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T

anaman serai dapur (Cymbopogon
citratus Stapf) atau lemongrass
merupakan salah satu tanaman
penghasil minyak atsiri yang cukup
potensial untuk dikembangkan.
Tanaman ini menghasilkan minyak
atsiri yang diperoleh dari penyulingan
batang semu dan daunnya, memiliki
bau jeruk (lemon) yang kuat, oleh
karenanya dinamai lemongrass .
Di pasar dunia diperdagangkan dua
jenis minyak serai, yaitu East Indian
Lemongrass oil (E.I. type) yang berasal
dari tanaman Cymbopogon flexuosus
dan West Indian Lemongrass oil
( W.I . type) berasal dari tanaman
Cymbopogon citratus yang dikenal
dengan nama serai dapur. Sedangkan
tanaman C. flexuosus cocok tumbuh
pada tanah latosol yang aerasinya baik.
Kata kunci :Plasma nutfah,
Cymbopogon, flexuosus, lemongrass
PENDAHULUAN
Tanaman serai dapur terdapat
hampir di seluruh daerah di Indonesia
dari dataran rendah sampai dataran
tinggi (1.200 m dpl) dan dapat tumbuh
di semua tipe tanah. Minyak serai dapur
mengandung 75-85 % aldehid (terutama
citral), yang bersifat kurang larut dalam
alkohol 70 % dibanding minyak C.
flexuosus. Kelarutan minyak serai dapur
yang lebih rendah terutama setelah
penyimpanan karena senyawa mirsen
yang merupakan terpen olifinik akan
berpolimerisasi akibat pengaruh udara
dan cahaya.
Karakteristik mutu minyak serai
E a s t t y p e d a n We s t I n d i a n t y p e
memenuhi persyaratan mutu EOA
(Essential Oils Assosciation). Minyak
serai berikut isolat dan derivatnya
banyak digunakan dalam industri
deodoran, aerosol, detergen, pembersih
lantai, makanan, dan farmasi. Negara
penghasil minyak serai adalah India,
RRC, Sri Lanka, dan Brasilia. Produksi
minyak serai dunia diperkirakan
800-1.250 ton/tahun. Tanaman ini
membutuhkan iklim tropis yang panas,
cahaya matahari, dan curah hujan yang
tidak terlalu berlimpah. Serai dapur ini
tidak dapat tumbuh subur di atas tanah
yang keras, yang dapat menahan air.
Jenis tanah berpengaruh terhadap hasil
rumpun, minyak per area, dan mutu
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minyak. Panen tanaman dilakukan 3-4
kali per tahun (panen pertama pada umur
8 bulan dan panen berikutnya setiap 3
bulan) dengan produksi 54 ton/ha/tahun
batang dan daun basah. Rendemen
minyak adalah 0,3% berdasarkan batang
dan daun segar.
Budi daya
Dalam pengelolaan plasma nutfah
terdapat 6 kegiatan yang saling terkait,
yaitu eksplorasi, konservasi, karakterisasi,
evaluasi, rejuvinasi, dan dokumentasi.
Lima kegiatan pertama selalu melibatkan
kegiatan budidaya yang meliputi
penyiapan bahan tanaman, pengolahan
tanah dan penanaman, pemeliharaan,
serta panen dan pengolahan hasil.
PENYIAPAN BAHAN TANAMAN
Bahan tanaman (bibit) pada
dasarnya dapat disiapkan dalam bentuk,
Pemecahan per rumpun dan langsung
ditanam di lapang. Penyiapan bibit
dilakukan dengan cara membongkar
rumpun lalu akar dan daun dipotong,
kemudian rumpun di serpih menjadi
beberapa bagian (Gambar 1). Setiap
bagian mengandung 2-3 anakan dan siap
untuk ditanam di lapang. Bibit dalam
bentuk ini harus segera ditanam.

Jarak tanam yang digunakan tergantung
pada kesuburan tanah, berkisar antara
(20 x 20 cm) - (60 x 90 cm) bisa juga 75 x
100 cm. Dua minggu sebelum tanam,
tiap lubang tanaman diisi pupuk kandang
sebanyak 2 kg tiap lubang tanam.
Kedalaman tanam serai dapur tidak perlu
dalam karena mengurangi persentase
tumbuh tanaman.
Pemeliharaan Tanaman di Lapang
Pemeliharaan meliputi penyulaman,
penyiraman, penyiangan, pemupukan,
pemangkasan serta pengendalian hama
dan penyakit. Penyulaman dilakukan
paling lambat 2 minggu setelah tanam.
Tanaman yang tidak tumbuh biasanya
terlihat pada umur 1-2 minggu setelah
tanam.
Penanaman serai dapur dilakukan
pada awal musim hujan sehingga
penyiraman tidak selalu diperlukan.
Akan tetapi, bila dalam 3 hari berturutturut tidak turun hujan, pada hari ke-4
tanaman harus disiram/diairi. Perlunya
penyiraman (bila keadaan kering)
berlangsung sekitar 2 minggu pada awal
penanaman sampai akar-akar baru
tumbuh dan menempel ke tanah.
Penyiangan yang intensif
diperlukan sampai tanaman berumur
3 bulan setelah tanam. Setelah umur

Gambar 1. Rumpun serai yang dijadikan bibit (kiri) dan hasil serpihan siap untuk
ditanam (kanan)

Pengolahan Tanah dan Penanaman
Tanah untuk pertanaman serai
dapur hendaknya bersih dari gulma.
Lahan bekas alang-alang sebaiknya
digarpu dan alang-alang dibersihkan
sampai ke akar-akarnya, sedangkan jika
lahan bekas ditumbuhi semak-semak,
cukup dibabad dan langsung dibuat
lubang tanam seukuran 20 x 20 x 20 cm.

tersebut biasanya tanaman telah
menutup tanah dan pertumbuhan gulma
telah berkurang sehingga intensitas
penyiangan dapat dikurangi.
Petani biasanya tidak memupuk
tanaman, kecuali pada tanaman yang
ditumpangsarikan dengan sayuran.
Pemupukan itupun sebetulnya ditujukan
untuk tanaman sayuran.
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Teknik pemupukan hasil penelitian yang
telah dipublikasikan belum ada, namun
berdasarkan pengalaman, pupuk buatan
yang biasa diberikan adalah 200 kg
ZA + 50 kg TSP + 100 kg KCl tiap ha/th.
Pupuk N dan K diberikan 2 kali masingmasing ½ dosis yang diberikan pada
awal dan pertengahan musim hujan serta
pupuk P yang diberikan 1 kali pada saat
pemupukan pertama (awal musim
hujan).
Pemangkasan hanya dilakukan
untuk tanam konservasi, sedang untuk
karakterisasi dan evaluasi tanaman tidak
dipangkas. Pemangkasan tanaman
dilakukan menjelang musim kemarau
dengan tujuan agar pada saat musim
kemarau tanaman terhindar dari resiko
kebakaran. Tindakan ini dimaksudkan
untuk menghindari terbakarnya tanaman
pada musim kemarau serta merangsang
pertumbuhan anakan.
Hama dan penyakit pada tanaman
serai dapur belum menjadi masalah yang
penting sehingga pengendalian hama
dan penyakit jarang dilakukan.
Hasil utama dari tanaman serai
dapur adalah minyak atsiri yang
diperoleh dari bagian batang melalui
proses penyulingan. Tanaman yang baru
dipanen, dibersihkan kemudian
dikeringkananginkan sebelum disuling,
bagian akar dan daun dibuang.
Dalam pengelolaan plasma nutfah,
penyulingan diperlukan untuk kegiatan
karakterisasi dan evaluasi kadar dan
mutu minyak. Untuk keperluan ini
penyulingan minyak dilakukan dengan
cara menyuling batang tanaman dengan
menggunakan penyulingan mini
(kapasitas sekitar 5 kg). Rendemen
minyak yang dihasilkan berkisar 2-3%
dari batang kering angin dengan waktu
penyulingan cukup 8 jam menurut
metode Balittro. Untuk analisis kadar dan
mutu, minyak yang diperlukan sekitar
100 ml. Dengan kandungan minyak ratarata 2% dari bahan kering maka untuk
mendapatkan 100 ml minyak diperlukan
kira-kira 5 kg batang serai dapur kering
angin. Mutu minyak dapat diketahui
dengan cara menganalisis minyak yang
telah dihasilkan menggunakan gas
khromatografi. Karakteristik mutu
minyak harus sesuai dengan persyaratan
yang terdapat pada SNI yaitu sebagai
berikut :

Bilangan ester setelah asetilasi
Kadar vetiverol total (%)
Bahan–bahan asing :
Minyak lemak
Minyak mineral
Alkohol tambahan

Menurut Rugayah (2005)
pelaksanaan eksplorasi hendaknya
disesuaikan dengan perencanaan yang
telah dibuat. Kegiatan pertama di lapang
disarankan untuk melakukan orientasi
pada penduduk setempat untuk
mendapatkan lokasi yang tepat.
Pengambilan sampel dilakukan secara
random atau selektif tergantung pada
homogenitas tanaman yang ingin
dikoleksi. Untuk tujuan konservasi,
bahan tanaman yang harus diambil
sebanyak 2-4 sampel untuk setiap 10-15
individu yang dikoleksi. Deskriptor data
paspor yang direkomendasikan (IBPGR,
1983) meliputi :
1.

Data Registrasi
a.
Nomor registrasi
b. Nama institusi/individu donor
c.
Nomor identifikasi donor
d. Nama ilmiah
Genus
Spesies
Sub spesies
Varietas
e. Nama daerah
Liar
Kultivar primitif
Varietas komersil
Varietas lokal
f.
Tanggal koleksi masuk
g. Tanggal terakhir dilakukan
regenerasi / perbanyakan
h. Ukuran / jumlah sampel
i.
Jumlah regenerasi/ perbanyakan
yang pernah dilakukan dari sejak
biji dikoleksi

2.

Data Koleksi
a.
Nomor koleksi
b. Lembaga kolektor
c.
Tanggal koleksi
d. Negara koleksi/ negara di mana
kultivar/varietas itu disilangkan
e.
Provinsi
f.
Lokasi
g. Data lingkungan
Tinggi tempat - Bulan basah
Tipe tanah - Bulan kering
Tipe iklim - Kelembapan
Curah hujan - Suhu
Hari hujan
h. Sumber koleksi
i. Status sampel
j.
Nama daerah
k. Jumlah tanaman yang diambil
sampelnya
l.
Foto
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Herbarium spesimen
Catatan kolektor (data lapang,
seperti karakter morfologi untuk
keperluan karektarisasi, kondisi
organisme pengganggu tanaman
(OPT) di lapang, ada tidaknya
agen penyerbuk).

KONSERVASI

EKSPLORASI

Warna
Berat jenis, 29°/25°C
Indek bias, 25°C
Putaran optik
Kelarutan dalam alkohol 90 %
Bilangan ester
02

m.
n.

Tanaman serai dapur yang akan
dikonservasi di dalam kebun percobaan
harus dicatat dalam buku besar yang
berisi :
a.
b.
c.
d.

Nomor koleksi
Tanggal tanam
Nama varietas/ aksesi
Asal daerah (kecamatan,
kabupaten, provinsi)

Sampai saat ini, konservasi serai
dapur di Balittro baru dapat dilakukan di
lapang dalam bentuk koleksi hidup.
Pertanaman koleksi di lapang dapat
dipelihara selama 1-3 tahun. Selama
waktu tersebut pemeliharaan hanya
meliputi penyiangan, pemangkasan, dan
pemupukan. Jumlah tanaman serai dapur
yang digunakan untuk keperluan
konservasi minimal 3 anakan per
rumpun, 20 tanaman/rumpun tiap aksesi
dengan jarak tanaman 60 x 50 cm
sehingga luas petak minimum adalah 10
m2 per aksesi.
Serai dapur merupakan tanaman
yang berbiak vegetatif dan tidak
berbunga. Oleh sebab itu, kontaminasi
akibat persilangan antar aksesi tidak
akan terjadi. Kontaminasi yang mungkin
terjadi adalah akibat pencampuran fisik
antara aksesi. Hal ini, sering terjadi pada
saat pembaharuan koleksi (rejuvinasi).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu
dilakukan pengawasan yang ketat dari
peneliti atau teknisi yang bersangkutan
pada saat rejuvinasi serta membuat
batasan yang jelas antar aksesi dengan
isolasi jarak selebar (1/2-1) kali jarak
tanam. Di samping itu, dilakukan pula
seleksi pada setiap aksesi pada saat
tanaman berumur 4-6 bulan setelah
tanam.
KARAKTERISASI DAN EVALUASI
Identifikasi mencakup karakterisasi
dan evaluasi. Menurut Hanarida (2005)
istilah karakterisasi digunakan untuk
identifikasi sifat-sifat morfo-agronomis
(deskripsi morfologi dasar) dari aksesi
plasma nutfah yang bertujuan untuk
membedakan fenotipe dari setiap aksesi.
Dari hasil karakterisasi diperoleh
karakter kuantitatif dan kualitatif.
Rempah

Karakterisasi dilakukan untuk
mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh
suatu aksesi. Sifat-sifat yang diamati
meliputi sifat-sifat morfologi, fisiologi,
komponen produksi, dan mutu minyak.
Karakterisasi dilakukan pada seluruh
aksesi yang ada. Bila aksesi yang diamati
banyak maka karakterisa s i dapat
dilakukan secara bertahap untuk
beberapa aksesi terlebih dahulu.
Karakteri s asi sebaiknya dilakukan
minimum untuk dua kali panen, tiap
panen diulang 2 kali. Panen dilakukan
pada umur 6-12 bulan setelah tanam.
Kebutuhan bahan untuk penyulingan
berkisar 15 kg batang kering angin.

Karakter kualitatif adalah karakter
yang dapat diukur seperti panjang, lebar
daun, tinggi tanaman, diameter batang,
dan sebagainya. Sedangkan karakter
kualitatif berupa warna daun, bentuk
bunga, tipe bunga, dan sebagainya.
Karakter yang diamati umumnya
yang diwariskan kepada keturunannya,
mudah dilihat (dengan mata telanjang)
terekspresi pada semua kondisi
lingkungan, dikontrol oleh satu atau
banyak gen, di samping itu untuk
menduga keragaman genetika yang
dimiliki untuk mengurangi duplikasi
sehingga dapat mengurangi biaya
pemeliharaan (Bermawie, 2005).

1.

2.

Data Informasi Umum

Evaluasi digunakan untuk sifatsifat toleransi, kandungan fisika dan
kimia. Ekspresi sifat yang diamati sangat
tergantung kepada kondisi lingkungan
sehingga dalam kegiatan evaluasi
diperlukan metode dan teknik tertentu.
Sifat yang diamati pada evaluasi adalah
sifat yang sangat diminati pemulia dan
berguna dalam program perbaikan
varietas (Bermawie, 2005). Evaluasi
yang akan dilakukan adalah evaluasi
fenotip (non molekuler), terutama
terhadap sifat fisika-kimia, yaitu kadar
minyak dan kandungan sitral dalam
minyak serai dapur.

Deskripsi Lanjutan

No. Aksesi

:

4.

Ruas

1.

Tempat kegiatan karakterisasi
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

:

5.

Panjang ruas

Diukur dalam satuan cm

6.

Jumlah anakan tiap
rumpun

7.

Bentuk batang

Tanggal tanam

:

1.
2.

Pipih
Bulat

Data lingkungan tempat kegiatan
Karakterisasi
Tinggi tempat
Jenis tanah
Tipe iklim
pH tanah
Kondisi kesuburan tanah
Suhu
Kultur teknis
Penanganan benih
Penanaman
Jarak tanam

:

8.

Warna batang

1.
2.
3.
4.

Hijau
Hijau muda
Kekuningan
Ungu

1. Tekstur permukaan
daun

1.
2.

Kasar / berambut
Licin

1.
2.

Kasar / berambut
Licin

1.
2.
3.

Tegak (< 45 derajat)
Sedang (< 45-90 derajat)
Mendatar (< 90 derajat)

3.

Bentuk daun

1.
2.

Pita
Garis

4.

Bagian daun terlebar

1.
2.
3.

Tengah
Ke ujung
Ke pangkal

5.

Tepi daun

1.
2.

Rata
Berduri halus

6.

Warna tepi daun

1.
2.
3.
4.

Hijau
Ungu
Hijau keputihan
Kekuningan

7.

Bentuk ujung daun

1.
2.

Runcing
Meruncing

8.

Warna ujung daun

1.
2.
3.

Hijau
Hijau tua
Ungu muda

9.

Helaian daun

1.
2.
3.

Terbuka
Melipat
Agak melipat

10. Warna helaian daun
bagian muka

1.
2.
3.
4.
5.

Hijau muda
Hijau
Hijau tua
Ungu
Ungu muda

-

Curah hujan
Hari hujan
Bulan basah
Bulan kering
Kelembapan

:
-

Pemupukan
Pemeliharaan
Pengendalian OPT

Pengamatan
Tanggal
Waktu
Panen
Tanggal
Waktu panen
Cara panen
2.
1)

2).

3).

Daun
(Pengamatan dilakukan saat
tanaman berumur 3-4 bulan)

Deskripsi
Habitus
(Pengamatan dilakukan saat
tanaman berumur 3-4 bulan)

1
2

Tegak (erect) < 45o
Agak tegak (semi
erect) 45-90o

Batang
(Pengamatan dilakukan saat
tanaman berumur 6 bulan)
1.

Warna ruas batang

1

2.

a.
b.
c.
d.
a.
b.

Hijau muda
Hijau
Hijau tua
Hijau kekuningan
Hijau keunguan
Hijau kemerahan

2.

Ukuran ruas

1.

Sama panjang

3.

Ketegaran

1.
2.
3.

Kuat
Lemah
RebahMasif

Rempah
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2.

Deskripsi Lanjutan

2.

11. Warna helaian daun
bagian belakang

1.
2.
3.
4.
5.

Hijau muda
Hijau
Hijau tua
Ungu
Ungu muda

12. Warna pangkal daun

1.
2.
3.

Hijau muda
Hijau
Ungu

13. Warna tulang daun

1.
2.
3.

Hijau muda
Hijau
Ungu

Deskripsi Lanjutan
4.

Warna akar

5.

Diameter akar

6.

Diameter bonggol

6).

Kadar Minyak
(diambil dari berat kering angin batang)

7).

Mutu minyak
1.

Warna

2.

Berat jenis, 25o C

14. Panjang daun

Diukur dalam satuan cm,
dari ujung pelepah sampai
pangkal daun

3.

ndeks bias 25o C

4.

Putaran optik

15. Lebar daun

Diukur dalam satuan cm,
pada bagian terlebar

5.

Kelarutan dalam alkohol 90%

6.

Bilangan ester

7.

Bilangan ester setelah estilasi

8.

Kadar vetiverol total (%)

9.

Bahan-bahan asing

16. Jumlah daun per anakan
4).

Inflorensia
(umumnya tidak berbunga)

5).

Akar
1.

Panjang akar terpanjang

2.

Jumlah akar primer per
rumpun

3.

Berat akar murni per
rumpun

1.
2.

Evaluasi dilakukan pada aksesi
yang potensial (berdasarkan hasil
karakteriasi). Evaluasi untuk masingmasing aksesi sebaiknya dilakukan pada
lebih dari 1 lokasi dengan 2 kali musim
tanam. Jumlah tanaman yang digunakan
lebih banyak (100 rumpun/aksesi).
Jumlah ulangan disesuaikan dengan
jumlah aksesi yang dievaluasi : (n-1) x
(t-1) = > 15 (n = aksesi, t = ulangan).
Pengamatan dilakukan terhadap
sifat-sifat yang erat kaitannya dengan
produksi dan mutu, antara lain
panjang/lebar daun, jumlah anakan,
panjang batang, berat batang semu,
kadar minyak, dan komponen mutu
minyak.
REJUVENASI
Rejuvenasi pada serai dapur dapat
dilakukan secara berkala 2-3 tahun
sekali, tergantung kepada keadaan
tanaman. Apabila tanaman tidak
dipanen, tetapi hanya dijadikan koleksi
tumbuh maka dilakukan pembaharuan
tanaman dengan membersihkan rumpun
dan ditanam lagi dimaksudkan untuk
memperoleh benih yang baru. Pada
pelestarian tanaman semusim di lapang
(yang diperbanyak secara vegetatif)
maka rejuvenasi dilakukan segera
setelah panen.

Terbatas
Tidak terbatas

-

Minyak mineral (%)

-

Minyak mineral (%)

-

Alkohol tambahan (%)

DOKUMENTASI
Kegiatan dokumentasi melibatkan
banyak sub kegiatan di dalamnya mulai
dari pencatatan data paspor hasil
eksplorasi/introduksi, registrasi,
konservasi, karakterisasi, evaluasi
sampai pemanfaatan bagi kegiatan
penelitian. Pada setiap kegiatan tersebut
dihasilkan banyak data yang harus
didokumentasikan. Data hasil kegiatan
eksplorasi/ introduksi (data registrasi
dan data koleksi), konservasi (data yang
dicatat dalam buku besar), karakterisasi
dan evaluasi (data paspor dan data
deskripsi sifat morfologi maupun mutu)
didokumentasikan dalam bentuk
pangkalan data (database) yang
bertujuan untuk memfasilitasi
pencatatan data (data recording),
penyimpanan (storage), pemeliharaan
data (maintenance), dan membantu staf
(pengelola) koleksi dalam kegiatan
sehari-hari (Silitonga, 2003).
Menurut Kurniawan (2005),
langkah-langkah yang dapat ditempuh
dalam proses dokumentasi data adalah
1. I n v e n t a r i s a s i d a t a , y a i t u
menginventarisasi, melengkapi,
dan memperbaharui data koleksi
tanaman serai dapur
2. T r a n s k r i p s i d a t a , y a i t u
menyeragamkan format data ke

3.
4.

5.

6.

dalam bentuk yang sesuai dengan
yang diinginkan
Entry data, yaitu memasukkan atau
merekam data ke dalam media
penyimpanan
Verifikasi dan validasi data, yaitu
pengecekan apakah data yang
dimasukkan sudah sesuai dengan
kriteria yang diinginkan.
Pemeliharaan, yaitu pengupayaan
agar data yang disimpan akan selalu
mengalami peningkatan volume
dan bersifat up to date
Pengembangan sistem dokumentasi
agar senantiasa dapat digunakan
sesuai dengan yang diinginkan.
PENUTUP

Serai dapur merupakan salah satu
tanaman penghasil minyak atsiri yang
cukup potensial untuk dikembangkan.
Pengelolaan plasma nutfah serai dapur,
harus diamati yang meliputi 6 kegiatan
yang saling terkait, yaitu eksplorasi,
konservasi, karakterisasi, evaluasi,
rejuvinasi, dan dokumentasi. Lima
kegiatan pertama selalu melibatkan
kegiatan budidaya yang meliputi
penyiapan bahan tanaman, pengolahan
tanah dan penanaman, pemeliharaan,
serta panen dan pengolahan hasil.
Bersambung ke hal 09

04
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ISOLASI KATEKIN GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) DENGAN
METODE SOXHLET MENGGUNAKAN PELARUT METANOL
Ediningsih dan Sri Rahayuningsih
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Email : ediningsih1217@gmail.com

K

atekin merupakan penentu
utama mutu gambir. Pemilihan
metode maupun jenis pelarut akan
berdampak pada hasil kemurnian
katekin yang diperoleh. Isolasi
katekin gambir dilakukan dengan
metode soxhlet menggunakan pelarut
metanol. Selanjutnya katekin
dimurnikan dengan air, etil asetat, dan
n-heksana. Katekin yang dihasilkan
sebesar 15,49 gram dari 41,92 gram
katekin kotor. Rendemen ekstrak
yang diperoleh dengan metode soxhlet
lebih tinggi dibandingkan dengan
metode maserasi. Uji karakterisasi
spektroskopi Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR)
menunjukkan adanya ikatan O-H,
C=C, CH2, C-H, dan C-O.

didinginkan dalam Freezer. Endapan
putih yang dihasilkan disaring dengan
kain dan dikeringanginkan pada suhu
Serbuk Gambir
Ditimbang 90 gram

PROSES ISOLASI KATEKIN
Penyiapan bahan Baku
Bahan utama sumber katekin yang
akan digunakan adalah ekstrak kering
remasan daun atau ranting tanaman
gambir (Uncaria gambir Roxb.) dalam
bentuk silinder atau kubik yang diambil
dari Kebun Percobaan Laing, Padang
Sumatera Barat. Bahan tersebut
ditumbuk kemudian dihaluskan dengan
mesin penepung dan disaring. Serbuk
yang dihasilkan, kemudian disimpan di
dalam wadah kedap udara agar tetap
kering sampai saatnya diekstraksi.
Ekstraksi dan Isolasi Katekin
Sembilan puluh gram serbuk
gambir diekstraksi dengan alat soxhlet
menggunakan pelarut metanol sampai
ekstrak dan pelarutnya jernih,
selanjutnya dipekatkan dengan
rotavapor suhu 80 °C. Setelah pekat
ekstrak dikeringkan dalam suhu ruang.
Ekstrak kasar yang telah kering di
haluskan dengan mortar kemudian
ditambahkan air sehingga volumenya
menjadi 1 L. Selanjutnya, larutan
dipanaskan pada suhu 70 °C selama 20
menit dengan pemanas dan stirer. Setelah
dipanaskan kemudian disaring dengan
kapas. Filtrat hasil penyaringan
Rempah

Katekin
Kotor

dalam suhu

ditambahkan 600 mL etil
asetat, dipanaskan, distirer,
dan kemudian disaring
filtrat
Ditambahkan n-heksana
sedikit demi sedikit

Ditambahkan pelarut metanol sampai
sampel terendam hingga tiga per empat
bagian dari labu alas bulat 250 ml

Endapan
Coklat

filtrat
Ditambahkan n-heksana

Ekstraksi sampai pelarut jernih
Ekstrak gambir dievaporasi menggunakan
rotavapor Buchi R 11, suhu 80° C
Bentuk pasta diletakkan di nampan dan
dikeringkan pada suhu ruang

Kata kunci : Gambir, Soxhlet, Katekin
PENDAHULUAN

disimpan
r u a n g
u n t u k
dimurnika
n (Gambar
2).

Pemurnian dengan air
Pengeringan selama dua bulan
Pemurnian dengan perlakuan etil asetat
Gambar 1. Proses Isolasi Katekin dari
Ekstrak Gambir

ruang selama dua bulan (Ferdinal, 2014)
(Gambar 1).
Setelah kering, sampel dihaluskan
dengan mortar hingga menjadi serbuk.
Selanjutnya, ditambahkan etil asetat
sebanyak 600 mL. Kemudian larutan
dipanaskan pada suhu 70 °C selama 20
menit dengan menggunakan pemanas
d a n s t i r e r, s e l a n j u t n y a d i s a r i n g
menggunakan kertas saring. Filtrat yang
diperoleh ditetesi n-heksana hingga
terbentuk dua fraksi (sebagian terbentuk
endapan putih). Filtrat diteteskan dengan
n-heksana berulang kali dan disaring
kembali menggunakan kertas saring
yang sama. Penyaringan dilakukan
secara terus menerus hingga filtrat yang
diperoleh habis. Katekin yang diperoleh
berada dikertas saring dikeringkan
dalam suhu ruang, dan kemudian
dipisahkan dari kertas saring dan
dikeringkan anginkan selama satu
minggu. Setelah itu, katekin dihaluskan
dengan mortat, disaring dengan saringan
yang berukuran 80 mesh. Serbuk
katekin yang berukuran 80 mesh

Katekin
40,35 gram

Larutan

Gambar 2. Pemurnian Katekin

Uji Karakterisasi Katekin
Karakterisasi katekin meliputi uji
Fourier transform infrared spectroscopy
(FTIR). Analisis spektroskopi FT-IR
dilakukan untuk mengetahui berbagai
jenis gugus fungsi yang terdapat dalam
katekin. Pembuatan pelet dilakukan
dengan memasukkan 200 mg kalium
bromida ke dalam mortar dan sampel
sebanyak 2 mg. Kemudian dicampurkan
sampai homogen. Pembuatan pelet
dilakukan menggunakan alat pembuat
pelet simpan dalam tempat yang kering.
PEMURNIAN KATEKIN
Katekin kotor yang dihasilkan dari
90 gram serbuk gambir sebesar 41,92
gram dan dengan perlakuan etil asetat
serta n-heksana diperoleh katekin murni
sebesar 15,49 gram, sehingga
menghasilkan rendemen ekstrak sebesar
17,21%. Katekin murni yang dihasilkan
dengan metode soxhlet ini lebih tinggi
dibandingkan penelitian Ferdinal
(2014), yang mengisolasi katekin dari
500 gram bongkahan gambir
menggunakan metode maserasi. Dari
penelitian tersebut, dihasilkan katekin
murni sebesar 9,594 gram dari 21,997
gram katekin kotor dengan rendemen
1,92 %. Ekstraksi merupakan langkah
penting untuk mendapatkan senyawa
fenolik dari ekstrak tanaman. Rendemen
ekstraksi dipengaruhi oleh pelarut,
waktu, suhu ekstraksi serta struktur
kimia senyawa yang diekstraksi (Chanda
dan Kaneria, 2012).
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Dent et al. (2013) melaporkan bahwa
banyaknya senyawa fenolik yang
terekstrak dipengaruhi oleh polaritas
pelarut dan kelarutan senyawa fenolik
dalam pelarut. Metanol mempunyai
gugus hidroksil sehingga dapat berikatan
hidrogen dengan gugus hidroksil pada
senyawa fenolik sehingga meningkatkan
kelarutan senyawa fenolik dalam
metanol. Metanol juga melarutkan
semua senyawa mulai kurang polar
sampai polar. Hal ini menyebabkan
diding sel yang kurang polar lebih
mudah terdegradasi dan senyawa fenolik
yang polar lebih mudah keluar dari sel
tanaman. Ekstraksi soxhlet
menggunakan pemanasan sehingga
dapat memperbaiki kelarutan ekstrak.
Selain itu, pelarut yang digunakan dalam
soxhlet selalu dalam keadaan segar
karena merupakan hasil destilasi dari
instrumen soxhlet (kondensasi) (Irianty
dan Yenti, 2014) sehingga rendemen
ekstrak yang dihasilkan lebih banyak
dibandingkan maserasi.

terdapat dalam ekstrak dan mendapatkan
katekin dengan kemurnian yang tinggi.
Tahapan selanjutnya, setelah
p e m u r n i a n d e n g a n a i r, k a t e k i n
dimurnikan dengan beberapa perlakuan.
Perlakuan yang dilakukan diantaranya
penambahan etil asetat dengan tujuan
menghilangkan tanin. Sedikit sisa
kandungan air yang terdapat dalam filtrat
juga harus dihilangkan untuk
memurnikan katekin, sehingga
dilakukan penambahan n-heksana. Air
yang terdapat dalam filtrat akan ditarik
oleh molekul n-heksana dan selanjutnya
hilang dengan cara menguap.
Penambahan n-heksana dilakukan
sedikit demi sedikit sehingga apabila
didiamkan filtrat akan membentuk dua
fase dan endapan putih. Fase tersebut
terdiri atas tanin yang terpisah dan
endapan putih yang merupakan katekin.
Katekin yang berwarna putih akan
berada pada permukaan kertas saring
yang kemudian dikeringkan (Ferdinal,
2014).

Molekul OH mengalami penguapan
saat terjadi perlakuan pemanasan,
sehingga kandungannya sedikit
berkurang dibandingkan pada katekin
yang diisolasi dengan metode maserasi
(tanpa pemanasan). Ikatan C=C
aromatik berada pada daerah bilangan
gelombang 1620-1680 cm-1. Bilangan
gelombang 1628,43 cm-1 menunjukkan
keberadaan ikatan alkena C=C. Ikatan
ester C-O aromatik terletak pada
bilangan gelombang 1250-1310 cm-1 ,
pada katekin hasil isolasi ini ditunjukkan
pada bilangan gelombang 1145,99 cm-1.
Ikatan C-H aromatik ditunjukkan pada
bilangan gelombang 1029,72 cm-1 dan
ikatan CH2 pada bilangan gelombang
1287,17 cm-1 (Gambar 3).

Tabel 1. Tahapan pemurnian katekin dengan metode soxhlet
Massa awal
ekstrak
(g)

Massa
setelah
perlakuan

Rendemen
(%)

1. Ekstraksi serbuk gambir dengan metanol

90,00

73,70

81,89

2. Pemurnian ekstrak katekin dengan air

73,70

41,92

56,88

3. Pemurnian dengan etil asetat dan n-heksana

41,92

15,49

36,95

4. Katekin yang dihasilkan

90,00

15,49

17,21

No.

Tahapan pemurnian

Pemurnian dengan kualitas yang
baik akan meningkatkan kualitas katekin
yang di hasilkan (Ferdinal, 2014).
Ekstrak katekin hasil ekstraksi kemudian
dimurnikan dengan air untuk menyeleksi
senyawa yang tidak diinginkan
kehadirannya dalam proses pemurnian
katekin. Senyawa katekin merupakan
bagian dari polimer tanin terkondensasi,
sehingga memungkinkan hadirnya tanin
terhidrolisis dan tanin dalam bentuk
lainnya dalam tahap ini, sehingga
keberadaannya harus ditiadakan. Setelah
dimurnikan dengan air, filtrat di simpan
dalam frezzer. Proses pendinginan ini
berfungsi dalam pengeringan fraksi air
dan menghasilkan ekstrak kotor dari
katekin. Tahap ini sangat menentukan
massa katekin yang akan diperoleh,
sehingga semakin banyak endapan yang
terbentuk maka semakin banyak katekin
yang akan diperoleh. Ekstrak kotor
katekin kemudian disaring dan
dikeringkan selama dua bulan.
Pengeringan ini dilakukan untuk
menghilangkan molekul air yang
06
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KARAKTERISASI KATEKIN
Senyawa katekin murni yang
diisolasi dianalisis menggunakan FTIR
untuk memastikan bahwa senyawa yang
diisolasi benar-benar katekin. Gugus
yang dimiliki senyawa ini antara lain,
ikatan O-H, C=C, CH2, C-H, dan C-O.
Spektrum FTIR menunjukkan ikatan
kimia dari struktur katekin. Senyawa
katekin memiliki daerah ikatan O-H
pada daerah bilangan gelombang 32003350 cm-1 (Bakhtiar et al., 2015).
Katekin hasil isolasi menghasilkan peak
pada daerah bilangan gelombang
3291,21 cm-1. Daerah peak ini terlihat
lebih sempit dibandingkan katekin hasil
isolasi Ferdinal (2014) yang diekstrak
dengan cara maserasi di mana daerah
ikatan O-H ditunjukkan pada bilangan
gelombang 3395,35 cm - 1 . Hal ini
kemungkinan disebabkan adanya
pemanasan pada metode soxhlet
sehingga mempengaruhi jumlah
molekul OH yang ada pada katekin yang
diisolasi.
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Gambar 3. Spektrum FTIR katekin

PENUTUP
Metode soxhlet dapat
direkomendasikan sebagai metode yang
cukup efisien untuk meningkatkan
rendemen ekstrak pada proses isolasi
katekin gambir. Katekin yang dihasilkan
sebesar 15,49 gram dari 41,92 gram
k a t e k i n k o t o r. A n a l i s i s F o u r i e r
transform infrared spectroscopy (FTIR)
katekin yang diperoleh dari isolasi
menunjukkan gugus fungsi katekin. Ke
depan, perlu dilakukan penelitian
tentang isolasi katekin gambir
menggunakan pelarut yang berbeda
dengan metode soxhlet dan metode
lainnya seperti maserasi, refluks, dan
perkolasi.
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I

nggu (Ruta graveolens L.)
merupakan tanaman obat yang
memiliki banyak kegunaan,
diantaranya sebagai obat batuk,
darah tinggi, luka, demam, rematik,
dan untuk mengurangi rasa sakit.
Tanaman tersebut bukanlah asli
Indonesia, tetapi di introduksi dari
wilayah Mediterania. Pada saat ini
inggu sudah banyak dibudidayakan
diseluruh dunia. Inggu termasuk
salah satu tanaman obat langka di
Indonesia sehingga perlu dilestarikan.
Upaya pelestarian tanaman dapat
dilakukan melalui konservasi secara
ek-situ baik di kebun percobaan
ataupun laboratorium. Tanaman
inggu hasil perbanyakan in vitro di
Laboratorium Kultur Jaringan Balai
Penelitian Tanaman Rempah dan
Obat (Balittro) telah dikonservasi
secara in vitro melalui penyimpanan
jangka pendek dalam keadaan
tumbuh pada media Murashige dan
Skoog (MS) + Benzil Adenin (BA) 0,1
mg/l. Aklimatisasi tanaman di rumah
kaca dapat dilakukan menggunakan
media campuran tanah + sekam padi
+ kompos. Pertumbuhan tanaman di
rumah kaca pada umur tiga bulan
cukup optimal.
Kata kunci : Inggu, Ruta graveolens
pertumbuhan, konservasi in vitro

menyebabkan keguguran (Miquel,
2003).
Inggu mengandung berbagai
komponen senyawa kimia yang
berkhasiat obat, diantaranya flavonoid,
furocoumarins, furoquinolines,
acridone, terpenoid, alkaloid, dan
minyak atsiri (Feo et al., 2002;
Kuzovkina et al., 2004). Selain itu juga
memiliki khasiat sebagai antioksidan,
anti-inflamasi, anti-diabetes, anti
bakteri, dan anti jamur (Ratheesh dan
Helen, 2007; Tosekani et al., 2011;
Meepagala et al., 2005).
Tanaman inggu dapat tumbuh
dengan baik pada ketinggian tempat 1 1000 m di atas permukaan laut. Tidak
berbunga bila ditanam pada ketinggian
di bawah 1000 m (Heyne, 1987).
Memiliki batang tegak, agak berkayu,
beruas, dan percabangan simpodial.
Tinggi tanaman sekitar 1-1,5 m, daun
dan batang berwarna hijau. Daun berbau
keras, daun majemuk menyirip dengan
anak daun berpasangan, pinggirnya rata,
dan panjang tangkainya sekitar 7,7–12,7
cm. Bentuk daun lanset atau bulat telur,
pangkal runcing dan ujung tumpul
(Zargari, 1996).
Koleksi plasma nutfah inggu di
Balai Penelitian Rempah dan Obat
dilakukan secara ek situ dalam keadaan
tumbuh di Kebun Percobaan Manoko
dan Laboratorium Kultur Jaringan.

Koleksi inggu in vitro saat ini sudah
berumur 9 tahun. Metode konservasi in
vitro yang digunakan adalah
penyimpanan kultur dengan metode
jangka pendek/dalam keadaan tumbuh
dengan penambahan zat pengatur
tumbuh BA konsentrasi rendah 0,1 mg/l
(Syahid et al., 2015). Selama periode
konservasi in vitro, koleksi inggu ini
belum pernah diobservasi
pertumbuhannya di tingkat rumah kaca
dan lapang, namun upaya menginduksi
perakaran kultur telah dilakukan dan
diperoleh media terbaik untuk induksi
perakaran, yaitu ½ MS + NAA 0,001
mg/l (Syahid dan Kristina, 2014).
Konservasi in vitro inggu
Konservasi inggu dilakukan di
Laboratorium Kultur Jaringan Balai
Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
semenjak tahun 2008. Tunas - tunasnya
dipelihara dalam media konservasi,
yaitu MS yang diperkaya BA 0,1 mg/l.
Sub kultur biakan dilakukan secara
rutin setiap tiga atau empat bulan ke
media yang sama. Selang waktu
konservasi diperoleh 4-5 tunas, namun
biakan tidak memiliki akar (Gambar 1).
Visual kultur selama konservasi batang
dan daunnya berwarna hijau. Selama
periode konservasi di laboratorium,
biakan belum pernah diobservasi
pertumbuhannya di tingkat rumah kaca.

PENDAHULUAN
Inggu (Ruta graveolens L.)
merupakan tanaman introduksi dari
daerah Mediterania (Iran bagian utara).
Mengingat nilai budaya dan fungsinya
sebagai obat, saat ini tanaman tersebut
telah banyak diintroduksi ke berbagai
negara di dunia, seperti Amerika Utara,
Amerika Selatan, China, India, Timur
Tengah dan Afrika Selatan (Miguel,
2003). Inggu memiliki banyak
kegunaan, diantaranya sebagai obat
batuk, darah tinggi, dan untuk
menyembuhkan luka (Zargari, 1996),
obat demam, rematik, dan mengurangi
rasa sakit (Malik et al., 2013). Kegunaan
lainnya, sebagai penangkal racun
binatang berbisa seperti ular dan
kalajengking (Sallal dan Alkofahi,
1996). Namun, tidak dianjurkan
dikonsumsi oleh ibu hamil karena dapat
Obat

Gambar 1. Konservasi inggu (R. graveolens) di media MS + BA 0,1 mg/l, umur 4 bulan
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Induksi perakaran
Kultur inggu tidak dapat
menghasilkan akar pada media
multiplikasi sehingga diperlukan
perlakuan khusus untuk menginduksi
perakaran. Hasil penelitian Syahid dan
Kristina (2014) dalam induksi perakaran
inggu in vitro menggunakan perlakuan
media dasar 1/2 MS yang diperkaya
NAA 0,001 mg/l berhasil memperoleh
sebanyak 13,6 akar dalam waktu dua
bulan. Perbaikan metode induksi
perakaran inggu in vitro telah dilakukan
oleh Syahid et al., (2015) menggunakan
perlakuan terbaik dari penelitian
sebelumnya, yaitu media dasar ½ MS +
NAA 0,001 mg/l yang dikombinasikan
dengan pencahayaan, yaitu aplikasi
kondisi gelap dan terang. Pada perlakuan
tersebut diperoleh akar terbanyak pada
perlakuan kondisi gelap.
Aklimatisasi
Aklimatisasi adalah proses adaptasi
tanaman yang berasal dari kultur in vitro
yang aseptik ke lingkungan in vivo yang
septik. Aklimatisasi dilakukan dengan
mengkondisikan akar tanaman asal
kultur in vitro agar dapat segera
berfungsi, namun penguapan dari daun
tetap diupayakan seminimal mungkin
(Lestari, 2008). Tahapan aklimatisasi
inggu dapat dilakukan sebagai berikut:
1) Plantlet dikeluarkan dari botol kultur,
kemudian dicuci dengan air mengalir
sampai bersih terutama bagian akarnya,
diupayakan tidak ada sisa media agar
yang tertinggal. Pencucian plantlet harus
dilakukan sampai bersih karena sisa agar
yang masih menempel pada akar dapat
menyebabkan kontaminasi jamur yang
dapat mengakibatkan tanaman mati,
2) Dilakukan pemisahan anakan inggu.
Pemisahan anakan supaya dilakukan
secara hati-hati supaya akar tanaman
tidak putus, 3) Disiapkan media tanam,
yaitu campuran tanah + pupuk kandang +
sekam dengan perbandingan 1:1:1.
Selanjutnya, 4). Media dimasukkan ke
dalam gelas plastik yang telah dilubangi
bagian bawahnya, dan 5) Dilakukan
penanaman benih inggu ke dalam media
yang telah disiapkan sebanyak 1 tunas
per gelas aqua. 6). Media tanam disiram
dengan air lalu diberi sungkup plastik
dan diberi label pada plastik berupa
tanggal aklimatisasi. Penyungkupan
dengan plastik berwana putih bertujuan
untuk menjaga kelembapan di sekitar
tanaman yang diaklimatisasi karena
plantlet asal in vitro harus beradaptasi
dari kondisi lingkungan heterotrof ke
lingkungan autotrof. Untuk inggu,
penyungkupan dilakukan selama 6-8
minggu sampai tanaman cukup kuat.
Dalam proses aklimatisasi, kelembapan
08
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secara bertahap dikurangi dengan cara
membuka sungkup apabila tanaman
sudah mulai tampak tegar dan kuat.
Aklimatisasi inggu hasil konservasi
in vitro dalam keadaan tumbuh telah
dilakukan oleh Syahid dan Kristina
(2014) menggunakan media tanam
campuran tanah + sekam padi + kompos
(1:1:1) dengan persentase keberhasilan
mencapai 73,3%. Aklimatisasi inggu
hasil perlakuan media induksi perakaran
½ MS + NAA 0,001 mg/l dalam kondisi
gelap menghasilkan persentase
keberhasilan aklimatisasi lebih tinggi
(75%) dibandingkan dengan pada
kondisi terang.
Pertumbuhan di rumah kaca
Benih inggu hasil konservasi in
vitro dalam keadaan tumbuh yang telah
berhasil diaklimatisasi di rumah kaca
dapat tumbuh dengan baik. Pertambahan
cabang-cabang baru meningkat seiring
dengan bertambahnya umur tanaman.
Pada umur tiga bulan setelah
aklimatisasi tanaman dipindahkan ke
dalam media tumbuh campuran tanah +
pupuk kandang (Gambar 2),
pertumbuhan tanaman mulai meningkat
(Tabel 1).

Gambar 2. Tanaman inggu hasil konservasi
in vitro umur 3 bulan pada media tumbuh
campuran tanah + pupuk kandang (1:1).

PENUTUP
Konservasi inggu secara in vitro dapat
dilakukan dalam keadaan tumbuh
menggunakan media dasar MS yang
diperkaya BA 0,1 mg/l. Sub kultur secara

Tabel 1. Pertumbuhan tanaman inggu hasil konservasi in vitro, umur tiga bulan pada media
campuran tanah + pupuk kandang (1:1).
Parameter pertumbuhan

Umur tanaman (bulan)
2

3

Tinggi tanaman (cm)

63,5

69,8

Panjang anak daun (cm)

1,96

2,07

Lebar daun (cm)

0,74

0,77

Tebal daun (mm)

0,1

0,1

Jumlah daun

55,5

62,7

Jumlah cabang

28,0

35,0

Diameter batang (mm)

2,5

3,0

Sampai umur dua bulan, sudah
terlihat bertambahnya pertumbuhan
cabang dan daun-daun baru. Seiring
dengan bertambahnya umur tanaman,
tinggi tanaman, panjang, lebar, dan
jumlah daun serta jumlah cabang juga
meningkat. Pada umur tiga bulan,
panjang anak daun mencapai 2,07 cm
dengan lebar anak daun 0,77 cm. Tebal
daun belum memperlihatkan
pertambahan ukuran sampai umur tiga
bulan, sedangkan jumlah cabang dan
diameter batang mulai bertambah.
Mengingat inggu merupakan tanaman
yang adaptif pada dataran tinggi, untuk
mendukung pertumbuhan tanaman,
selanjutnya akan dipindahkan ke Kebun
Percobaan Manoko sesuai dengan
habitat aslinya di dataran tinggi.
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periodik dapat dilakukan setiap empat
bulan sekali dan kultur dapat
dipindahkan ke dalam media yang sama.
Selang periode konservasi empat bulan
pertumbuhan biakan masih cukup
optimal. Aklimatisasi inggu hasil
perlakuan induksi media perakaran ½
MS + NAA 0,1 mg/l dalam kondisi gelap
berhasil dilakukan dengan menanam
plantlet ke dalam campuran media tanam
tanah + sekam padi + kompos (1:1:1).
Pertumbuhan tanaman di rumah kaca
cukup optimal sampai umur tiga bulan.
Untuk memaksimalkan pertumbuhan
tanaman, inggu yang dipelihara di rumah
kaca akan dipindahkan ke Kebun
Percobaan Manoko.

Obat
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A

das (Foeniculum vulgare Mill.),
mengandung minyak atsiri
(oleum foeniculi) 1-6%, dengan
komponen aktifnya anisaldehid yang
mengandung 50-60% anetol, lebih
kurang 20% fenkon, pinen, limonen,
dipenten, felandren, metilkhafikol,
asam anisat, dan 12% minyak lemak.
Kandungan anetol menyebabkan
adas mengeluarkan aroma yang khas
dan yang berkhasiat karminatif.
Akarnya mengandung bergapten,
akar dan bijinya mengandung
stigmasterin atau serposterin.
Peningkatan produksi biji adas dapat
dilakukan melalui pemupukan P dan
K. Hasil studi menunjukkan
pemupukan P dapat meningkatkan
produksi biji adas dibandingkan
dengan pupuk K. Produksi biji adas
pada pemupukan P 100 kg/ha berkisar
antara 65,85 – 68,55 kg/ha. Biji adas
yang dipupuk P dan K dengan dosis
masing-masing 100 kg/ha memiliki
kadar minyak dan anetol tertinggi
yaitu 4,98% dan 43,92%, namun mutu
minyak yang dihasilkan masih lebih
rendah dari standar MMI. Untuk
meningkatkan produksi adas
disarankan tidak hanya
menggunakan pupuk anorganik
tetapi harus ditambah dengan pupuk
organik misalnya biofertilizer.
Kata kunci : Adas, pemupukan, mutu
PENDAHULUAN
Tanaman adas (Foeniculum vulgare
Mill.), termasuk famili Umbelliferae.
Biji adas disuling untuk mendapatkan
minyak atsiri yang dikenal dengan nama
fennel oil, digunakan pada industri
farmasi sebagai obat batuk, antiseptik
dan laksatif (Ma'mun dan Suhirman,
2011). Adas mengandung minyak atsiri
(oleum foeniculi) 1-6%, dengan
komponen aktifnya anisaldehid yang
mengandung 50-60% anetol, lebih
kurang 20% fenkon, pinen, limonen,
dipenten, felandren, metilkhafikol, asam
anisat, dan 12% minyak lemak.
Kandungan anetol yang menyebabkan
adas mengeluarkan aroma yang khas dan
berkhasiat karminatif. Akarnya
mengandung bergapten, selain itu akar
dan bijinya mengandung stigmasterin
atau serposterin (Kemkes, 2011).
10
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Senyawa anetol, fenkon, khafikol,
dan anisaldehid berkhasiat mengatasi
batuk (Anonim, 2008), menghangatkan
badan dan mengeluarkan dahak, perut
kembung, kolik, menyejukkan saluran
cerna, dan perangsang nafsu makan.
Daunnya berkhasiat menghilangkan rasa
haus, meningkatkan penglihatan,
meningkatkan peristaltik saluran cerna
dan merangsang pengeluaran kentut
(flatus), dan dapat meningkatkan khasiat
streptomycin untuk pengobatan TBC
pada tikus percobaan (WHO, 2007).
Minyak adas (Fennel oil)
merupakan hasil metabolit sekunder.
Metabolit sekunder dibiosintesis oleh
tanaman bukan hanya untuk
pertumbuhan dan perkembangan saja,
tetapi juga untuk mempertahankan
eksistensi diri atau melanjutkan
keturunannya dalam berinteraksi dengan
ekosistem. Oleh karena itu, metabolit
sekunder bersifat adaptif terhadap
pengaruh lingkungan. Kemampuan
adaptasi tersebut secara endogen
dipengaruhi oleh kualitas genetiknya,
dan secara eksogen dipengaruhi oleh
faktor lingkungan seperti kondisi
agroklimat (kualitas tanah, curah hujan,
suhu, intensitas cahaya matahari), teknik
budidaya (pemupukan, kecukupan air,
interaksi dengan tanaman lain yang
tumbuh di sekitarnya, dan dengan hama
atau penyakit tanaman), waktu dan
teknik panen serta pemrosesan pasca
panen.
Pemupukan dapat memenuhi
kebutuhan unsur hara esensial agar
tanaman dapat tumbuh dan berproduksi
secara optimal. Unsur hara fosfor (P) dan
kalium (K) merupakan unsur hara yang
diperlukan dalam jumlah besar (hara
makro). Fosfor berperan dalam
metabolisme membentuk energi dan
proses enzimatik, melalui metabolisme
A D P d a n AT P d a r i p e r o m b a k a n
karbohidrat, metabolisme asam amino
dan lemak. Selain itu juga berperan
dalam (1) pembentukan bunga dan buah
serta pemasakan biji (2) pembentukan
inti sel dan dinding sel, (3) mendorong
pertumbuhan akar muda, (4)
pembentukan klorofil, (5) penyediaan
cadangan dan transfer energi
( A D P + AT P ) ( 6 ) p e m b e n t u k a n
komponen asam nukleat (DNA dan
RNA), (7) pengangkutan energi hasil
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metabolisme dalam tanaman
(Anonimus, 2012). Pemupukan P
dilaporkan dapat meningkatkan
kandungan bahan aktif andrografolid
pada tanaman sambiloto (Yusron dan
Januwati, 2004) dan nyata meningkatkan
bobot brangkasan dan bobot kering
jagung pipilan pada tanah Ultisol (Kasno
et al., 2006). Hasil penelitian lain
menunjukkan bahwa unsur N dan P dapat
meningkatkan pertumbuhan dan hasil
tanaman kamandrah (Rosman et al.,
2012).
Kalium berperan dalam proses
membuka menutupnya stomata,
meningkatkan ketahanan terhadap
serangan hama dan penyakit,
memperkuat daun, bunga dan buah
sehingga tidak mudah rontok, dan
memperbaiki rasa manis buah (Novizan,
2005). Selain itu, kalium juga berperan
dalam mengaktifkan enzim untuk
membentuk pati dan protein, serta
penentu tekanan osmotik dan tekanan
turgor sel (Salisbury dan Ross, 1995).
Pemupukan P dan K pada Tanaman
Adas
Kegiatan pemupukan adas
dilaksanakan di Kebun Percobaan
Manoko, Lembang, pada tanah Andosol,
dengan ketinggian 1.500 m dpl dengan
klasifikasi iklim tipe B (klasifikasi
Schmidt & Ferguson). Bahan tanaman
yang digunakan berasal dari biji yang
disemaikan selama 30 hari sebelum
ditanam di lapang. Penanaman
dilakukan pada Oktober 2011 secara
monokultur dengan jarak tanam 80 cm x
80 cm. Pupuk dasar yang diberikan
adalah pupuk kandang sebanyak 20
ton/ha dan urea sebanyak 200 kg/ha.
Untuk melihat peningkatan hasil,
pupuk P dan K diberikan dalam dua dosis
yang berbeda yaitu dosis pupuk P dalam
bentuk SP-36 (50 dan 100 kg/ha) dan
dosis pupuk K dalam bentuk KCl (50 dan
100 kg/ha). Ukuran petak setiap plot
perlakuan adalah 4 m x 8 m dengan
jumlah tanaman 50 tanaman/plot. Panen
produksi dilakukan pada tahun 2012.
Parameter yang diamati meliputi
produksi biji adas dan mutu minyak
atsirinya. Analisis mutu minyak
dilakukan di laboratorium uji Balittro.
Obat

Pengaruh Pupuk P dan K terhadap
Produksi Adas
Produksi Biji Adas
Pada panen pertama tanaman adas
umur 6 bulan setelah tanam (BST), unsur
hara P berpengaruh terhadap bobot basah
dan kering biji, sedangkan unsur hara K
tidak menunjukkan pengaruhnya.
Pemberian pupuk P dan K masingmasing 100 kg/ha menghasilkan bobot
basah dan kering biji tertinggi, yakni
68,55 dan 52,40 g/tanaman setara 1.071
kg/ha biji segar dan 818,7 kg/ha biji
kering (Tabel 1). Hal ini menunjukkan
bahwa unsur hara P lebih memberikan
pengaruh pada produksi biji,
dibandingkan hara K. Hasil yang sama
juga dilaporkan oleh Yusron dan
Januwati (2004) bahwa pemberian
pupuk P pada sambiloto dapat
meningkatkan bobot simplisia kering
secara nyata.

(100 kg/ha KCl) memperlihatkan
rendemen minyak dan kadar anetol
tertinggi. Namun demikian pemberian
pupuk P dan K pada dosis tersebut belum
mampu meningkatkan kadar anetol.
Kadar anetol yang diperoleh masih lebih
rendah daripada hasil penelitian Kapoor
et al., 2004; Mahfouz dan Sharaf-Eldin,
2007; Younesian et al., 2013 yang
berkisar antara 70-86%. Rendahnya
kadar anetol diduga karena perlakuan
hanya menggunakan pupuk anorganik,
sedangkan pada penelitian yang
dilakukan oleh Kapoor et al., 2004;
Mahfouz dan Sharaf-Eldin, 2007;
Younesian et al., 2013 menggunakan
biofertilizer seperti mikoriza maupun
bakteri. Penggunaan mikoriza (Kapoor
et al., 2004; Younesian et al., 2013)
maupun bakteri seperti Azotobacter
chroococcum, Azospirillum liboferum,
dan Bacillus megatherium (Mahfouz dan
Sharaf-Eldin, 2007) mampu
meningkatkan kadar anetol.

Tabel 1. Dosis pupuk P, K terhadap produksi biji adas pada umur 6 BST.
Dosis pupuk

Bobot biji basah

Bobot biji kering

(g/tan)

(Kg/ha)

(g/tan)

(Kg/ha)

SP3650KCl50

54,45 a

850,8

35,15 a

549,2

SP36100KCl50

67,85 b

1.029

49,84 b

778,7

SP3650KCl100

59,25 a

925,8

40,39 a

631,1

SP36100KCl100

68,55 b

1.071,1

52,40 b

818,7

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
5% DMRT.

KCl per ha memberikan produksi bobot
basah dan kering biji tertinggi sehingga
hal ini dapat dijadikan untuk
rekomendasi SOP budidaya adas untuk
produksi biji.
Untuk meningkatkan kadar anetol,
sebaiknya menggunakan kombinasi
pupuk anorganik dan biofertilizer yang
dapat dijadikan rekomendasi dalam
pembuatan SOP budidaya adas.
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Gambar 2. Tanaman Adas Umur 4 Bulan Setelah Tanam

Rendemen dan Mutu Minyak
Rendemen minyak dan kadar anetol
sebagai penanda mutu minyak adas
cenderung meningkat seiring dengan
jumlah pupuk yang diberikan, tetapi
belum memenuhi standar mutu yang
ditetapkan Material Medika Indonesia
(MMI) untuk parameter kadar sari larut
air dan alkohol (Tabel 2). Kombinasi
pemupukan P (100 kg/ha SP-36) dan K
Obat

PENUTUP
Pertumbuhan tanaman adas di
dataran tinggi (1500 m dpl) pada tanah
andosol di daerah Jawa Barat (Lembang)
cukup optimum dan pembungaan terjadi
pada saat tanaman berumur 4 bulan.
Pupuk P lebih berpengaruh terhadap
produksi biji adas dibandingkan pupuk
K. Pemupukan 100 kg SP36 dan 100 kg

Novizan. 2005. Petunjuk Pemupukan yang
Efektif. Agromedia Pustaka. Jakarta.
130 hlm.
Rosman, R., A.S. Tjokrowardojo,
D. Iswantini P., dan K. Hardi. 2012.
Pengaruh Pemupukan N dan P terhadap
Pertumbuhan, Produksi dan Kadar
Piperin Tanaman Kamandrah. Bul.
Littro. 23(2): 136-141.
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Tabel 2. Pengaruh Dosis Pupuk P dan K terhadap Rendemen dan Kadar Anetol Minyak Adas
dipanen pada Umur 6 BST.

Salisbury, F.B. dan C.W. Ross. 1995.
Fisiologi Tumbuhan jilid 1. Penerbit
ITB. Bandung. 241 hlm.

Parameter
Perlakuan
Rendemen minyak (%)

Anetol (%)

SP3650KCl50

4,50

42,58

SP3650KCl100

4,71

42,80

SP36100KCl50

4,85

43,68

SP36100KCl100

4,98

43,92

WHO. 2003. WHO Guidelines on Good
Agricultural and Collectin Practices
(GAP, GACP) for Medicinal Plant.
Geneva. 282pp.
WHO. 2007. Monographs on Selected
Medicinal Plants vol 3, Geneva.
Geneva. 373pp.

Keterangan: Analisis mutu dilakukan secara komposit, dengan mencampur simplisia yang diperoleh dari
ulangan I, II, III dan IV.

Tabel 3. Pengaruh Dosis Pupuk P dan K terhadap Karakteristik Mutu Minyak Adas dipanen
pada Umur 6 BST.
Perlakuan
Parameter

SP3650KCl50

SP3650KCl100

SP36100KCl50

SP36100KCl100

Kadar air (%)

9,44

9,28

9,71

9,66

Kadar abu (%)

7,83

7,90

8,31

8,36

< 12,9

Kadar abu tak larut asam (%)

0,23

0,22

0,18

0,19

< 2,9

Kadar sari air (%)

17,70

18,38

20,10

20,14

>20,5

Kadar sari alkohol (%)

8,28

8,56

10,18

10,32

>11,8

Standar
MMI*

Yo u n e s i a n , A . , S . Ta h e r i a n d P. R .
Moghaddam. 2013. The Effect of
Organic and Biological Fertilizers on
Essential Oil content of Foeniculum
v u l g a re M i l l . ( S w e e t F e n n e l ) .
International Journal of Agriculture and
Crop Sciences, 5(18): 2141-2146.
Yusron, M. dan M. Januwati. 2004.
Pengaruh Pupuk P dan K terhadap
Produksi dan Mutu Sambiloto
(Andrographis paniculata Nees.). pp.
180-188 Prosiding Fasilitas Forum
Kerjasama Pengembangan
Biofarmaka. Jogyakarta, 14-18 Juli
2004. hlm : 180-187.

Keterangan: Analisis mutu dilakukan secara komposit, dengan mencampur simplisia yang diperoleh dari
ulangan I, II, III dan IV
* sumber : Depkes, 1978
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PATIKAN KEBO (Euphorbia hirta) TANAMAN LIAR
YANG BERMANFAAT
Andriana Kartikawati
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Email : andrianakartikawati11@gmail.com

P

atikan kebo (Euphorbia hirta)
merupakan salah satu tanaman
obat tradisional dengan lingkungan
tumbuh tersebar luas di Indonesia.
Kemampuan tanaman patikan kebo
dalam mengobati berbagai macam
penyakit ini melibatkan senyawasenyawa kimia di dalamnya baik pada
bagian akar, batang, maupun daun
seperti taraxerol, tirucalol, tanin, dan
flavanoid (terutama quarcitrin dan
myricitrin). Senyawa kimia tersebut
dapat bersifat antiseptik, antiinflamasi, antifungal, dan
antibakterial. Perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut untuk
produktivitas dan mutu bahan
tanaman tersebut melalui
peningkatan budi daya, kultur
jaringan, dan penggunaan
bioteknologi.
Kata kunci : Patikan kebo, Tanaman anti
bakteri, Obat
PENDAHULUAN
Indonesia memiliki letak yang
strategis di garis lintang khatulistiwa
dengan iklim tropis menyebabkan
beranekanya flora dan fauna yang
ditemukan. Salah satu flora yang
melimpah keberadaanya adalah
tumbuhan liar. Tumbuhan tersebut
mudah tumbuh di mana saja. Tumbuhan
liar tidak membutuhkan perlakuan
khusus dan pemeliharaan yang sulit,
mereka dapat memanfaatkan sumber
hara yang ada di lingkungannya dengan
baik. Telah banyak tanaman-tanaman
liar yang dimanfaatkan oleh nenek
moyang bangsa Indonesia untuk
mengobati berbagai macam penyakit di
antaranya adalah tanaman patikan kebo
(Euphorbia hirta) (Hariana, 2009).
Tumbuhan patikan kebo merupakan
tumbuhan yang berasal dari Amerika.
Tumbuhan ini juga terdapat di India,
Cina, Malaysia, dan Australia. Di
Indonesia banyak dijumpai pada padang
rumput di tepi sungai atau di kebun,
pekarangan rumah yang tidak terurus,
dan sungai. Patikan kebo dapat tumbuh
pada ketinggian tempat antara 1 m
sampai 1.400 m di atas permukaan laut.
Tumbuhan ini merupakan tumbuhan
yang tidak lama hidupnya, tumbuh
tegak, dan banyak terdapat di daerah
Obat

tropis dataran rendah serta pada tanah
yang tidak terlalu lembap dan biasanya
berumput (Heyne, 1987).

bahan tersebut yang digunakan sebagai
obat, anti septik, anti inflamasi dan anti
bakteri.

MORFOLOGI TANAMAN

PEMANFAATAN TANAMAN
SEBAGAI OBAT

Tanaman ini dicirikan dengan
batang lunak yang tidak begitu kuat
menyangga daun, serta memiliki getah
putih yang cukup kental. Tanaman ini
masih satu famili dengan patikan cina,
yaitu dalam famili Euphorbiaceae
(Nafisah et al. 2014).
Warna batangnya adalah hijau
kecoklatan. Daun patikan kebo
mempunyai bentuk bulat memanjang
dengan taji-taji agak rapuh berwarna
hijau atau hijau kelabu. Tepi daun
bergerigi. Panjang helaian daun
mencapai 50 mm dan lebarnya 25 mm.
Bunga berbentuk bola keluar dan ketiak
daun bergagang pendek, berwarna merah
kecokelatan (Gambar 1). Bunga
mempunyai susunan satu bunga betina
dikelilingi oleh lima bunga yang masingmasing terdiri atas empat bunga jantan
dan satu bunga betina (Kartasapoetra,
2004). Tumbuhan patikan kebo mampu
bertahan hidup selama 1 tahun dan
berkembang biak melalui biji.

Gambar 1. Tanaman patikan kebo (E. hirta)

Kandungan senyawa kimia yang
terdapat dalam tanaman patikan kebo
tidak hanya terdapat pada bagian
daunnya, di bagian akar serta batang
terdapat senyawa kimia, di antaranya
taraxerol, tirucalol, tanin, dan flavonoid
(terutama quarcitrin dan myricitrin)
(Ekpo and Pretorius, 2007). Bahan-

Tanaman patikan kebo telah
dimanfaatkan sebagai obat untuk
mengobati berbagai penyakit, di
antaranya mengobati radang
tenggorokan, bronkhitis, asma, radang
perut, diare, disentri, kencing darah,
radang kelenjar susu, payudara bengkak,
penyakit eksim, dan berak darah
(Hariana, 2009). Kemampuan tanaman
ini dalam mengobati berbagai macam
penyakit ini melibatkan senyawasenyawa kimia di dalamnya yang dapat
bersifat antiseptik, anti-inflamasi,
antifungi, dan antibakteri (Ekpo and
Pretorius, 2007).
Patikan kebo di India digunakan
untuk mengobati cacingan pada anakanak, disentri, kencing nanah, sakit
kuning, jerawat, masalah pencernaan,
dan tumor (Kirtikar and Basu, 1991),
sedangkan di Asia dan Australia tanaman
ini dimanfaatkan untuk mengobati asma,
batuk, disentri, dan diare (Ogbulie et al.,
2007).
Patikan kebo selain digunakan
sebagai obat untuk manusia juga
digunakan pada budidaya ikan air tawar.
B a k t e r i A e ro m o n a s H y d ro p h i l a
diketahui menyebabkan penyakit Motil
Aeromonas Septicemia (MAS) yang
menyerang ikan air tawar. Penyakit ini
dapat menimbulkan kematian pada ikan
budidaya yang dapat merugikan para
petani ikan (Kusumawardani, 2007).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ekstrak daun patikan kebo (E. hirta)
mempunyai efektifitas menghambat dan
membunuh bakteri A. hydrophila. Hasil
pengamatan uji Minimum Bactericidal
Concentration (MBC) menunjukkan,
konsentrasi minimum ekstrak patikan
kebo yang mempunyai aktivitas
membunuh bakteri A. hydrophila adalah
0,312 % (Assidqi et al., 2012).
POTENSI TANAMAN SEBAGAI
ANTIBAKTERI
Menurut Budiarti (2012)
konsentrasi 500 ppm ekstrak patikan
kebo yang digunakan mampu
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menghambat pertumbuhan bakteri
Staphylococcus aureus. Terbentuknya
daerah hambat disebabkan karena
adanya senyawa-senyawa yang bersifat
antibakteri yang dikandung oleh patikan
kebo. Senyawa golongan fenol yang
merupakan turunan dari senyawa induk
“flavon” di antaranya flavonoid dapat
merusak komponen penyusun dinding
sel bakteri yang umumnya tersusun dari
fosfolipid. Sementara senyawa lain yang
terkandung dari patikan kebo adalah
alkaloid dan tanin. Senyawa alkaloid
merupakan golongan senyawa basa
bernitrogen yang kebanyakan
heterosiklik. Apabila senyawa ini kontak
dengan sel bakteri maka akan bereaksi
dengan asam-asam amino sebagai
penyusun membran sel dan dinding sel.
Rusaknya dinding sel
menyebabkan masuknya senyawa
alkaloid yang dapat menyebabkan
berubahnya ikatan-ikatan asam amino
pada DNA sel bakteri. Selanjutnya,
metabolisme sel bakteri akan terganggu
dan akhirnya mati. Begitu juga halnya
dengan senyawa tanin yang merupakan
senyawa polifenol alami memiliki
mekanisme kerja yang sama dalam
mempengaruhi pertumbuhan sel bakteri
dalam hal ini adalah bakteri S. aureus
(Pelczar dan Chan, 2006; Jawetz, 1986).
Hasil penelitian Ogbulie et al.
(2007) menunjukkan bahwa ekstrak
daun patikan kebo dapat menghambat
pertumbuhan bakteri Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
typhi dan Bacillus subtilis pada
konsentrasi 50, 100, 150, 200, dan 250
mg/ml. Penelitian serupa menunjukkan
bahwa ekstrak tanaman ini dapat
menghambat pertumbuhan bakteri S.
aureus dan P. aeruginosa dengan nilai
MIC (Minimum Inhibitory
Concentration) sebesar 2 mg/ml
(Ngemenya et al., 2006).
Hasil uji aktivitas pada ekstrak
patikan kebo menunjukkan korelasi
positif, yaitu semakin tinggi konsentrasi
ekstrak maka semakin besar pula
diameter hambat bakteri. Cakram kertas
yang telah direndam dalam ekstrak
tanaman patikan kebo dan selanjutnya
ditanam pada media agar yang telah
dicampur dengan suspensi bakteri,
bahan aktif ekstrak patikan kebo
berdifusi ke dalam media tersebut dan
terbentuklah zona hambat (zona bening)
di sekitar cakram (Djanggola et.al,
2016). Perbedaan ukuran zona hambatan
tersebut dipengaruhi oleh bagian
tanaman yang digunakan pada penelitian
sebelumnya menggunakan bagian daun,
sedangkan penelitian ini menggunakan
bagian daun, batang, dan akar. Selain itu
dapat juga dipengaruhi oleh kepadatan
14
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atau viskositas media biakan, kecepatan
difusi antibiotik, konsentrasi antibiotik
pada cakram filter, sensitifitas organisme
terhadap antibiotik dan interaksi
antibiotik dengan media (Harmita,
2006). Sediaan sampel yang dibuat pada
penelitian ini yaitu berupa gel. Gel
merupakan salah satu sediaan yang
banyak digemari karena kandungan
airnya yang tinggi. Gel yang
mengandung ekstrak etanol patikan kebo
yang akan diuji pada Staphylococcus
epidermidis, yaitu salah satu bakteri
penyebab jerawat (Djanggola et al.,
2016).
PENINGKATAN KANDUNGAN
BAHAN AKTIF TANAMAN
Kadar bahan aktif pada tanaman
sangat mungkin untuk dapat diinduksi,
dimanipulasi, diubah atau ditingkatkan
baik melalui teknik budidaya maupun
penanganan pasca panen yang baik dan
benar. Produktivitas dan mutu bahan
aktif dipengaruhi oleh banyak faktor
antara lain: (1) lingkungan tumbuh, (2)
sifat unggul tanaman (varietas), (3)
ketersediaan unsur hara (pupuk), (4)
perlindungan tanaman terhadap
organisme pengganggu tanaman (OPT)
dan (5) penanganan pasca panen
(Rahardjo, 2010) .
Dalam budi daya tanaman
pemberian tambahan zat pengatur
tumbuh (ZPT) dalam media tanam
menyebabkan pembelahan dan
pembesaran sel pada eksplan sehingga
dapat memacu pembentukan dan
pertumbuhan kalus serta meningkatkan
senyawa kimia alami flavonoid (Rahayu
et al., 2003). Hal ini disebabkan zat
pengatur tumbuh ini bersifat stabil
karena tidak mudah mengalami
kerusakan oleh cahaya maupun
pemanasan pada waktu sterilisasi
(Hendaryono dan Wijayani, 1994). Zat
pengatur tumbuh yang umumnya
digunakan adalah golongan auksin dan
sitokinin. Auksin dikenal sebagai
hormon yang mampu berperan
menginduksi kalus (Untung dan
Fatimah, 2003), golongan auksin yang
sering ditambahkan dalam medium
adalah 2,4-D (Dichlorophenoxy Acetic
Acid), IAA (Indol Acetic Acid), dan NAA
(Nafthalena Acetic Acid) (Nugroho dan
Sugito, 2004). Konsentrasi yang sering
digunakan bervariasi tergantung jenis
tanaman, misalnya konsentrasi 2,4-D
yang biasa digunakan pada tanaman
monokotil adalah 2,0-10 mg/l dan
konsentrasi 2,4-D tanaman dikotil yang
menunjukkan pertumbuhan kalus adalah
0.001-2 mg/l (George dan Sherrington,
1984).
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Selain melalui penambahan ZPT,
peningkatan metabolit sekunder juga
dapat dilakukan pada proses
budidayanya. Hasil penelitian
Musyarofah et al. (2007) menunjukkan
hasil budidaya pegagan pada naungan
55% terlihat kandungan tanin yang lebih
rendah dibandingkan pada naungan
65%. Hal ini menjelaskan kandungan
tanin akan lebih tinggi jika tanaman
ditanam pada kondisi tanpa naungan.
Studi lain, peningkatan kandungan tanin
juga dapat dilakukan dengan pemberian
campuran kotoran ayam dan fertigasi
menggunakan kotoran kambing pada
tanaman (Syahadat dan Aziz, 2012).
Berbagai macam perlakuan saat
penanaman, seperti perlakuan gelap
pada penambahan hormon 2,4-D 0,5
mg/l, 1 mg/l, dan 2 mg/l dengan
konsentrasi 60% eksplan hidup dan
tumbuh kalus. Penambahan hormon
2,4 – D 1,5 mg/l pada perlakuan terang
memberikan hasil yang paling besar,
yaitu 2,13 %. Hasil analisis kuantitatif
pada tanaman daun ungu yang diperoleh
dapat dilihat bahwa penambahan variasi
hormon 2,4–D berpengaruh pada
peningkatan kadar tanin, baik pada
perlakuan terang maupun gelap. Hal ini
dapat dilihat pada penambahan hormon
2,4 –D memberikan hasil kandungan
tanin lebih besar dibandingkan kadar
tanin dalam tanaman asal. Hasil pada
perlakuan hormon yang sama pada
perlakuan gelap terang didapat hasil
kadar lebih besar pada perlakuan terang
dibandingkan kadar tanin pada
perlakuan gelap. Hal ini disebabkan
karena tanin lebih bagus dihasilkan pada
perlakuan dengan cahaya (Sulistyawati,
2009).
Peranan bioteknologi dalam budi
daya, multiplikasi, rekayasa genetika,
dan skrining mikroba endofit juga
digunakan dalam rangka meningkatkan
produksi metabolit sekunder dari
berbagai tanaman obat (Stafford, 1986).
Beberapa di antaranya, yaitu bakteri
Agrobacterium tumafaciens, dan A.
rhizogenes yang mampu masuk ke dalam
nukleus dan berintegrasi ke dalam
kromosom tanaman, inilah yang
dimanfaatkan oleh para peneliti
bioteknologi untuk melakukan
modifikasi secara genetik guna
meningkatkan produksi metabolit
sekunder tanaman obat, baik tanaman
dikotil ataupun monokotil (Nester et al.,
1984).
Mikroba endofit mampu
menghasilkan senyawa metabolit
sekunder, seperti alkaloid, terpen,
steroid, flavonoid, kuinon, fenol, dan
lain sebagainya. Senyawa-senyawa ini
sebagian besar mempunyai potensi yang
Obat

besar sebagai senyawa bioaktif (Tan and
Zou, 2001). Keunggulan lain mikroba
endofit sebagai sumber-sumber senyawa
bioaktif adalah siklus hidup mikroba
endofit yang singkat dan senyawasenyawa yang dihasilkan dapat
diproduksi dalam skala besar melalui
proses fermentasi.
Hasil penelitian Swain et al. (2012)
menyebutkan bahwa transformasi gen
TL-DNA and TR-DNA dari A.
rhizogenes pada rambut akar tanaman
Clitoria ternatea L. mampu
mempengaruhi produksi metabolit
sekunder. Dalam penelitiannya produksi
taraxerol mampu dihasilkan sebanyak 4
kali lipat dibanding tanaman kontrol
yang tanpa ditranformasi gen.
PENUTUP
Tanaman patikan kebo (E. hirta)
memiliki banyak manfaat sebagai obat
alami. Kandungan senyawa kimia,
seperti myricyl alcohol, taraxerol,
tirucalol, kamzuiol, hentriacon-tane
pada bagian akar, dan cosmosiin pada
batang dan daun dapat bersifat
antiseptik, anti-inflamasi, antifungal,
dan antibakterial yang menjadikan
tanaman patikan kebo mulai dicari dan
berpeluang untuk dikembangkan sebagai
pengganti obat kimiawi
Studi yang pernah dilakukan pada
tanaman lain untuk meningkatkan bahan
aktif yang terkandung diharapkan dapat
pula meningkatkan bahan aktif pada
tanamanini. Penggunaan bahan alam
dalam pengobatan lebih aman
dibandingkan menggunakan bahan
kimia walaupun penggunaan ekstrak
tanaman yang berasal dari alami
pengaruhnya tidak secepat produk
buatan pabrik atau industri kimia. Selain
itu, penggunaan tanaman juga lebih
mudah dan lebih praktis karena bahan
tanaman mudah diperoleh.
Minimnya penelitian-penelitian
yang terkait tentang patikan kebo ini
menyebabkan masyarakat kurang
merespon kegunaan tumbuhan ini. Oleh
karena itu, perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut untuk membuktikan
kegunaan tanaman ini secara ilmiah.
Aspek budi daya untuk meningkatkan
produktivitas bahan aktif perlu diteliti
lebih lanjut agar teknik budi daya dan
perbanyakan tanaman lebih efektif dan
efisien.
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P

urwoceng (Pimpinella pruatjan
Molk.) merupakan tanaman
endemik Indonesia, akarnya
berfungsi sebagai afrodisiak.
Purwoceng mengandung berbagai
senyawa metabolit sekunder yaitu:
turunan kumarin, sterol, saponin dan
alkaloid. Teknik kultur in-vitro dapat
digunakan untuk memproduksi
metabolit sekunder dalam skala
industri. Keuntungan menggunakan
teknik kultur in-vitro antara lain
senyawa sekunder yang dihasilkan
dapat diproduksi pada lingkungan
yang terkendali, bebas dari deraan
lingkungan, bebas dari hama, dapat
menghasilkan senyawa spesifik,
produksi dapat dilakukan sesuai
kebutuhan, kualitas dan produksinya
dapat lebih konsisten serta lahan yang
dibutuhkan tidak luas, mengurangi
upah buruh.
Kata kunci : Metabolit sekunder,
purwoceng, in vitro
.
PENDAHULUAN
Tanaman Purwoceng (Pimpinella
pruatjan Molk.) merupakan tumbuhan
endemik Indonesia yang sudah lama
dikenal sebagai obat. Bagian yang
berkhasiat adalah akarnya, dikenal
sebagai afrodisiak (Hernani dan Yuliani,
1991). Purwoceng termasuk dalam
genus Pimpinella,suku Apiaceae/
Umbelliferae, bangsa Apiales/
Umbelliflorae. Purwoceng merupakan
terna tahunan, tinggi tanaman
purwoceng berkisar antara 15-50 cm,
daun majemuk ganda, pangkal
tangkainya melebar menjadi upih, duduk
t e r s e b a r. P u r w o c e n g t u m b u h d i
pegunungan dengan ketinggian 18003500 m dpl, di Jawa Barat (Gunung
Pangrango), Jawa Tengah (Dataran
Tinggi Dieng) dan Jawa Timur (Burkill,
1935; Heyne, 1987). Sampai saat ini
yang dikenal sebagai daerah
pengembangannya hanya di Dataran
Tinggi Dieng, Jawa Tengah dalam areal
yang sempit.
Purwoceng mengandung berbagai
senyawa metabolit sekunder yaitu:
turunan kumarin, sterol, saponin dan
16
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alkaloid (Caropeboka dan Lubis, 1975),
isobergapten dan sphondin (Sidik 1975)
serta diduga mengandung stigmasterol
(Suzery et al, 2004) dan senyawa turunan
kumarin seperti bergapten, santotoksin,
marmesin dan 6,8 dimetoksi
umbeliferon (Hernani dan Rostiana,
2004).
Pada umumnya tumbuhan yang
mempunyai khasiat sebagai afrodisiak
mengandung senyawa-senyawa tertentu,
misalnya senyawa turunan saponin,
alkaloid, senyawa yang berkaitan
dengan steroid misalnya stigmasterol
atau sitosterol dan senyawa-senyawa
lain yang merupakan metabolit sekunder
berkhasiat sebagai penguat tubuh serta
memperlancar peredaran darah (Hernani
dan Yuliani, 1991).
Produksi senyawa metabolit
sekunder pada tanaman mempunyai
variabilitas yang tinggi karena sangat
tergantung dengan kondisi iklim, hama
dan penyakit serta kondisi fisiologis dari
tanaman tersebut. Senyawa dari tanaman
sangat komplek sehingga terkadang
untuk pembuatannya secara sintetis
sangat sulit dan mahal. Oleh karena itu
sejumlah produk alami yang mempunyai
nilai ekonomi tinggi masih diekstrak dari
tanaman. Akan tetapi untuk keperluan
dalam skala besar masih sulit terpenuhi
karena senyawa alami diproduksi
tanaman dalam jumlah sedikit dan pada
jaringan yang spesifik misalnya pada
akar. Untuk dapat memenuhi kebutuhan
yang tinggi diperlukan penanaman
dalam skala luas agar diperoleh akar
yang banyak.
Pada beberapa tanaman teknik
kultur in-vitro telah digunakan untuk
memproduksi metabolit sekunder
dalam skala industri. Keuntungan
menggunakan teknik kultur in-vitro
antara lain senyawa sekunder yang
dihasilkan dapat diproduksi pada
lingkungan yang terkendali, bebas dari
deraan lingkungan, bebas dari hama,
dapat menghasilkan senyawa spesifik,
produksi dapat dilakukan sesuai
kebutuhan, kualitas dan produksinya
dapat lebih konsisten serta lahan yang
dibutuhkan tidak luas, dan mengurangi
upah buruh (Dalimoenthe, 1987;
Ernawati, 1992).
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METABOLIT SEKUNDER.
Metabolit sekunder merupakan
senyawa yang disintesis tanaman yang
digolongkan menjadi lima, yaitu
glikosida, terpenoid, fenol, flavanoid,
dan alkaloid. Senyawa-senyawa tersebut
bermanfaat bagi tanaman itu sendiri
maupun bagi serangga, hewan dan
manusia. Fungsi senyawa metabolit
sekunder sangat penting antara lain:
1. Sistem pertahanan terhadap virus,
bakteri, dan jamur
2. S i s t e m p e r t a h a n a n t e r h a d a p
serangga
3. S i s t e m p e r t a h a n a n t e r h a d a p
tanaman lain melalui allelopati
4. A t t r a k t a n s e r a n g g a u n t u k
membantu polinasi
5. S i s t e m p e r t a h a n a n t e r h a d a p
lingkungan yang kurang
menguntungkan, misalnya
kekeringan, adanya logam berat dan
keadaan yang terlalu panas.
6. Sebagai obat, food additive, flavor,
pewarna dan pestisida nabati.
(Vickery and Vickery, 1981) .
KULTUR IN-VITRO UNTUK
PRODUKSI METABOLIT
SEKUNDER
Ta n a m a n t i n g k a t t i n g g i
menghasilkan variasi metabolit sekunder
yang besar dimana metabolit sekunder
tersebut kecil peranannya dalam proses
dasar kehidupan tanaman. Sebagian
besar produk metabolit sekunder
digunakan sebagai sumber produk dalam
industri, misalnya sebagai bahan
farmasi, bahan tambahan makanan (food
additive), flavor, pewarna, dan pestisida
nabati.
Kultur in-vitro untuk metabolit
sekunder sering tidak berhasil. Hal ini
berkaitan dengan ada tidaknya
akumulasi metabolit sekunder yang
ditentukan oleh pertumbuhan dan
diferensiasi sel dari tanaman tersebut.
Kendala lain, seperti cahaya, zat
pengatur tumbuh, ketersediaan
prekursor dan kendala biologis dari
sel atau jaringan juga berperan
terhadap sintesis metabolit sekunder.
Pembentukan metabolit sekunder
melalui kultur in-vitro dapat
dikategorikan menjadi 4 yaitu
Obat

1.

Senyawa yang pembentukannya
tidak terkait pada diferensiasi sel
tertentu, senyawa ini kadang kala
terdapat pada kalus.
2. Senyawa yang biasanya terkait
dengan diferensiasi sel tertentu
3. Senyawa yang distribusinya hanya
sedikit terkandung di dalam
tanaman, tetapi bagian yang
membentuk dan mengakumulasinya
tidak terlihat pada sel tertentu.
4. S e n y a w a i n i d i s i n t e s i s d a n
diakumulasi oleh sel yang terkait
dengan sel tertentu (Dalimoenthe,
1987).
Dengan kultur in-vitro pada media
yang optimum, umumnya produksi
metabolit sekunder terjadi pada fase
akhir stasioner. Pertumbuhan yang
terhambat sering di asosiasikan dengan
sitodiferensiasi dan induksi enzim untuk
metabolisme sekunder. Modifikasi
media pertumbuhan untuk produksi
metabolit sekunder antara lain:
mengurangi zat pengatur tumbuh,
mengurangi konsentrasi fosfat,
meningkatkan gula atau alternatif lain
sebagai sumber C/N (Bhojwani dan
Razdan, 1996). Peningkatan metabolit
sekunder juga dapat dilakukan dengan
memanipulasi media kultur yaitu
memberi prekursor dan ekstrak jaringan
(Robins,1994).
H A L YA N G B E R P E N G A R U H
T E R H A D A P P E N I N G K ATA N
M E TA B O L I T S E K U N D E R
MELALUI KULTUR IN-VITRO
Komposisi media kultur In-vitro
Komposisi media merupakan hal
yang sangat penting dalam kultur invitro agar eksplan dapat tumbuh optimal.
Komposisi media dasar kultur invitro
terdiri atas unsur hara makro (N, P, K, Ca,
Mg dan S), unsur hara mikro (Fe, Mn,
Zn, Cu dan Mo), vitamin (thiamin, asam
nikotinat dan peredoksin), myo-inositol,
asam amino atau suplemen nitrogen lain
(casein hidrolisat, L-glutamin, Lasparagin, adenin dan lain lain.) serta
gula. Vitamin merupakan ko-enzim yang
dapat meningkatkan aktivitas enzim
(Lehninger, 1982; Albert et al., 1994).
Thiamin (B1) dalam bentuk ko-enzim
adalah thiamin pirofosfat yang berperan
sebagai ko-enzim dehidrogenase piruvat
dan dehidrogenase α-ketoglutarat
( L e h n i n g e r, 1 9 8 2 ) . Vi t a m i n B 1
merupakan vitamin yang sangat
diperlukan dalam kultur in-vitro.
Vitamin yang lain adalah niasin,
piridoksin (B6) sedangkan biotin, asam
pantotenat, dan riboflavin jarang
digunakan. Gula dalam kultur in-vitro
sebagai sumber energi yang ada pada
Obat

tanaman biasanya merupakan hasil dari
fotosintesis. Keseimbangan nutrisi
dalam media sangat mempengaruhi
pertumbuhan kultur in-vitro. Pada
umumnya unsur makro lebih banyak
dibutuhkan dalam proses fisiologi dan
pembentukan sel dibanding unsur mikro.
Zat pengatur tumbuh
2,4-Dikhlorofenoksi-asetat (2,4-D)
dan pikloram merupakan senyawa
sintetis yang dapat berfungsi sebagai zat
pengatur tumbuh dan herbisida.
Pemberian dengan konsentrasi kecil
memberikan respon pertumbuhan
yang sama dengan indol asam asetat
(IAA) sedangkan pada konsentrasi
tinggi berfungsi sebagai herbisida.
Dikhlorofenoksi-asetat sebagai auksin
menyebabkan perluasan dan memicu
pembelahan sel, tetapi tidak terjadi
pemanjangan sel. Pembelahan sel yang
berlebihan dan tidak diikuti dengan
perluasan dan pemanjangan
mengakibatkan terjadinya kalus.
Pemberian 2,4-D pada medium dasar
kultur in-vitro dapat menginduksi kalus
dan menyebabkan pertumbuhan kalus
terus berlangsung (Krikorian, 1995).
Ada tiga hal yang menarik dari
senyawa 2,4-D jika dilihat dari
aktivitasnya, yaitu
a) Dibanding IAA, senyawa 2,4-D
menunjukkan aktivitas auksin yang
lebih tinggi
b) Kelarutan dalam lemak dan air dari
2,4-D dan IAA adalah sama
c) 2,4-Dikhlorofenoksi-asetat resisten
terhadap IAA oksidase (Wattimena,
1988)
Naftalen asam asetat (NAA)
merupakan auksin sintetis dan lebih
stabil karena tidak mudah terdegradasi
oleh enzim oksidase serta mudah
ditranslokasikan (Gianfagna, 1995).
Prekursor
Kandungan metabolit sekunder
pada kultur in-vitro dapat ditingkatkan
dengan cara memberikan berbagai
prekursor dalam lintasan biosintetik
pada media. Pemberian prekursor
tergantung pada senyawa metabolit
sekunder yang dihasilkan oleh tanaman.
Pada tanaman purwoceng senyawa yang
dihasilkan adalah stigmasterol, senyawa
tersebut terbentuk melalui lintasan
mevalonat. Prekursor untuk membentuk
stigmasterol adalah asam mevalonat dan
skualena (Vikery dan Vikery, 1981;
Dewick, 1997). Penambahan prekursor
dapat memberikan berbagai pengaruh
dalam sistem yang berbeda. Oleh karena
itu, penambahan prekursor sangat
berhubungan dengan konsentrasi, waktu,
serta lintasan biosintetiknya agar

kandungan metabolit sekunder dapat
meningkat. Skualena merupakan
prekursor senyawa intermediet epoksi
skualena yang merupakan percabangan
untuk membentuk sterol dan triterpen
saponin. Dalam lintasan biosintetik,
skualena merupakan senyawa
intermediet yang terbentuk lebih dekat
dengan sitosterol. Oleh karena itu,
pemberian skualena diharapkan dapat
meningkatkan kandungan sitosterol,
stigmasterol, atau triterpen saponin.
Stres abiotik menggunakan Polietilen
glikol (PEG)
Stres abiotik pada kultur in-vitro,
seperti cekaman kekeringan dapat
meningkatkan kandungan metabolit
sekunder. Salah satu cara tersebut
dengan menggunakan Polietilen glikol
yang merupakan senyawa kimia organik
sebagai osmotikum dan menyebabkan
stres air pada tanaman. Senyawa kimia
tersebut mempunyai sifat tidak aktif,
tidak bermuatan ion, kelarutan dalam air
tinggi walaupun mempunyai cincin
rantai panjang, dan mempunyai kisaran
berat molekul yang luas. Berat molekul
yang tinggi lebih dari 4.000 dapat
menginduksi stres air pada tanaman
dengan menurunkan potensial larutan
nutrien. Polietilen glikol tidak terserap
dan tidak mengakibatkan keracunan
pada tanaman (Dami dan Hughes, 1997).
Pemberian PEG akan
mempengaruhi penyerapan air sehingga
kalus atau akar rambut mengalami stres.
Kekurangan air akan menginduksi
protein, mengkode gen-gen pembentuk
enzim yang terlibat dalam biosintesis
m e t a b o l i s m e s e k u n d e r. D e n g a n
meningkatnya kandungan enzim dalam
jaringan tanaman maka diharapkan
kandungan metabolit sekunder dapat
meningkat pula. Aktivitas enzim
dipengaruhi, antara lain oleh adanya
prekursor senyawa yang bersangkutan
dan akumulasi produk metabolisme
sekunder tersebut (Ernawati, 1992).
Gejala spesifik yang dipengaruh PEG
sebagai stres osmotik adalah
kemampuan pembesaran sel berkurang
sehingga ukuran sel menjadi kecil,
komposisi dinding sel berubah yaitu
perbandingan selulosa dan hemiselulosa
rendah dan mempengaruhi akumulasi
bahan metabolit primer dan sekunder
dalam sel tanaman (Bozhkov dan
Arnold, 1998).
Bagian tanaman sebagai penyimpan
metabolit sekunder
Metabolit sekunder pada tanaman
disimpan pada bagian yang berbedabeda, misalnya pada daun, akar,
rimpang, trikhoma, dan bunga.
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Khusus pada tanaman purwoceng,
penyimpanan metabolit sekunder yang
terbanyak pada bagian akar. Oleh sebab
itu, produksi metabolit sekunder
purwoceng sebaiknya menggunakan
kultur akar. Kultur akar dapat diperoleh
dari induksi eksplan menggunakan
auksin atau induksi eksplan
menggunakan A. rhizogenes. Akar yang
berasal dari induksi A. rhizogenes
disebut akar rambut, pertumbuhan akar
rambut sangat cepat dibandingkan
dengan akar biasa dari induksi auksin
(Gambar 3).
Agrobacterium rhizogenes untuk
induksi akar rambut purwoceng
Agrobacterium merupakan genus
dari bakteri tanah gram negatif
dari kelompok Rhizobiaceae. Dua
spesies yang terkenal sebagai patogen
tanaman adalah A. tumefaciens dan
A. rhizogeneses. A. tumefaciens
menginduksi pertumbuhan sel-sel tumor,
sedangkan A. rhizogenes menginduksi
pertumbuhan akar adventif dengan
rambut-rambut akar yang disebut akar
rambut sehingga dapat digunakan
sebagai tempat akumulasi metabolit
sekunder. Akar rambut merupakan
bentuk jaringan akar yang hidup dan
secara terorganisir berdiferensiasi
membentuk biomas akar tanpa ada organ
lain, seperti batang, daun maupun bunga.
Keuntungan kultur akar rambut
yaitu (1) dapat tumbuh pada media tanpa
zat pengatur tumbuh, (2) lebih stabil
dibanding dengan kultur suspensi, (3)
pertumbuhannya lebih cepat dibanding
akar yang berasal dari induksi zat
pengatur tumbuh, (4) dapat
menghasilkan akar rambut dalam jumlah
besar dengan kualitas yang lebih baik
dibanding akar biasa, dan (5) akar
rambut dapat menghasilkan metabolit
sekunder yang tinggi. Kultur akar rambut
pada umumnya mempunyai sifat
morfologi yang sama, seperti akar yang
terdapat pada tanaman. Selain itu kultur
akar rambut dapat diperbanyak dengan
menanam potongan akar dan juga dapat
diregenerasikan menjadi tanaman.
Hasil penelitian yang dilakukan di
Balittro menunjukkan, eksplan petiol
yang diinokulasi dengan semua strain
Agrobacterium akar rambut tidak
berhasil tumbuh, sedangkan eksplan
daun dapat tumbuh akar rambut setelah
diinokulasi dengan A. rhizogenes
AT C C 1 5 8 3 4 m e s k i p u n t i n g k a t
keberhasilannya hanya 20% dan setelah
itu berkembang dengan baik.
Keberhasilan eksplan daun dalam
inokulasi kemungkinan disebabkan
kompatibilitas Agrobacterium untuk
18
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menerima isyarat dari tanaman peka
yang luka dan diikuti dengan
terinduksinya gen vir yang diperlukan
dalam proses inokulasi.

pertumbuhannya terlihat berbeda
dengan akar hasil inokulasi
A. rhizogenes, dan pertumbuhannya
lebih cepat dibanding akar biasa

Gambar 1. Akar rambut yang tumbuh dari daun setelah satu bulan diinokulasi dengan
A.rhizogenes strain ATCC 15834 (kiri) dan LBA 9457 (kanan)

Pada awal inokulasi, daun yang
diinokulasi Agrobacterium akan
membengkak pada tulang daun dan
terbentuk kalus. Selanjutnya, pada
bagian kalus tersebut muncul akar
rambut (Gambar 1). Hal ini, disebabkan
adanya keseimbangan antara IAA dan
sitokinin yang tinggi. Perbanyakan akar
rambut dilakukan dengan cara
memotong akar rambut beserta kalusnya

(Gambar 3). Pola pertumbuhan cabang
akar rambut yang diinokulasi
A.rhizogenes maupun akar biasa terlihat
sama yaitu mula-mula tumbuh kalus
pada bagian ujung akar. Selanjutnya
pada kalus tersebut tumbuh akar rambut
yang baru. Akan tetapi, akar rambut
baru pada akar yang diinokulasi
A. rhizogenes lebih banyak dibanding
dengan akar biasa (Gambar 3).

Gambar 2. Akar rambut pada umur 2 bulan (kiri), 4 bulan (tengah) dan 8
bulan (kanan) setelah sub kultur

Gambar 3. Pertumbuhan akar rambut (kiri) dan akar hasil induksi IBA (kanan)

(Gambar 2). Akar rambut yang
diperbanyak tanpa menyertakan kalus
tidak dapat tumbuh dengan cepat.
Eksplan yang tidak diinokulasi
tidak dapat tumbuh akar tanpa
pemberian auksin eksogen. Akar yang
tumbuh dengan pemberian auksin tanpa
inokulasi A. rhizogenes secara morfologi
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PENUTUP
Untuk menghasilkan metabolit
sekunder dari akar purwoceng yang
berfungsi sebagai afrodisiak, modifikasi
media pertumbuhan dapat dilakukan
dengan: mengurangi zat pengatur
tumbuh, mengurangi konsentrasi fosfat,
Obat

meningkatkan gula atau alternatif
lain sebagai sumber C/N, selain itu
dengan memanipulasi media kultur,
yaitu memberi prekursor dan ekstrak
jaringan sebagai elisitor. Secara
in-vitro, jaringan tanaman akar rambut
pada purwoceng dengan induksi
A. rhizogenes dapat dimanfaatkan
sebagai penghasil metabolit sekunder,
disertai dengan ketepatan umur saat
pengambilan
dan media yang tepat
untuk pertumbuhannya.
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