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Peran Elisitor CU2+ pada Produksi Katekin melalui Kultur Kalus
Camellia Sinensis
CU2+ Elicitor Role of Production Through Catechins Camellia Sinensis Callus
Culture

Sutini
Jurusan Agroteknologi FP UPN ‘Veteran’
Jatim - Surabaya

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini memperoleh cara produksi katekin dengan skala besar berpotensi sebagai anti oksidan. Metode

penelitian yang dilakukan, meliputi: (1) induksi kalus dengan menanam eksplant potongan pucuk daun teh pada media dengan
berbagai zat pengatur tumbuh, (2 ) identifikasi katekin secara kualitatif, ( 3) subkultur kalus pada mediation zat pengatur tumbuh
yang sama, (4 ) induksi akumulasi katekin kultur kalus menggunakan elisitor. Hasil penelitian kalus berisi katekin, bahwa
penambahan elicitor ion Cu2+ ) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kalus yang berbeda nyata dengan kontrol (tanpa
penambahan elisitor ion Cu2+ ).

Kata kunci: katekin, kultur kalus, Camellia sinensis, elisitor ion Cu2
+

ABSTRACT
The purpose of this study derive how large-scale production of catechins with potential as anti-oxidants. Research methodology,

including: ( 1 ) eksplant plant callus induction with tea leaf pieces on media with various growth regulators, (2) qualitative
identification of catechins, (3) subculture of callus on the media and the same growth regulators, (4 ) catechin accumulation of callus
induction using elicitor. The results of the study callus contains catechins, that the addition of Cu2+ ions elicitors) positive effect on
the growth of callus significantly different from the control ( without the addition of Cu2+ ions elicitor ).
Key words: katekin, kultur kalus, Camellia sinensis, elisitor ion Cu2+

PENDAHULUAN

Katekin tanaman Camellia sinensis (teh ) termasuk
senyawa fenol yang kompleks, tersusun dari senyawa-
senyawa katekin, epikatekin galat, epigalokatekin,
epigalokatekin galat , dan galokatekin (1). Beberapa
peneliti menyebutkan bahwa epikatekin galat dapat
digunakan untuk menyembuhkan penderita talasemia
dengan cara epikatekin bertindak sebagai anti oksidan
dengan mengikat kelabihan kelat Fe3+ menjadi
senyawa kompleks yang dapat dikeluarkan melalui
urin (2). Hasil penelitian yang lain (3). Disebutkan
bahwa tingginya kadar fenol meningkatkan aktivitas
antioksidan. Kegunaan katekin dalam bidang kosmetik
dan kecantikan dapat sebagai penyubur rambut tanpa
mengiritasi kulit kepala (4). Permasalahan memperoleh
katekin dari tanaman di lahan terkendala oleh kesuburan
tanah dan pergantian musim. Apabila mengalami musim
kemarau panjang maka akan berdampak pada penurunan
produksi daun teh muda. Oleh karena itu produksi
metabolit sekunder katekin perlu dikembangkan dengan
kultur kalus melalui teknik kultur in vitro.

Teknik kultur kalus melalui kultur in vitro adalah
dengan cara menanam eksplan yang telah dipotong

selebar garis tengah satu sentimeter pada media
kultur, kemudian dari luka yang terpotong ini tumbuh
kalus. Kelebihan penggunaan teknik ini diantaranya
pertumbuhan masa lebih cepat dibanding dari tanaman,
penghematan penggunaan lahan, lebih ekonomis dan
efisien karena tenaga kerja yang dibutuhkan lebih
sedikit. Proses produksi lebih konsisten dan kontinyu.
Untuk meningkatkan hasil metabolit sekunder dilakukan
elisitasi dengan cara pemberian elisitor. Elisitor yang
diberikan pada sel tumbuhan akan menginduksi dan
meningkatkan produksi metabolit sekunder. Tujuan
penelitian ini adalah mendapatkan metode produksi
katekin dengan teknik kultur in vitro melalui pemberian
elisitor Cu2+ sebagai upaya untuk mendapatkan bahan
bioaktif dalam skala besar.

MATERI DAN METODE

Bahan dasar untuk eksplan diambil dari pucuk
daun tanaman Camellia sinensis pada posisi 1-3 dari
tangkainya seluas 1 cm2, menggunakan medium MS
pada pH 5,8 dengan penambahan sukrosa 2000 miligram,
serbuk agar-agar swallow 800 miligram, zat pengatur



 
 
 

PANDUAN UNTUK PENULISAN NASKAH 
 
 
 
 

Jurnal ilmiah SAINTEK adalah publikasi ilmiah enam 

bulanan yang diterbitkan oleh Kopertis Wilayah VII Jawa 

Timur. Untuk mendukung penerbitan selanjutnya redaksi 

menerima artikel ilmiah yang berupa hasil penelitian 

empiris dan artikel konseptual dalam bidang Ilmu Teknik 

dan Rekayasa, termasuk bidang Ilmu Pertanian. 

Naskah yang diterima hanya naskah asli yang belum 

pernah diterbitkan di media cetak dengan gaya bahasa 

akademis dan efektif. Naskah terdiri atas: 

1.  Judul naskah maksimum 15 kata, ditulis dalam bahasa 

Indonesia atau bahasa Inggris tergantung bahasa 

yang digunakan untuk penulisan naskah lengkapnya. 

Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, disertakan pula 

terjemahan judulnya dalam bahasa Inggris. 

2.  Nama penulis, ditulis di bawah judul tanpa disertai 

gelar akademik maupun jabatan. Di bawah nama 

penulis dicantumkan instansi tempat penulis bekerja. 

3. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris tidak lebih dari 200 kata diketik 1 (satu) spasi. 

Abstrak harus meliputi intisari seluruh tulisan yang 

terdiri atas: latar belakang, permasalahan, tujuan, 

metode, hasil analisis statistik, dan kesimpulan, 

disertakan pula kata kunci.e 

4. Artikel hasil penelitian berisi: judul, nama penulis, 

abstrak, pendahuluan, materi, metode penelitian, 

hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar 

pustaka. 

5.  Artikel konseptual berisi: judul, nama penulis, abstrak, 

pendahuluan, analisis (kupasan, asumsi, komparasi), 

kesimpulan dan daftar pustaka. 

6.  Tabel dan gambar harus diberi nomor secara berurutan 

sesuai dengan urutan pemunculannya. Setiap gambar 

dan tabel perlu diberi penjelasan singkat yang 

diletakkan di bawah untuk gambar. Gambar berupa 

foto (kalau ada), disertakan dalam bentuk mengkilap 

(gloss). 

7. Pembahasan berisi tentang uraian hasil penelitian, 

bagaimana penelitian yang dihasilkan dapat 

memecahkan masalah, faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi hasil penelitian dan disertai pustaka 

yang menunjang. 

8.  Daftar  pustaka,  ditulis  sesuai  aturan  penulisan 

Vancouver, disusun berdasarkan urutan kemunculannya 

bukan berdasarkan abjad. Untuk rujukan buku 

urutannya  sebagai  berikut:  nama  penulis,  editor 

(bila ada), judul buku, kota penerbit, tahun penerbit, 

volume, edisi, dan nomor halaman. Untuk terbitan 

berkala urutannya sebagai berikut: nama penulis, judul 

tulisan, judul terbitan, tahun penerbitan, volume, dan 

nomor halaman. 

 
Contoh penulisan Daftar Pustaka: 

1.  Grimes  EW,   A  use  of  freeze-dried  bone  in 

Endodontic, J. Endod, 1994: 20: 355–6 

2.  Cohen S, Burn RC, Pathways of the pulp. 5th ed., St. 

Louis; Mosby Co 1994: 127–47 

3.  Morse SS, Factors in the emergence of infectious 

disease. Emerg Infect Dis (serial online), 1995 Jan- 

Mar, 1(1): (14 screen). Available from: 

U R L :    h t t p / / w w w / c d c / g ov / n c i d o d / E I D / e i d . h t m . 

Accessed Desember 25, 1999. 

 
Naskah diketik 2 (dua) spasi 12 pitch dalam program 

MS Word dengan susur (margin) kiri 4 cm, susur kanan 

2,5 cm, susur atas 3,5 cm, dan susur bawah 2 cm, di atas 

kertas A4. 

Setiap  halaman  diberi  nomor  halaman,  maksimal 

12 halaman (termasuk daftar pustaka, tabel, dan gambar), 

naskah dikirim sebanyak 2 rangkap dan 1 disket atau CD. 

Redaksi berhak memperbaiki penulisan naskah tanpa 

mengubah  isi  naskah  tersebut.  Semua  data,  pendapat 

atau pernyataan yang terdapat pada naskah merupakan 

tanggung jawab penulis. Naskah yang tidak sesuai dengan 

ketentuan redaksi akan dikembalikan apabila disertai 

perangko. 
 

 
Naskah dapat dikirim ke alamat: 
 

Redaksi/Penerbit: 

Kopertis Wilayah VII Jawa Timur d/a Sub Bagian 

Kelembagaan dan Kerja Sama 

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 

Telp. (031) 5925418-5925419, 5947473, 

Fax. (031) 5947479 

E-mail: ksbkl@kopertis7.go.id 

Homepage: www.kopertis7.go.id. 

mailto:ksbkl@kopertis7.go.id
http://www.kopertis7.go.id/

	7_page7_image3
	7_page7_image4
	7_page7_image5



