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ABSTRAK 

Tapak dara (Catharanthus roceus [L.] G. Don) merupakan tanaman hias yang 

berpotensi sebagai sumber bahan obat-obatan. Tanaman ini menghasilkan alkaloid 

yaitu ajmalisin yang berkhasiat sebagai antihipertensi. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui hubungan antara kandungan ajmalisin dengan pertumbuhan 

kalus C. roceus [L.] G. Don dengan pemberian NAA dan BAP. Penelitian ini 

menggunakan 16 kombinasi perlakuan NAA + BAP dengan konsentrasi masing-

masing 0 M, 10
-5 

M, 10
-6 

M, dan 10
-7 

M pada medium Zenk. Parameter yang 

diamati meliputi respons eksplan terhadap penambahan NAA dan BAP, tekstur 

dan warna kalus, berat kering kalus dan kandungan ajmalisin. Untuk mengetahui 

pola hubungan antara sintesis ajmalisin dengan pertumbuhan kalus C.roseus, 

dilakukan analisis korelasi dengan membandingkan kandungan ajmalisin dengan 

berat kering kalus C.roseus yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semua perlakuan mampu menginduksi pembentukan kalus, kecuali pada 

perlakuan tanpa penambahan ZPT, penambahan ZPT tunggal dan pada perlakuan 

dengan kombinasi NAA dan BAP yang rendah (10
-7 

M). Kombinasi konsentrasi 

NAA 10
-7 

M dan BAP 10
-6 

M menghasilkan kalus dengan kandungan ajmalisin 

tertinggi sebesar 252,62 mLg / . Hasil korelasi menunjukkan hubungan antara 

sintesis ajmalisin pada kalus C.roseus yang diinisiasi NAA dan BAP berbanding 

terbalik dengan pertumbuhan selnya (r = - 0,214). 

Kata kunci : ajmalisin, Catharanthus roseus, kalus    
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ABSTRACT 

Catharanthus roceus [L.] G. Don is an ornamental plant that has potential as 

sources of medicine. These plants produce alkaloid ajmalicine that are efficacious 

as an antihypertensive. The purpose of this study was to determine the 

relationship between content ajmalicine with callus growth of C. roceus [L.] G. 

Don with addition of NAA and BAP. This study using 16 combinations of NAA + 

BAP treatment with each concentration of 0 M, 10
-5

 M, 10
-6

 M, 10
-7 

M in the 

Zenk‘s medium. The parameters observed were the response of explants to the 

addition of NAA and BAP, texture and color of callus, dry weight of callus and 

content of ajmalicine. To determine the pattern of the relationship between 

synthesis of ajmalicine with callus growth, correlation analysis by comparing 

ajmalicine content by dry weight of callus . The result showed that  all treatment 

able to induce callus formation except in the treatment without the addition of 

growth regulator, addition of single growth regulator and treatment with a 

combination of NAA and BAP in low concentration (10
-7

 M). The concentration 

combination of 10
-7

 M NAA and 10
-6

 M BAP produced callus with highest 

ajmalicine content i.e. 252.62 mLg / . Results of correlation shows the 

relationship between ajmalicine content of C.roseus callus initiated  NAA and 

BAP inversely related to cell growth (r = - 0.214). 

Key Word : ajmalicine, Catharanthus roseus, callus 

 

PENDAHULUAN 

Ajmalisin merupakan salah satu jenis alkaloid yang dihasilkan oleh tanaman 

tapak dara, diketahui bermanfaat untuk sirkulasi darah dan antihipertensi 

(Kulkarni & Ravinda, 1988; Delimartha, 2003). Kemampuan untuk memproduksi 

metabolit sekunder dari tumbuhan seperti halnya ajmalisin dalam jumlah yang 

cukup ternyata sulit untuk terpenuhi. Hal tersebut disebabkan metode 

konvensional yang selama ini digunakan dinilai kurang efektif dan efisien. 

Terdapat beberapa kendala yang seringkali dihadapi, diantaranya adalah untuk 

mendapatkan metabolit sekunder secara langsung dari tumbuhan dibutuhkan 

jumlah tumbuhan yang cukup besar, hal ini disebabkan kandungan metabolit 

sekunder pada tumbuhan itu sendiri relatif kecil. Dilaporkan, kandungan alkaloid 

total di dalam daun tapak dara hanya berkisar 0,70 – 0,82 % saja. Sebagai contoh, 

untuk memperoleh 50 mg vinkristin dan 2 g vinblastin dibutuhkan hingga 1 ton 

daun kering (Samiran, 2001). 

Teknik kultur jaringan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi 

kendala dalam memproduksi metabolit sekunder secara konvensional. Terdapat 

beberapa keuntungan dalam memproduksi metabolit sekunder melalui kultur 

jaringan, diantaranya menghasilkan senyawa kimia alami dalam kondisi 

terkontrol dalam waktu yang relatif lebih singkat dan juga dapat mensintesis 

senyawa baru yang tidak terdapat dalam tumbuhan induknya (Mantell et al., 

1985) serta tidak dipengaruhi oleh iklim, hambatan-hambatan geografis, dan 

musim, serta bebas penyakit (Wiendi et al., 1992).  
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Kalus merupakan salah satu hasil proses diferensiasi sel dari eksplan yang 

ditanam pada medium kultur jaringan, yang dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif dalam upaya memperoleh produksi metabolit sekunder. Pembentukan 

kalus dalam kultur jaringan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

medium dan zat pengatur tumbuh (ZPT).   Menurut Pierik (1987), selain 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan 

kalus, ZPT juga berpengaruh terhadap senyawa metabolit sekunder yang 

terkandung dalam kalus tersebut. Kultur kalus menurut Endress (1994) dapat juga 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara sintesis metabolit sekunder dengan 

pertumbuhan sel, yaitu dengan mengkorelasikan antara kandungan ajmalisin 

dengan berat kering kalus yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara kandungan ajmalisin dengan pertumbuhan kalus 

Catharanthus roceus [L.] G. Don dengan pemberian NAA dan BAP. 

 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Bahan-bahan Penelitian 

Bahan-bahan penelitian yang  digunakan adalah daun muda sebagai bahan 

eksplan, medium Zenk, NAA dan BAP, alkohol 70%, natrium hipoklorit 5,25%, 

aquades, metanol, standar ajmalisin. 

Rancangan Percobaan  

Penelitian ini menggunakan 16 kombinasi perlakuan NAA + BAP dengan 

konsentrasi masing-masing 0 M, 10
-5 

M, 10
-6 

M, dan 10
-7 

M pada medium Zenk 

(Fitriani, 1998). Tiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali.   

Cara Kerja 

1. Sterilisasi Alat, Medium dan Eksplan. 

Semua alat dan medium yang akan digunakan disterilisasi terlebih dahulu 

dalam autoklaf pada suhu 121
0
 dan tekanan 15 psi lb/inc

2-
 selama 15 menit. 

Eksplan berupa daun Catharantus roseus dsterilisasi menggunakan natrium 

hipoklorit 5,25% dan 3 tetes Tween 80 lalu ditambah aquades steril selama 20 

menit kemudian dibilas dengan air steril.  

2. Penanaman Eksplan dan Pengamatan Kalus 

Penanaman dilakukan secara aseptik dalam Laminar Air Flow Cabinet, 

Eksplan daun steril dipotong-potong dengan ukuran 0,7 x 0,7 cm
2 

kemudian 

ditanam dalam botol kultur yang berisi medium Zenk. Kultur diinkubasi pada 

suhu ruang  sekitar 25 – 27
0
C. Parameter yang diamati meliputi inisiasi kalus, 

tekstur kalus, warna kalus, dilakukan pada umur kultur  5 minggu.  
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3. Ekstraksi Kalus  

Metode ekstraksi bahan dilakukan berdasarkan (Lee et al. 1981, dalam 

Asada & Shuler, 1989). Bahan kering yang telah dihaluskan sebanyak 125 mg 

ditambah 12,5 mL methanol, kemudian diagitasi pada kecepatan 150 rpm. 

Campuran methanol dengan bahan kering disaring dengan kertas saring, 

kemudian diuapkan. Residu dilarutkan dalam 0,3 N HCl dan diekstraksi dengan 

metilen klorida. Fase asam dibasakan dengan NaOH 2 N hingga mencapai pH 11, 

kemudian diekstraksi dengan metilen klorida. Fraksi metilen klorida dikeringkan 

dengan sodium sulfat dan diuapkan. Selanjutnya residu dilarutkan dalam 1 mL 

methanol.  

4. Analisis kandungan Ajmalisin dengan KCKT (Kromatografi Cair Kinerja 

Tinggi) 

Analisis kualitatif dan kuantitatif untuk ajmalisin dilakukan dengan 

menggunakan KCKT. Fase gerak berupa larutan metanol, asetonitril, dan 5mM 

diamonium hidrogen fosfat (3:4:3) pada pH 7. Analisis kualitatif dilakukan 

dengan cara membandingkan waktu retensi antara ajmalisin standar dengan 

sampel. Apabila dalam sampel terdapat senyawa yang memiliki waktu retensi 

yang mendekati ajmalisin standar, maka senyawa tersebut adalah ajmalisin. 

Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkonversikan luas area sampel 

dengan luas area standar pada kurva kalibrasi standar. Kurva kalibrasi standar 

menunjukkan hubungan antara luas area dengan kandungan ajmalisin pada 

beberapa konsentrasi larutan ajmalisin standar.  

 

5. Analisis Data 

Untuk mengetahui pola hubungan antara sintesis ajmalisin dengan 

pertumbuhan sel pada kalus C.roseus, dilakukan analisis korelasi dengan 

membandingkan kandungan ajmalisin dengan berat kering kalus C.roseus yang 

dihasilkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Inisiasi Kalus  

Pengamatan selama 5 minggu penanaman eksplan daun C.roseus pada 

medium Zenk menunjukkan bahwa dari 16 perlakuan kombinasi NAA dan BAP 

terdapat 8 kombinasi perlakuan yang menunjukkan terjadinya pembentukan kalus 

C.roseus. Induksi kalus C.roseus terjadi pada medium n5b5, n5b6, n5b7, n6b5, n6b6, 

n6b7, n7b5, n7b6 (Tabel 1) 
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Tabel 1. Pengaruh Penambahan NAA dan BAP Terhadap Eksplan daun C. 

roseus dalam Medium Zenk   

Perlakuan  Pertumbuhan eksplan 

NAA 0 M + BAP 0 M (n0b0) Eksplan mati 

NAA 0 M + BAP  10 
-5

M (n0b5) Eksplan mati 

NAA 0 M +BAP  10 
-6 

M (n0b6) Eksplan mati 

NAA 0 M +BAP  10 
-7 

M (n0b7) Eksplan mati 

NAA 10
-5

 M + BAP  10 
-5

M (n5b5) Tumbuh kalus 

NAA 10
-5

 M + BAP  10 
-6 

M (n5b6) Tumbuh kalus 

NAA 10
-5

 M + BAP  10 
-7 

M (n5b7) Tumbuh kalus 

NAA 10
-6

 M + BAP  10 
-5 

M (n6b5) Tumbuh kalus 

NAA 10
-6

 M + BAP  10 
-6 

M (n6b6) Tumbuh kalus 

NAA 10
-6

 M + BAP  10 
-7 

M (n6b7) Tumbuh kalus 

NAA 10
-7

 M + BAP  10 
-5 

M (n7b5) Tumbuh kalus 

NAA 10
-7

 M + BAP  10 
-6 

M (n7b6) Tumbuh kalus 

NAA 10
-7

 M + BAP  10 
-7 

M (n7b7) Eksplan mati 

NAA  10 
-5 

M + BAP 0 M (n5b0) Eksplan mati 

NAA 10 
-6 

M + BAP 0 M (n6b0) Eksplan mati 

NAA  10 
-7

M + BAP 0 M (n7b0) Eksplan mati 

Menurut Tomes et al (1982), komposisi ZPT merupakan salah satu faktor 

yang menentukan keberhasilan dalam menginisiasi kalus. Eksplan yang mati pada 

perlakuan tanpa penambahan ZPT (n0b0) dapat disebabkan ketidakhadiran ZPT 

eksogen dalam medium dan ZPT endogen dalam eksplan tidak cukup untuk 

menginduksi pembentukan kalus. Hal tersebut sama terjadi pada perlakuan 

dengan penambahan NAA atau BAP secara tunggal (n0b5, n0b6, n0b7, n5b0,  n6b0, 

n7b0), maupun pada penambahan NAA dengan BAP yang relatif rendah  (10
-7

 M) 

yaitu pada perlakuan n7b7 (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

menginduksi pembentukan kalus C.roseus pada medium Zenk dibutuhkan 

penambahan kombinasi ZPT NAA dan BAP dengan kombinasi dan konsentrasi 

yang tepat. 

Tekstur dan Warna Kalus C.roseus 

Tekstur dan warna kalus yang dihasilkan setelah 5 minggu penanaman tertera 

pada Tabel  2. 

Tabel 2. Tekstur dan Warna Kalus C.roseus Setelah 5 Minggu Penanaman 

Perlakuan  Tekstur Kalus Warna Kalus 

NAA 10
-5

 M + BAP  10 
-5

M (n5b5) Kompak Putih kecoklatan 

NAA 10
-5

 M + BAP  10 
-6 

M (n5b6) Kompak Berakar  Putih, Coklat 

NAA 10
-5

 M + BAP  10 
-7 

M (n5b7) Kompak Berakar  Putih, Coklat 

NAA 10
-6

 M + BAP  10 
-5 

M (n6b5) Kompak Putih kecoklatan 

NAA 10
-6

 M + BAP  10 
-6 

M (n6b6) Kompak Putih kecoklatan 

NAA 10
-6

 M + BAP  10 
-7 

M (n6b7) Kompak Berakar  Putih, Coklat 

NAA 10
-7

 M + BAP  10 
-5 

M (n7b5) Kompak Putih kecoklatan 

NAA 10
-7

 M + BAP  10 
-6 

M (n7b6) Kompak Putih kecoklatan 
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Pada Tabel 2 terlihat bahwa terdapat 2 jenis tekstur kalus  yaitu kalus 

kompak berakar (kalus berakar) dan kalus  kompak (Gambar 1). Kalus berakar 

terbentuk pada perlakuan n5b6, n5b7, dan n6b7. Hal ini memperlihatkan bahwa 

kalus berakar terbentuk jika konsentrasi NAA yang ditambahkan lebih tinggi 

daripada BAP. Sejalan dengan pernyataan Heddy (1986) bahwa NAA dengan 

konsentrasi lebih tinggi daripada sitokinin umumnya akan menginduksi primordia 

akar pada kalus.   Sedangkan kalus kompak terbentuk pada pemberian NAA dan 

BAP yang seimbang dan pada konsentrasi BAP yang lebih tinggi daripada NAA 

yaitu pada perlakuan n5b5, n5b5, n6b5, n6b6, n7b5 dan n7b6. George dan 

Sherrington (1984) menyatakan bahwa tekstur kompak pada kalus dapat terbentuk 

karena adanya BAP yang dapat meningkatkan potensial air dalam kalus. 

Ditunjang oleh pernyataan Heddy (1986) bahwa sitokinin yang tinggi dapat 

menghambat efek auksin untuk membentuk kalus menjadi akar, sehingga pada 

perlakuan dengan BAP (sitokinin) yang lebih tinggi dari NAA (auksin) tidak 

membentuk kalus berakar.                           

 

Gambar 1. Kalus kompak (kiri) ; Kalus berakar (kanan) dari eksplan daun 

C.roseus 

Secara visual, kalus berakar yang terbentuk umumnya berwarna kecoklatan 

pada dasar kalus dengan akar berwarna putih. Kalus kompak pada umumnya 

berwarna putih kecoklatan. Pencoklatan yang terjadi pada jaringan disebabkan 

oleh adanya reaksi oksidasi senyawa fenolik yang dikatalisis oleh enzim 

polifenoloksidase dan tirosinase, sedangkan warna putih yang terbentuk pada 

kalus terjadi karena pigmen hijau pada jaringan berkurang, seperti yang 

diungkapkan George & sherrington (1984), bahwa sel pada tanaman yang utuh 

bila dipindahkan ke dalam medium bernutrisi, maka pigmen hijau pada kloroplas 

akan berkurang. 

Hubungan Kandungan Ajmalisin dengan Pertumbuhan Kalus C. roseus 

Data berat kering kalus C.roseus dan kandungan ajmalisin (umur 5 minggu) pada 

tiap perlakuan tertera pada Tabel 3 di bawah ini. 
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Tabel 3. Rata-rata Berat Kering. dan Kandungan Ajmalisin Kalus C. roseus 

Perlakuan  
Rata-rata Berat 

Kering Kalus (g) 

Kandungan 

Ajmalisin ( mLg / ) 

NAA 10
-5

 M + BAP  10 
-5

M (n5b5) 0,136  51,92 

NAA 10
-5

 M + BAP  10 
-6 

M (n5b6) 0,146  121,74 

NAA 10
-5

 M + BAP  10 
-7 

M (n5b7) 0,163  52,24 

NAA 10
-6

 M + BAP  10 
-5 

M (n6b5) 0,140  177,39 

NAA 10
-6

 M + BAP  10 
-6 

M (n6b6) 0,153  201,76 

NAA 10
-6

 M + BAP  10 
-7 

M (n6b7) 0,046  120,26 

NAA 10
-7

 M + BAP  10 
-5 

M (n7b5) 0,043  90,46 

NAA 10
-7

 M + BAP  10 
-6 

M (n7b6) 0,053  252,62 

 

Untuk mengetahui hubungan kandungan ajmalisin dengan pertumbuhan 

kalus C.roseus, maka dilakukan analisis korelasi dengan membandingkan antara 

berat kering kalus C.roseus dengan kandungan ajmalisin pada tiap perlakuan. 

Hasil perhitungan analisis korelasi menunjukkan, bahwa nilai koofisien korelasi 

(r) yang didapatkan adalah negatif (r = - 0,214). Dengan demikian terdapat  

hubungan linear tak langsung antara berat kering kalus dengan kandungan 

ajmalisin, dimana nilai berat kering yang tinggi berpasangan dengan nilai 

kandungan ajmalisin yang rendah dan nilai berat kering yang rendah berpasangan 

dengan kandungan ajmalisin yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalus 

C.roseus dengan berat kering yang tinggi umumnya mengandung kandungan 

ajmalisin yang rendah, begitupula sebaliknya kalus C.roseus dengan berat kering 

rendah umumnya mengandung kandungan ajmalisin yang tinggi. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa secara umum sintesis ajmalisin pada kalus 

C.roseus yang diinisiasi dengan NAA dan BAP berbanding terbalik dengan 

pertumbuhan selnya.  Menurut Endress (1994), ada beberapa hubungan antara 

sintesis metabolit sekunder dengan pertumbuhan selnya, diantaranya terdapat 

hubungan dimana sintesis metabolit sekunder berbanding lurus dengan 

pertumbuhan sel dan juga terdapat hubungan yang berbanding terbalik dengan 

pertumbuhan selnya. 

Tabel 3, menunjukkan bahwa kandungan ajmalisin tertinggi sebesar 252,62 

mLg / terdapat pada perlakuan n7b6 namun dengan nilai berat kering kalus yang 

rendah sebesar 0,053 gram, sedangkan kandungan ajmalisin terendah sebesar 

51,92 mLg / terdapat pada perlakuan n5b5 namun dengan nilai berat kering yang 

tinggi sebesar 0,136 gram. Jika dilihat dari konsentrasi NAA yang digunakan pada 

kedua perlakuan tersebut manunjukan bahwa n7b6 merupakan perlakuan dengan 

pemberian NAA dengan konsentrasi terendah (10
-7

 M) dan sebaliknya pada n5b5 

merupakan perlakuan dengan pemberian NAA dengan konsentrasi tertinggi (10
-5 

M).  

Menurut Verpoorte dan Heijden (1991) auksin yang tinggi pada medium 

memiliki sifat menekan transkripsi gen yang berperan dalam sintesis enzim  

triptofan dekarboksilase (TDC) dan striktosidin sintase (SS), dimana kedua enzim 

ini berperan dalam jalur sintesis ajmalisin. Dengan tertekannya transkripsi gen 
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kedua enzim tersebut maka menyebabkan terhambatnya sintesis ajmalisin 

akibatnya kandungan ajmalisin yang disintesis pun menjadi rendah. Disisi lain 

dengan terhambatnya sintesis ajmalisin menyebabkan alokasi nutrisi akan menjadi 

lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan sel sehingga berat kering kalus yang 

dihasilkan menjadi meningkat. Hal ini ditandai dengan berat kering kalus yang 

tinggi  

Pada jalur biosintesis ajmalisin enzim triptofan dekarboksilase (TDC) 

diketahui berperan dalam mengubah antranilat menjadi triptamin dan striktosidin 

sintase (SS), merupakan enzim yang berperan dalam mengubah triptamin dan 

sekologanin menjadi striktosidin. striktosidin ini akan diubah menjadi geisozin 

dan katenamin untuk kemudian menjadi ajmalisin. Pengaruh auksin yang tinggi 

dalam menghambat sintesis ajmalisin juga terjadi pada penelitian Asra (1999) 

dimana agregat sel C.roseus yang diinduksi dengan kombinasi ZPT NAA 10
-5 

M 

dan BAP 10
-6

 M (auksin yang tinggi) menghasilkan kandungan ajmalisin yang 

rendah jika dibandingkan dengan kalus yang diinduksi dengan kombinasi NAA 

dengan konsentrasi yang lebih rendah.  

Menurut Verpoorte dan Heijden (1991) terjadinya organogenesis pada kalus 

memiliki pengaruh terhadap sintesis metabolit sekunder. Pada perlakuan n5b7 

kalus yang dihasilkan merupakan kalus yang mengalami organogenesis 

membentuk akar dan jika dibandingkan dengan kalus kompak (tidak mengalami 

organogenesis) seperti pada perlakuan n6b6, ternyata kalus berakar mengandung 

kandungan ajmalisin yang lebih rendah (52,24 mLg / ) dibandingkan dengan 

kalus kompak (201,76 mLg / ). Perbedaan kandungan ajmalisin pada kultur 

kalus dan kultur kalus berakar tersebut kemungkinan disebabkan pada kultur kalus 

berakar selain terjadi pertumbuhan kalus, juga terjadi diferensiasi dan 

pertumbuhan akar akibatnya nutrisi dalam medium lebih banyak digunakan untuk 

proses organogenesis akar. Hal ini menyebabkan jalur metabolit sekunder yang 

ditujukan untuk menghasilkan ajmalisin menjadi terhambat.  

 

KESIMPULAN 

1. Semua perlakuan mampu menginduksi pembentukan kalus C.roseus dalam 

medium Zenk, kecuali pada perlakuan tanpa penambahan ZPT, penambahan 

ZPT tunggal dan pada perlakuan dengan kombinasi NAA dan BAP yang 

rendah (10
-7 

M) 

2. Kombinasi konsentrasi NAA dan BAP mempengaruhi kandungan ajmalisin 

pada kalus C.roseus. 

3. Kombinasi konsentrasi NAA 10
-7 

M dan BAP 10
-6 

M menghasilkan kalus 

C.roseus dengan kandungan ajmalisin tertinggi sebesar 252,62 mLg / . 

4. Hasil korelasi menunjukkan hubungan antara sintesis ajmalisin pada kalus 

C.roseus yang diinisiasi NAA dan BAP berbanding terbalik dengan 

pertumbuhan selnya (r = - 0,214) 
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