif, melindungi sistem reproduksi tubuh dan agen anti obesitas. 

Kemampuan flavonoid sebagai antioksidan banyak diteliti, karena flavonoid 

memiliki kemampuan untuk merubah atau mereduksi radikal bebas dan juga 

sebagai anti radikal bebas (Tarigan et al., 2008 dalam Ikhlas, 2013). 

2.3 Kultur In Vitro 

2.3.1 Kultur Kalus 

  Kultur kalus merupakan salah satu bagian dari kultur in vitro. Kultur kalus 

bertujuan untuk memperoleh kalus dari eksplan yang diisolasi dan ditumbuhkan 

dalam lingkungan terkendali. Kalus tersusun oleh sel-sel parenkim yang 

mempunyai ikatan renggang dengan sel-sel yang lain, sehingga diharapkan kalus 

dapat memperbanyak dirinya secara terus menerus (Santoso dan Nursandi, 2002). 

Kultur kalus merupakan salah satu pilihan alternatif yang digunakan untuk 

memproduksi metabolit sekunder, yang berasal 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). 

  Menurut Sitorus dkk. (2011), metabolit yang dihasilkan dari kalus sering 

kali kadarnya lebih tinggi dari pada metabolit yang diambil langsung dari 

tanamannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan kalus adalah dengan menambahkan suatu zat ke dalam media. Zat 
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pengatur tumbuh yang sering digunakan untuk membentuk kalus dengan cepat 

adalah auksin 2,4-D dan sitokinin BAP (Gunawan, 1987 dalam Sudarmaji, 2003). 

2.3.2. Media Kultur In Vitro 

  Media dasar yang biasanya digunakan dalam kultur in vitro  adalah media 

MS (Murashige and Skoog). Keistimewaan media MS adalah kandungan nitrat, 

kalium dan ammoniumnya yang tinggi, dan jumlah hara anorganiknya yang layak 

untuk memenuhi kebutuhan banyak sel tanaman dalam kultur (Wetter dan 

Constabel, 1991 dalam Mawarni, 2016). Media kultur in vitro terdiri dari dua 

jenis, yaitu media padat dan media cair. Media padat merupakan media yang 

sering digunakan karena perkembangan eksplan mudah diamati, tidak semua 

bagian eksplan terbenam dalam media sehingga memungkinkan sirkulasi udara 

eksplan dan jika terjadi kontaminasi, eksplan yang tidak terkontaminasi dapat 

diselamatkan (Katuuk, 1989). 

  Bahan pemadat media yang paling banyak digunakan adalah agar-agar. 

Keuntungan dari pemakaian agar-agar adalah : 

1. Agar-agar membeku pada suhu 45° C dan mencair pada suhu 100° sehingga 

dalam kisaran suhu kultur, agar-agar akan berada dalam keadaan beku yang 

stabil. 

2. Tidak dicerna oleh enzim tanaman. 

3. Tidak bereaksi dengan persenyawaan-persenyawaa penyusun media. 

  Media multiplikasi kalus yang paling efektif pada kultur kalus apel yaitu 

Media MS dengan penambahan zat pengatur tumbuh 2,4-D 0,5 ppm + BAP 1 

ppm (Mawarni, 2016). 
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2.3.3 Asam Amino 

  Asam amino merupakan jenis prekursor/pemacu metabolit sekunder. 

Menurut Peraturan Pemerintah RI no. 44 tahun 2010, prekursor adalah 

bahan pemula/bahan kimia yang banyak digunakan dalam berbagai kegiatan baik 

pada industri farmasi, industri non farmasi, sektor pertanian maupun untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Departemen 

Kesehatan, 2010).  Penggunaan asam amino pada media kultur adalah salah satu 

cara membentuk kalus pada media dengan komposisi organik (Staba, 1982). Salah 

satu contoh yang berfungsi sebagai prekursor/pemacu adalah fenilalanin. 

Fenilalanin merupakan contoh dari metabolit primer yang bisa memacu beberapa 

produk metabolit sekunder seperti asam fenolik, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain 

(Wink, 2010 dalam Ghasemzadeh dan Ghasemzadeh, 2011). 

  Penambahan konsentrasi fenilalanin yang berbeda mempengaruhi kadar 

antioksidan yang berbeda pula. Hasil penelitian Nurfitriani (2017), penggunaan 

fenilalanin pada konsentrasi 500 ppm pada kalus apel varietas Granny smith 

menghasilkan total antioksidan 251,19 mg/g b.k. Sedangkan pada penelitian 

Mathur dan Goswami (2014), 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. 

2.3.4 Sukrosa 

  Komponen utama dari medium kultur adalah mineral dan gula sebagai 

sumber karbon utama. Umumnya gula yang diberikan ke dalam medium MS 

adalah berupa sukrosa (Torres, 1989). Sukrosa adalah salah satu dari sumber 
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karbon yang berfungsi sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh sel untuk 

dapat melakukan pertumbuhan juga digunakan untuk membentuk metabolit 

sekunder (Kimball, 1994). Hasil penelitian Carew dan Krueger (1977) dalam 

Sumardi (2001), melaporkan bahwa peningkatan konsentrasi sukrosa dapat 

meningkatkan produksi alkaloida pada kultur kalus Catharanthus roseus. Menurut 

Jang dan Sheen (1997) dalam Merrilon dan Ramawat (1999), gula dalam medium 

kultur untuk tujuan produksi metabolit sekunder memiliki tiga peran, yaitu 

sebagai sumber karon, sumber energi dan untuk mengatur sinyal yang 

mempengaruhi ekspresi gen dalam proses pembentukan metabolit sekunder. 

  Peningkatan konsentrasi sukrosa dalam media MS cenderung dapat 

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).  Hasil penelitian Rubiati (2017), pemberian sukrosa pada 

kalus apel dengan konsentrasi 60 g/l menghasilkan total antioksidan 37 mg/g b.k. 

Sedangkan pada 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 mg/g. Hasil tersebut tidak berbeda 

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

sampai 0,41 mg/g.  
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2.3.5 Garam (NaCl) 

  Natrium klorida (NaCl) merupakan garam yang paling banyak ditemukan 

di dunia. NaCl murni berbentuk kristal kubik berwarna putih dengan sifat fisik 

seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Sifat fisik garam (NaCl) 

Parameter Karakteristik 

Massa molekul, g/mol 58,4 

Bentuk kristal Kubik 

Warna Tidak berwarna-putih 

Refraksi indeks 1,5442 

Densitas, g/Ml 2,165 

Titik leleh, oC 801 

Titik didih, oC 1413 

Kekerasan, skala Mohs 2,5 

Kapasitas panas, J/g oC 0,853 

Panas peleburan, J/g 517,1 

Panas pelarutan, 1 kg H2O. 25 oC. kJ/mol 3,757 

Kelembaban kritik pada 20 oC.% 73,3 

Sumber : Othmer (1969) 

  Efek garam pada sel tanaman dapat menyebabkan ketidakseimbangan 

ionik dan juga stress hiperosmotik (Tester and Davenport, 2003). Salah satu 

perubahan biokimia pada sel tanaman yang mengalami stress garam adalah 

produksi enzim antioksidan. Berdasarkan penelitian Jan et al., (2015) NaCl 

menyebabkan peningkatan kadar protein, prolin, fenolik dan peroksidase. Kadar 

fenolik yang tinggi mengindikasikan tingginya akumulasi antioksidan. Produksi 

enzim antioksidan mengindikasikan adanya aktivitas antioksidan yang meningkat 

dalam kalus. Hal ini memicu kalus untuk mengeluarkan metabolit sekunder. 

  Hasil penelitian Muawanah (2017), bahwa 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 
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dibandingkan dengan perlakuan menggunakan NaCl 100 mM maupun tanpa 

NaCl. Pemberian konsentrasi NaCl harus sesuai dengan kalus, apabila konsentrasi 

NaCl terlalu tinggi, maka pertumbuhan kalus akan menurun. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sari dan Ermavitalini (2013), menyebutkan bahwa warna kalus 

semakin gelap (coklat) pada konsentrasi 200 mM, hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan kalus semakin menurun. Molekul NaCl yang mengalami ionisasi 

Na+ dan Cl-, sehingga terjadi peningkatan salinitas media yang menginduksi 

terjadinya cekaman ion dan mengakibatkan kematian sel-sel kalus. Selain itu, 

peningkatan konsentrasi NaCl juga menyebabkan terjadinya penurunan potensial 

air larutan pada media dan menginduksi terjadinya cekaman kekeringan. 

2.4 Uji DPPH (1,1- difenil-2-pikrilhidazil) 

Metode DPPH merupakan metode yang dapat mengukur aktivitas 

antioksidan baik dalam pelarut polar maupun nonpolar. Metode DPPH dipilih 

karena sederhana, mudah, cepat dan peka serta hanya memerlukan sedikit sampel. 

Senyawa antioksidan akan bereaksi dengan radikal DPPH melalui mekanisme 

donasi atom. Radikal DPPH memberikan penyerapan kuat pada panjang 

gelombang 517 nm dan berwarna ungu (Prakash dkk, 2001 dalam Hanani, 2005). 

DPPH yang bereaksi dengan antioksidan akan menghasilkan bentuk tereduksi 1,1-

difenil-2-pikrilhidrazil dan radikal antioksidan. Reaksi antara antioksidan dengan 

molekul DPPH (ungu) yang kemudian berubah 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil 

(kuning) (Prakash, 2001). 

Radikal DPPH akan berubah menjadi kuning saat elekron berpasangan 

dengan antioksidan. Pengurangan intensitas warna yang terjadi berhubungan 
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dengan jumlah elektron DPPH. Aktivitas antioksidan diperoleh dengan 

menghitung jumlah pengurangan intensitas warna ungu DPPH yang sebanding 

dengan pengurangan konsentrasi larutan DPPH melalui pengukuran absorbansi 

larutan uji (Prakash dkk., 2001). Aktivitas penangkapan radikal bebas dapat 

dinyatakan dengan satuan persen (%) aktivitas antioksidan (Molyneux, 2004). 

Suatu bahan dapat dikatakan aktif sebagai antioksidan bila presentase 

aktifitas antioksidan lebih atau sama dengan 50%. Nilai 100% berarti pengujian 

aktivitas antioksidan perlu dilanjutkan dengan pengenceran sampel untuk 

mengetahui batas konsentrasi aktivitasnya, sedangkan nilai 0% berarti tidak 

mempunyai aktivitas antioksidan (Parwata dkk., 2009). Absorbansi kontrol adalah 

absorbansi DPPH sebelum ditambahkan sampel. Kontrol digunakan untuk 

megkonfirmasi kestabilan sistem pengukuran. Nilai absorbansi kontrol tetap dapat 

memberikan batasan untuk pengukuran meskipun dari hari ke hari kehilangan 

aktivitasnya saat dalam stok larutan DPPH. Kontrol juga berfungsi menjaga total 

konstan konsentras DPPH dalam pengukuran (Molyneux, 2004). 

Metode DPPH menggunakan parameter IC50 yaitu menunjukkan 

konsentrasi ekstrak uji yang mampu menangkap radikal bebas sebayak 50% yang 

diperoleh melalui persamaan regresi. Nilai IC50 berbanding terbalik dengan 

kemampuan antioksidan suatu senyawa yang terkandung dalam bahan uji. 

Semakin kecil IC50 suatu senyawa uji maka senyawa tersebut semakin aktif 

sebagai penangkal radikal bebas (Rohman dkk., 2005). 
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