
JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 4, No.1, (2015) 2337-3520 (2301-928X Print) 
 

1 

 
Abstrak— Moringa oleifera merupakan tanaman yang 

berpotensi tinggi untuk dikembangkan dalam sektor industri 
seperti industri farmasi karena kandungan senyawa fenolnya yang 
tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
asam salisilat sebagai elisitor dan phenilalanin sebagai prekursor 
feeding terhadap kandungan total asam fenol pada kultur suspensi 
sel  M. oleifera. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 
RAL (rancangan acak lengkap) dengan ulangan sebanyak 3 kali. 
Parameter uji yang dilakukan adalah estimasi senyawa total asam 
fenol menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan berat kering 
hasil perlakuan asam salisilat dan fenilalanin. Hasil dianalisa 
menggunakan anova one way dan uji Tukey. Hasil penelitian 
menunjukkan variasi konsentrasi asam salisilat dan fenilalanin 
berpengaruh terhadap peningkatan kandungan total asam fenol 
pada kultur suspensi sel M. oleifera Lam. dimana total asam fenol 
tertinggi terdapat pada asam salisilat 1 ppm 1,6067± 0,458 ppm dan 
fenilalanin 5 ppm 1,60 ± 0,37 ppm.. 

 
Kata Kunci— asam fenol, asam salisilat, fenilalanin, M. 

oleifera 

I. PENDAHULUAN 
oringa oleifera merupakan tanaman yang berpotensi 
tinggi untuk dikembangkan dalam sektor industri seperti 
industri farmasi, makanan, dan kosmetik [1]. 

Keberadaan tanaman ini melimpah di Indonesia termasuk di 
pulau Madura [2] dan Nusa Tenggara Timur [3]. Masyarakat 
di Indonesia biasanya menyebut M. oleifera sebagai kelor 
(jawa) dan maronggih (madura) [4]. Selama ini pemanfaatan 
tanaman ini hanya terbatas sebagai sumber pangan, tanaman 
pagar hidup, batas tanah ataupun penjalar tanaman lain [3] 
seperti penopang tanaman cabe jamu [2].  

M. oleifera telah diketahui sebagai tanaman yang kaya akan 
senyawa antioksidan [5]. Senyawa antioksidan  adalah 
senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas. Radikal bebas 
merupakan molekul yang  tidak stabil dan sangat reaktif 
karena mengandung satu atau lebih elektron tidak 
berpasangan pada orbital terluarnya. Adanya reaksi ini dalam 
tubuh akan menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker 
dan penyakit degeneratif  lainnya [6]. Senyawa antioksidan 
yang terkandung pada M. oleifera yaitu polifenol, flavonoid, 
dan alkaloid [5]. Salah satu senyawa yang berperan penting 
sebagai antioksidan yaitu  fenol yang terdiri dari quercetin, 
rutin, catechin, dan proanthocyanidin [7].  

Senyawa metabolit sekunder yang menjadi fokus utama 
dalam penelitian akhir – akhir ini yaitu senyawa fenol karena 
berperan sebagai antioksidan untuk melawan penyakit kanker, 
kardiovascular, neurodegeneratif [8], anti bakteri, dan anti 
tumor [9]. Akan tetapi, proses ekstraksi senyawa metabolit 
sekunder dari M. oleifera masih belum efektif karena 
membutuhkan material dalam  jumlah besar, padahal waktu 
penanamannya lama dan lahan budidaya yang terbatas. Oleh 
karena itu, diperlukan langkah alternatif untuk meningkatkan 
produksi senyawa metabolit sekunder menggunakan kultur 
suspensi yang diberi perlakuan elisitor [10]. Langkah lain 
yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan teknik 
prekursor feeding [11]. Elisitor yang biasa digunakan dalam 
proses ini adalah asam salisilat dan asam jasmonat [12]. 
Sedangkan prekursor feeding yang biasa digunakan adalah 
fenilalanin [13].  

Fenilalanin merupakan prekursor metabolit pada jalur 
phenilpropanoid [13]. Penelitian sebelumnya menyebutkan 
bahwa terdapat peningkatan kandungan  senyawa total fenol 
pada kultur suspensi anggur menggunakan elisitor asam 
salisilat dan prekursor feeding fenilalanin [8]. Saat ini, 
penelitian mengenai pengaruh prekursor feeding dan elisitor 
terhadap kandungan total asam fenol pada M. oleifera masih 
belum dilakukan.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh asam salisilat sebagai elisitor dan fenilalanin sebagai 
prekursor feeding terhadap kandungan total asam fenol pada 
kultur suspensi sel M. oleifera Lam.  

II. METODOLOGI 

A. Waktu dan tempat 
Penelitian ini dilaksanakan pada Maret sampai Juli 2015 di 

Laboratorium Botani, Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman, 
Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi, dan  
Laboratorium Zoologi Biologi Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya. 

B. Cara kerja 
Pembuatan larutan stok dan media 

Pembuatan stok  ZPT 2,4, D 100 ppm dilakukan dengan 
menimbang 2,4, D (Phyto tech. Lab) sebanyak 10 mg 
menggunakan neraca analitik (Boeco, Germany), dimasukkan 
pada erlenmeyer, ditambahkan KOH 1N dan dipanaskan, 
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ditambah aquadest 50 ml sambil terus diaduk sampai homogen 
dan dipanaskan. Kemudian ditambah aquadest sampai 100 ml 
dan diaduk sampai homogen kembali. Larutan stok dituang 
pada botol kaca 200 ml dan ditutup dengan rapat, diberi label 
2,4, D 100 ppm (100 ml) dan disimpan di refrigerator. 

Pembuatan larutan stok ZPT BAP 100 ppm dilakukan 
dengan menimbang BAP (Phyto tech. Lab ) sebanyak 10 mg  
menggunakan neraca analitik (Boeco, Germany), dimasukkan 
pada erlenmeyer, ditambahkan 10 tetes HCL 1N dan 
dipanaskan, ditambah H2O 20 ml sambil terus diaduk dan 
dipanaskan. Kemudian ditambah aquadest sampai 100 ml dan 
diaduk sampai homogen. Larutan stok dituang pada botol kaca 
200 ml dan ditutup dengan rapat, diberi label BAP 100 ppm 
(100 ml) dan disimpan di refrigerator. 

Pembuatan larutan stok fenilalanin 1000 ppm dilakukan 
dengan menimbang 10 mg fenilalanin menggunakan neraca 
analitik (Boeco, Germany), dimasukkan pada erlenmeyer, 
dilarutkan pada 10 ml aquadest sambil terus diaduk. 
Kemudian larutan stok disaring dengan kertas saring 
Whatman (Whatman International Ltd., England)  no. 42 pada 
botol kaca 100 ml, ditutup dengan rapat, diberi label PHE 
1000 ppm dan disimpan dalam refrigerator [14]. Stok asam 
salisilat dibuat dengan cara yang sama dan diberi label SA 
1000 ppm serta disterilisasi dengan autoclave selama 20 menit 
pada suhu 1210C tekanan 1,5 atm 

Medium yang digunakan untuk induksi kalus adalah 
medium MS (Murashige and Skoog) padat dengan 
penambahan  ZPT berupa 2,4 D dan BAP [15]. Pembuatan 
medium MS padat 1 L dilakukan dengan cara erlenmeyer 
1000 ml berisi 500 ml aquades, ditambahkan masing – masing  
stok A dan B  20 ml, stok  C dan D 10 ml, stok E dan F 5 ml, 
stok vitamin 1 ml, stok myoinositol 10 ml, ZPT 2,4 D  5 ml 
(0,5 ppm), BAP 10 ml (1 ppm), 30 gram sukrosa dan diaduk 
sampai homogen. Kemudian ditambah aquadest sampai 1000 
ml dan pH di ukur sebesar 6 menggunakan kertas pH lalu 
ditambahkan 8 gram agar- agar diaduk dan dipanaskan. 
Setelah itu dituang dalam botol kultur steril dan disterilisasi 
menggunakan autoclave pada suhu 1210C tekanan 1,5 atm 
selama  30 menit setelah dingin medium dikeluarkan dan 
disimpan di rak kultur. Pemberian ZPT 2,4 D 0,5 ppm dan 
BAP 1 ppm 
 
Sterilisasi  

Sterilisasi peralatan kultur seperti botol kultur, pinset, 
scalpel, cawan petri, dan botol dicuci bersih dan dikeringkan. 
Pinset, scalpel, gunting, cawan Petri dan pipet dibungkus 
dengan kertas. Sedangkan botol kultur di rendam dengan 
sodium hipoklorit 20% (v/v) selama 1 hari, dan dikeringkan. 
Botol ditutup plastik dan diikat dengan karet. Semua peralatan 
kultur dan botol kultur di autoclave pada suhu 1210C dengan  
tekanan 1,5 atm selama 60 menit setelah dingin peralatan 
kultur yang steril dikeluarkan dan disimpan pada rak kultur. 

Sterilisasi ruang kerja (Laminar Air Flow) dengan cara 
lampu UV dinyalakan dan dibiarkan selama 2 jam  kemudian 
dimatikan, blower dan lampu neon dinyalakan selama 30 
menit dan ruang kerja siap digunakan. Sebelum proses 
inokulasi eksplan dilakukan, meja kerja terlebih dahulu 
dibersihkan dengan alkohol 70% dan dilap dengan tissue [15]. 

Sterilisasi eksplan dilakukan dengan metode [16]. Biji M. 

oleifera yang telah masak dicuci dengan detergen selama 15 
menit, dicuci dengan air mengalir kemudian biji direndam 
dengan fungisida 1;10 selama 15 menit, dan dicuci dengan air 
mengalir, dilanjutkan sterilisasi di LAF menggunakan NaOCl 
3 % selama 30 menit dan dicuci dengan aquades steril 2 kali. 
Kemudian biji direndam dengan Alkohol 96% selama 5 menit. 
Selanjutnya biji dibakar sebanyak 3 kali dan kulit biji 
dibuang. Biji dipotong menjadi 3 bagian dan ditanam pada 
media induksi kalus. 
 
Inokulasi eksplan 

Inokulasi eksplan dilakukan di LAF (Laminar Air Flow). 
Eksplan steril diinokulasikan pada media induksi kalus 
dengan tambahan ZPT 2,4 D 0,5 ppm  dan BAP 1. Eksplan 
diinkubasi pada suhu 25 ± 2 ⁰ C [17] kondisi gelap dan 
dilakukan sub kultur setiap tiga minggu sekali pada medium 
yang sama [18]. 

 
Perlakuan dengan elisitor dan prekursor feeding 

Pembuatan medium MS cair perlakuan yang di SA (asam 
salisilat) dan Phe (fenilalanin) sama dengan pembautan 
medium padat tanpa penambahan agar. Kultur suspensi sel 
dilakukan dengan inokulasi kalus sebanyak 200-300 mg di 
botol steril 250 ml yang berisi 100 ml medium MS cair 
kemudian dinkubasi dengan  rotary shaker  kecepatan 120 
rpm. Pada suhu 25oC ± 2 0C. Setelah 14 hari, medium  
ditambah asam salisilat 0 ; 0,5; 1; 1,5 ppm untuk  perlakuan 
elisitor dan fenilalanin  0; 5; 10; 15 ppm untuk perlakuan 
prekursor feeding [19] dan dinkubasi dengan rotary shaker 
selama  5 hari  kecepatan 120 rpm. Kondisi inkubasi kultur 
yaitu pada suhu 25oC ± 20C. 

Setelah pemberian perlakuan elisitor dan prekursor feeding 
selama 5 hari maka kultur suspensi sel dipanen dengan cara 
medium kultur suspensi sel disaring menggunakan kertas 
saring Whatman no. 42. Sel dan kalus yang tertampung 
ditimbang menggunakan neraca  digital steril untuk proses 
ekstraksi fenol dan perhitungan berat kering. 

 
Ekstraksi total asam fenol 

Proses ekstraksi dilakukan dengan metode [20] yaitu  kultur 
suspensi sel disaring menggunakan kertas saring Whatman 
(Whatman International Ltd., England) no. 42 dan ditimbang 
sebanyak 100 mg dengan neraca digital, dihaluskan dengan 
mortar, dicampur 10 ml ethanol 100 % dan  5 ml 0,1 % HCl 
kemudian divortex dengan  kecepatan  2500 rpm selama 10 
menit. Selanjutnya didiamkan pada rotary shaker selama 30 
menit untuk proses maserasi. Campuran ekstrak dan solvent 
disentrifugasi selama 20 menit dengan kecepatan 2500 rpm  
dan supernatan diambil untuk diukur kandungan fenol 
intraselularnya.  
 
Kuantifikasi menggunakan spektrofotometri UV-Vis 

Konsentrasi total asam fenol diukur menggunakan teknik 
Folin Ciocalteu [20]. Supernatan yang diperoleh dari proses 
ekstraksi diambil sebanyak 1 ml ditambah dengan 2 tetes 
reagen Folin Ciocalteu, 1 ml Sodium karbonat 15% (w/v). 
Setelah 1 jam, sampel diukur absorbansinya pada panjang 
gelombang 760 nm [21] menggunakan spektrofotometer  UV 
VIS  (Genesys USA).  Kurva standar asam fenol 
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menggunakan asam tanat sebagai standar dan diplot antara 
konsentrasi 0,03, 0,05, 0,07 dan 0,09 ppm [22]. 

 
Penghitungan berat kering sel 

Kalus/sel yang masih tertampung di kertas saring ditimbang 
dan dioven pada suhu 800C selama 1 hari. Setelah kering, 
kalus ditimbang di neraca analitycal balance. 

C. Analisis data 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah RAL 

(rancangan acak lengkap) dengan ulangan sebanyak 3 kali. 
Parameter pengamatan adalah konsentrasi total asam fenol dan 
berat kering sel pada perlakuan asam salisilat dan fenilalanin. 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis 
secara statistik menggunakan ANOVA one-Way dan uji 
Tukey dengan taraf  kepercayaan 95% (α=0,05). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil induksi kalus eksplan biji M. oleifera Lam. 
Hasil induksi kalus biji M. oleifera pada medium MS 

dengan  kombinasi ZPT 0,5 ppm 2,4 D dan 1ppm BAP 
menghasilkan kalus remah berwarna putih kekuningan, dan 
tumbuh setelah  berumur  10 hari inokulasi. Respon pertama 
pada eksplan biji adalah terjadinya pembengkakan dan 
munculnya massa sel (kalus) pada bagian di sekitar irisan luka 
eksplan (Gambar 1). Hal ini sejalan dengan pernyataan [23], 
bahwa kalus akan tumbuh pada bagian tepi eksplan dan 
setelah waktu tertentu kalus  akan memenuhi seluruh 
permukaan eksplan. 
 Komposisi konsentrasi ZPT yang digunakan adalah 1 ppm 
BAP  dan 0,5 ppm 2,4 D karena bertujuan untuk pembentukan 
kalus yang terus menerus sebagai sumber inokulum untuk 
kultur suspensi sel. Berdasarkan [24] bahwa ratio konsentrasi 
sitokinin dan auksin intermediet akan menginduksi 
pembentukan kalus. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
[16] pada kotiledon biji M. oleifera juga menunjukkan 
peningkatan berat kalus yang signifikan pada perlakuan 0,5 
mg/l BAP dan 1 mg/l 2,4 D.   

Kalus yang dihasilkan merupakan kalus dengan tekstur 
remah dan berwarna putih. Adanya warna dan tekstur pada 
kalus dapat dipengaruhi oleh  cahaya, ZPT dan asal eksplan. 
Kalus yang berwarna putih kekuningan merupakan kalus 
embriogenik [25] yang terbentuk karena hasil aktivitas 
pembelahan sel yag meningkat [26]. Hasil ini sejalan dengan 
penelitian [16] pada induksi kalus kotiledon biji M. oleifera 
perlakuan 0,5 mg/l BAP dan 1 mg/l 2,4 D menghasilkan kalus 
remah berwarna putih. Hasil  induksi kalus umbi iles-iles 
dengan kombinasi yang seimbang 1 mg/l 2,4-D + 1 mg/l BAP 
juga menghasilkan kalus berwarna putih [27]. 

 
 

 
Gambar 1. Hasil Induksi Kalus Eksplan Biji M. oleifera Pada Medium MS 0,5 
ppm 2,4 D dan 1 ppm BAP (Keterangan: K : kalus, E: eksplan) 
 

B. Uji kualitatif keberadaan senyawa fenol 
Kalus yang dihasilkan dari proses induksi kalus biji M. 

oleifera kemudian digunakan untuk proses kultur suspensi sel. 
Setelah kalus diinokulasikan pada medium cair dan diagitasi 
maka akan terbentuk remahan sel yang terdispersi dalam 
medium. Kultur suspensi sel dapat digunakan untuk proses 
peningkatan senyawa metabolit sekunder dengan dengan 
penambahan elisitor [20] dan penambahan prekursor feeding 
[11].  

Hasil kultur suspensi sel yang telah diberi perlakuan asam 
salisilat dan fenilalanin kemudian diekstraksi menggunakan 
etanol dan menghasilkan ekstrak senyawa total fenol yang 
tidak berwarna (bening). Ekstrak kalus dari variasi konsentrasi 
perlakuan prekursor dan elisitor setelah diberi reagen Folin-
Ciocalteu menghasilkan warna biru kromogen (Gambar 2). 
Warna biru kromogen  merupakan hasil reaksi antara reagen 
Folin – Ciocalteu yang mengoksidasi gugus hidroksil (OH-) 
dalam keadaan basa. Pada Gambar 3 memaparkan mekanisme 
reaksi antara senyawa fenol yang dapat direduksi oleh reagen 
Folin-Ciocalteu membentuk kompleks molybdenum yang 
berwarna biru [28].  

 

 
Gambar  2 Hasil Reaksi Senyawa Fenol Dengan Reagen Folin-Ciocalteu Yang 

Menghasilkan Warna Biru. 
 

Gambar 3 Reaksi Senyawa Fenol Dengan Reagen Folin-Ciocalteu [29] 

C. Pengaruh asam salisilat pada kultur suspensi sel               
M. oleifera Lam. 

Hasil uji Anova One Way p 0,092 (p 0,05) menunjukkan 
bahwa variasi konsentrasi asam salisilat tidak berpengaruh 
terhadap konsentrasi total asam fenol. Hal ini dapat 
dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu range konsentrasi 
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asam salisilat yang digunakan terlalu rendah yaitu 0,5 – 1,5 
ppm. Selain itu, optimasi elisitor pada kultur suspensi sel 
bergantung pada spesifitas, konsentrasi, waktu elisitasi, dan 
spesies tanaman sehingga produk yang diakumulasi oleh 
setiap tanaman hasil elisitasi berbeda [30]. 

Penghitungan konsentrasi total asam fenol dengan 
menggunakan persamaan regresi kurva standar asam tanat 
y=4,091x-0,001. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa 
perlakuan elisitor asam salisilat dari konsentrasi 0,5-1,5 ppm 
menunjukkan peningkatan kandungan senyawa total asam 
fenol dan penurunan berat kering sel dibandingkan kontrol. 
Konsentrasi total asam fenol tertinggi terdapat pada perlakuan 
elisitor asam salisilat konsentrasi 1 ppm yaitu 1,6067±0,458 
ppm dan konsentrasi  terendah terdapat pada kontrol 0 ppm 
yaitu 0,6304±0,148 ppm. Berat kering tertinggi terdapat pada 
perlakuan kontrol 0 ppm yaitu 25,1±2,42 mg sedangkan berat 
kering terendah terdapat pada perlakuan 1,5 ppm yaitu 
7,7±1,35 mg.  

 
Tabel 1 

Konsentrasi Total Asam Fenol dan Berat Kering Sel M. oleifera Pada 
Perlakuan Elisitor Asam Salisilat 

Perlakuan total asam fenol (ppm) Berat kering sel (mg) 
0 ppm 0,6304 ± 0,148 25,1 ± 2,42 
0,5 ppm 1,3613± 0,413 10,0 ± 0,95 
1 ppm 1,6067± 0,458 12,5 ± 1,85 
1,5 ppm 1,2399 ± 0,211 7,7 ± 1,35 

 
Konsentrasi 1 ppm asam salisilat terjadi peningkatan 

senyawa total asam fenol 1,6067± 0,458 ppm akan tetapi 
terjadi penurunan berat kering sel  12,5 ± 1,85 mg 
dibandingkan kontrol yaitu 0,6304 ± 0,148 untuk total asam 
fenol dan 25,1 ± 2,42 mg berat kering sel. Peningkatan 
senyawa total total asam fenol dan penurunan berat kering ini 
terjadi merupakan salah satu respon tumbuhan ketika berada 
dalam kondisi tercekam untuk proses pertahanan diri, 
sehingga tumbuhan lebih banyak menghasilkan metabolit 
sekunder  dibandingkan pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan [31] bahwa salah satu senyawa yang berperan 
dalam mekanisme pertahanan tumbuhan adalah senyawa 
golongan fenol. Peningkatan fenol pada perlakuan elisitor 
asam salisilat diduga karena adanya peningkatan ROS 
(Reactive oxigen species) yang merupakan respon awal 
pemberian elisitor asam salisilat [31]. Selain itu, asam salisilat 
juga mempengaruhi pembentukan enzim PAL (Phenylalanine 
Ammonia Lyase) yang berperan dalam jalur fenilpropanoid 
dan beberapa enzim yang berperan untuk menstabilkan ROS 
seperti peroksidase dan SOD (superoxide dismutase) [32]. 

Adanya  peningkatan ROS (Reacive Oxygen Spesies) yang 
sejalan dengan peningkatan konsentrasi asam salisilat dapat 
menyebabkan terjadiya penurunan pertumbuhan sel. Menurut 
[31]  meningkatnya kadar ROS pada sel dapat menyebabkan 
pengikatan langsung enzim katalase maupun makromolekul 
lain seperti protein dan lipid. Sehingga penumpukan ROS 
yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif dan 
kematian sel. Selain itu, asam salisilat juga berpengaruh pada 
peningkatan hormon ABA (asam absisat) yang berfungsi 
dalam proses pertahanan terhadap cekaman abiotik dan 
dormansi. Hal ini dapat diduga bahwa dengan peningkatan 
ABA dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan sel karena 

sel lebih banyak memproduksi senyawa pertahanan seperti 
fenol [33]. Hasil penelitian [31] menunjukkan bahwa pada 
konsentrasi 3,125–12,5 mg/L menunjukan penurunan berat 
kering dan peningkatan senyawa fenol pada kultur sel S. 
Miltiorrhiza. Pada tanaman Vitis vinifera pemberian metil 
asam salisilat 50 μM terjadi penurunan berat kering 16,4±0,5 
g/l dibandingkan kontrol 17,6±0,9 g/l dan kandungan senyawa 
fenol sebanyak 790±30 mg/l dibandingkan kontrol 760±60 
mg/l setelah sepuluh hari masa inkubasi [20]. Sedangkan pada 
tanaman Chickpea (Cicer arietinum L.) penambahan asam 
salisilat 1,5 mM dapat meningkatkan kandungan fenol < 60 μg 
setelah 96 jam masa inkubasi [32]. 
 

D. Pengaruh fenilalanin pada kultur suspensi sel  M. oleifera 
Lam. 

Hasil uji Anova one way, p 0,010  (p 0,05) 
menunjukkan bahwa variasi konsentrasi fenilalanin 
berpengaruh terhadap kandungan total asam fenol. 
Penghitungan konsentrasi total asam fenol dengan 
menggunakan persamaan regresi kurva standar asam tanat 
y=4,091x-0,001. Pada kultur suspensi sel M. oleifera 
prekursor feeding yang digunakan adalah fenilalanin dengan 
konsentrasi 0 ppm (kontrol), 5 ppm, 10 ppm dan 15 ppm. 

Tabel 2 
Konsentrasi Total Asam Fenol dan Berat Kering Sel M. oleifera Pada 

Perlakuan Prekursor Feeding Fenilalanin 
Perlakuan total asam fenol (ppm) Berat kering sel (mg) 
0 ppm 0,63a ± 0,15 6,9 ± 0,80 
5 ppm 1,60b ± 0,37 7,3 ± 0,61 
10 ppm 1,26 ab± 0,31 7,8 ± 0,72 
15 ppm 1,52 b± 0,29 9,7 ± 1,46 

Keterangan: Hasil uji Tukey menunjukkan perbedaan huruf pada kolom yang 
sama berbeda signifikan (p  0,05)  
 

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa perlakuan prekursor 
feeding fenilalanin dari konsentrasi 0-15 ppm menunjukkan 
peningkatan berat kering dan total asam fenol dibandingkan 
dengan kontrol. Berat kering tertinggi terdapat pada perlakuan 
prekursor feeding fenilalanin konsentrasi 15 ppm yaitu 
9,7±1,46 mg dan konsentrasi terendah terdapat pada kontrol 0 
ppm yaitu 6,9±0,80 mg. Konsentrasi fenol tertinggi terdapat 
pada perlakuan prekursor feeding fenilalanin konsentrasi 5 
ppm yaitu 1,60 ± 0,37 ppm dan konsentrasi  terendah terdapat 
pada kontrol 0 ppm yaitu 0,63 ± 0,15 ppm. Peningkatan berat 
kering sel  dikarenakan penambahan asam amino eksogen 
seperti fenilalanin. Hal ini sesuai dengan pernyataan [34] yang 
menyatakan penambahan fenilalanin pada medium kultur 
suspensi sel dapat meningkatkan kandungan fenilalanin 
endogen. Sehingga kelebihan jumlah karbon yang dapat 
digunakan untuk proses pertumbuhan [35]. 

Peningkatan  total asam fenol karena fenilalanin merupakan 
prekursor utama dalam proses biosintesis senyawa fenol. 
Sehingga semakin banyak fenilalanin yang diserap maka 
semakin banyak pula senyawa total fenol yang dihasilkan. Hal 
ini sejalan dengan pernyataan [36] bahwa penambahan 
fenilalanin berpengaruh terhadap kandungan senyawa total 
asam fenol karena fenilalanin merupakan prekursor utama 
dalam proses metabolisme melalui jalur phenilpropanoid, 
sehingga peningkatan jumlah fenilalanin yang diserap akan 
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meningkatkan penghasilan enzim PAL yang berpengaruh pada 
proses pembentukan asam fenol. Enzim PAL (phenylalanine 
ammonia lyase) merupakan enzim kunci dalam proses 
biosintesis senyawa fenol dari asam amino fenilalanin [31]. 
Hasil penelitian [19] pada tanaman Mentha arvensis 
menunjukkan penambahan fenilalanin konsentrasi 5 ppm 
mampu meningkatkan kandungan senyawa fenol 8,02±1,08 
mg/g dibandingkan kontrol yaitu 6,24±0,68 mg/g dan 
meningkatkan berat basah kalus 0,30 gram dibandingkan 
kontrol yaitu 0,26 gram. 

Konsentrasi fenilalanin 5 dan 15 ppm berpengaruh 
signifikan terhadap proses produksi senyawa total asam fenol 
pada kultur suspensi sel M. oleifera dibandingkan dengan 
kontrol. Peningkatan senyawa metabolit sekunder seperti 
senyawa  asam fenol dapat dikarenakan adanya peningkatan 
enzim PAL yang termasuk enzim kunci sebelum memasuki 
jalur asam sinnamat [19]. Pada perlakuan fenilalanin 
konsentrasi 10 ppm terjadi penurunan senyawa fenol tetapi 
terjadi peningkatan berat kering sel. Hal ini dikarenakan pada 
proses kultur suspensi sel, kalus M. oleifera tidak terpencar 
secara sempurna sehingga luas permukaan sel yang  kontak 
dengan medium juga lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa 
ukuran sel mempengaruhi tingkat penyerapan nutrisi di 
medium tumbuh. Berdasarkan [37] menyebutkan bahwa 
ukuran sel memiliki pengaruh terhadap tingkat penyerapan 
nutrisi, dimana ukuran sel yang lebih kecil memiliki 
kemampuan menyerap nutrisi lebih cepat dibandingkan sel 
yang berukuran lebih besar.  Hal ini telah dibuktikan oleh  
[37] dengan mempelajari morfologi dan variasi ukuran sel 
fitoplankton dan menyimpulkan bahwa tingkat sinking atau 
penyerapan gizi yang baik terbatas pada ukuran sel ˂ 20μm. 
  

IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan  penelitian dapat disimpulkan bahwa variasi 

perlakuan konsentrasi asam salisilat dan fenilalanin  
berpengaruh terhadap peningkatan kandungan total asam 
fenol pada kultur suspensi sel M. oleifera Lam.  total asam 
fenol tertinggi pada perlakuan asam salisilat konsentrasi 1 
ppm 1,6067± 0,458 ppm dibandingkan kontrol yaitu 0,6304 ± 
0,148 ppm dan perlakuan fenilalanin konsentrasi 5 ppm 1,60 ± 
0,37 ppm dibandingkan kontrol yaitu 0,63 ± 0,15 ppm. 
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