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Abstrak
Sistem sel amobil merupakan teknologi yang pantas diperhatikan
karena mempunyai keunggulan dalam menyelesaikan masalah yang timbul
pada sistem kultur suspensi sel.
Dalam penelitian ini sebagai model digunakan kultur suspensi sel
Costus speciosus Smith dalam memproduksi diosgenin. Dalam tahap
peneltian ini akan dilakukan penerapan sel amobil dari C. speciosus untuk
memproduksi diosgenin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui profil
produksi diosgenin dengan sistem sel amobil dari C. speciosus, dengan
elisitasi dan penambahan prazat.
Eksplan yang digunakan adalah biji masak yang dikecambahkan pada
media padat RT-0, kemudian inisiasi kalus dilakukan dengan eksplan
kecambah tersebut ditumbuhkan pda media padat RT-1 (media RT ditambah
2,4-D 1 bpj), setelah dilakukan subkultur lalu kalus yang meremah
dikulturkan pada media cair RT-0,1. Amobilisasi dilakukan dengan natrium
alginat yang difiksasi dengan kalsium klorida. Matrik hasil amobilisasi sel
halus dan kasar, masing-masing dibagi tiga bagian untuk dikulturkan pada
media cair RT-0,1 (RTA), RT-0,1 ditambah ekstrak khamir (RTB), dan RT-0,1
ditambah ekstrak khamir dan kolesterol (RTC) dalam labu Erlenmeyer dan
digojog dan digunakan sistem beberapa kali unduh.
Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kadar diogenin yang
diperoleh dari amobilisasi kultur suspensi sel halus meningkat 4 dan 10 kali,
sedangkan pada sel kasar 8 dan 3 kali daripada tanpa penambahan ekstrak
khamir dan kolesterol.
Kata kunci : Sel Costus speciosus, produksi diosgenin, amobilisasi sel, elisitasi,
prazat, spektrodensitometri.

Abstract
In the last two decade, secondary metabolite production by plant tissue
culture in several countries by plant tissue cultures were done by plant
suspension culture method, in volumes until
several thousand litres. There
are many problems occur in the production by cells suspension culture. Some
problems could be overcome by choosing suitable media, other could be
solving by immobilized cells system. Immobilized cells system is promising
method because it has some advantages. The aim of this research is to
produce diosgenin from amobilized cells of Costus speciosus Smith. From this
result we hope to know about the possibility of using immobilized cells
system as alternative method for producing diosgenin.
The main substance of this research is the mature seeds of C.
speciosus (fam. Zingiberaceae) grown in RT-0 semisolid medium. The
seedlings become explant for initiating calli by growing in RT-1 semisolid
medium. After some passages of subculturing the calli, initiation of cell
suspension culture was carried out by growing friable calli on RT-0,1 liquid
medium. After some passages of subculturing cell suspesion culture, the
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biomass were collected and trapped in calcium alginate beads. The type of
bioreactor used was shaking-flask. The immobilized cells were treated in RT
liquid medium added with 0.1 ppm 2,4-D (RTA), second group in RTA added
with 0.2% yeast extract (RTB), and the third group in RTA added with 0.2%
yeast extract and 0.05% cholesterol.
From this investigation can be concluded that diosgenin production in
immobilized cell system treated with elicitor and precursor was increased four
to ten times as great as its production without any addition for fine cells and
for coarse cells about eight and three times fold.
Key words: Costus speciosus cells, diosgenin production,
elicitation, precursor, spectro-densitometri.

Pendahuluan
Dalam upaya memproduksi diosgenin
dengan teknik kultur jaringan tanaman Costus
speciosus Smith., ternyata sistem kultur suspensi
sel belum menunjukkan hasil seperti yang
diharapkan, karena hasil perolehannya masih
rendah (Soegihardjo, 1987). Di samping itu,
apabila sistem kultur suspensi sel dilakukan
dengan sekala industri, timbul banyak masalah
yang harus diselesaikan, utamanya yang terkait
dengan “dinamika sel”, teristimewa pada
kemampuan sel untuk memproduksi metabolit
sekunder dalam keadaan tidak terdiferensiasi
dan terorganisasi akan menurun dan yang
paling kecil adalah dalam system kultur suspensi
sel (Dougall.1985).
Persoalan lain yang harus diselesaikan
dalam system kultur suspensi sel adalah (1)
pengaturan diferensiasi, organisasi, dan pembentukan produk, (2) ciri khas pertumbuhan
sel, (3) ketidakmantapan sel tumbuhan, (4)
kecenderungan
sel
untuk
membentuk
gumpalan, (5) kerentanan sel terhadap gesekan,
dan (6) kesulitan dalam pemisahan produk dari
biomasa (Brodelius,1990; Payne et al., 1992).
Penyelesaikan persoalan tersebut, misalnya
dengan melakukan seleksi media, rancang
bangun bioreactor, dan pemisahan produk.
Namun demikian, biomasa yang mahal hanya
sekali unduh, isolasi produk dengan
mendestruksi biamasa tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dipilih
sistem sel amobil sebagai alternatif unggulan.
Sistem sel amobil merupakan teknik pilihan
karena memiliki beberapa keunggulan, antara
lain (a) mampu menggunakan kembali biomasa
yang mahal harganya, (b) mampu secara fisikawi memisahkan antara sel, media, dan produk,
(c) meningkatkan daya guna bioreactor, dan (d)
mampu beroperasi secara berkesinambungan
dalam jangka waktu lama (Payne et al.,1992).
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Sebagai
model
untuk
menjajagi
kemungkinan system sel amobil dapat
diterapkan dalam produksi diosgenin (salah satu
prazat untuk sintesis parsial kortikosteroid atau
hormon steroid untuk KB) dipilih kultur
suspensi sel Costus speciosus (pacing). Mengenai
produksi diosgenin dengan kultur suspensi sel
C. speciosus telah dilakukan oleh Soegihardjo dkk
(1987) dan hasilnya kurang memuaskan.
Gambar tanaman pacing dapat diamati di
bawah ini.
Kandungan diosgenin dalam kalus
C. speciosus telah dilaporkan oleh Rathore dan
Khanna (1979). Dari kalus yang berumur enam
minggu kadar diosgenin mencapai 0,71% bobot
kering kalus, sedangkan pada eksplan yang
digunakan (kecambah) kadar diosgenin hanya
0,33%. Namun setelah kalus berumur lebih dari
enam minggu, kadar diosgenin menurun
dengan cepat, yaitu pada minggu ke delapan
hanya 0,15%. Selanjutnya dilaporkan oleh
Khanna (1982) bahwa kultur kalus C. speciosus
yang ditambah dengan kolesterol (90 mg/100
ml media) akan meningkatkan diosgenin dari
0,48% menjadi 1,41%.
Dalam penelitiannya yang dilakukan oleh
Soegihardjo dkk., (1987) bahwa kalus yang
berasal dari eksplan kecambah C. speciosus dalam
media RT sifatnya kompak (non friable) dan
diselingi kalus serupa akar (root-like calli);
sedangkan yang berasal dari rimpang muda
kalus bersifat lunak dan meremah (friable).
Mengenai zat pengatur tumbuh yang digunakan
dalam inisiasi kalus adalah 2,4-D.
Penggunaan system sel amobil telah lama
diterapkan terhadap mikrobia maupun enzim
dengan hasil yang menjanjikan, bahkan telah
diterapkan dalam sekala industri (Swalsgood,
1985). Penyediaan sel amobil pada dasarnya
adalah penjerapan sel dengan matriks tertentu.
Polimer merupakan bahan yang banyak
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organic, ultrasonifikasi, dan ionoforetik atau
elektropermeabilisasi (Hunter dan Kilby,1988).
Metodologi
Bahan

(a)

Bahan kimia yang digunakan mempunyai
derajad kemurnian tinggi berasal dari BDH atau E.
Merck, kualitas “AnalaR” atau “pro analysis”,
kecuali disebut lain. Bahan kimia meliputi bahan
yang digunakan untuk media RT (Revised Tobacco
Medium), natrium alginat (Sigma), kolesterol, etanol
95% (PG. Madukismo Jogjakarta), Bayclin® (BayerIndonesia), Tween-20, asam klorida pekat,
kloroform, pelat aluminium silikagel GF254 , asam
sulfat pekat, metanol, benzena, n-heksana, aseton,
diosgenin (LBN), asam 2,4-diklorofenoksiasetat
(2,4-D), agar (Oxoid), Yeast extract, dan dimetilsulfoksida (DMSO). Kertas saring (Whatman no.1),
kertas aluminium (Reynolds, heavy duty,USA), plastik
tipis (clingwarp, Four Roses, Indonesia), air suling dan
air dwisuling.
Tanaman

(b)
Gambar 1. Tanaman pacing (Cosyus speciosus) (a)
dengan buah dan biji (b)

Biji yang masak dari tanaman Costus speciosus
Smith. Yang ditanam di halaman Fakultas Farmasi
UGM Jogjakarta.
Alat

digunakan dalam amobilisasi sel dan prinsip
kerjanya ada tiga macam, yaitu (a) pembentukan
gel dengan proses pengikatan-silang ionic dari
polimer yang bermuatan, (b) pembentukan gel
dengan pendinginan polimer yang dilarutkan
dengan pemanasan, dan (c) pembentukan gel
dengan reaksi kimia (Brodelius,1985). Secara
berturut-turut dari prinsip tersebut adalah
gelatin yang berikatan silang dengan
glutaraldehida, agar atau agarosa, dan natrium
alginat menjadi kalsium alginat. Walaupun
system sel amobil dapat menyelesaikan masalah
yang timbul dalam kultur suspensi sel, namun
juga timbul persoalan baru, antara lain (a)
keterbatasan partisi dan difusi (perpindahan
massa), (b) pengukuran parameter sel, dan (c)
pembebasan dan perolehan produk (Brodelius,
1990). Oleh Robertson et al. (cit. Matile,1990)
telah dilapor-kan penggunaan system sel amobil
pada produksi diosgenin dari D. deltoidea. Dalam
penelitian ini sebagai matriks digunakan spon
poliuretan, di samping itu juga dilakukan
manipulasi kadar sukrosa dan fosfat. Untuk
membebasan produk dapat dilakukan dengan
beberapa cara, antara lain dengan pelarut
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Peralatan gelas dan logam yang lazim
digunakan dalam kultur jaringan. Almari “laminar airflow” buatan Indonesia, penyaring sel dengan
penyaring 40 dan 50 mesh, penggojog-berpusing
(gyrorotary shaker) buatan Indonesia kapasitas besar,
almari pengering, almari pendingin (Sharp), ruang
inkubasi dilengkapi dengan AC dan lampu TL –
daylight 40 w (Phillip), pH meter, pH stik. Untuk
analisis kimia, antara lain neraca, perangkat refluks,
seperangkat KLT, TLC Scanner (merk Shimadzu,
Jepang, model CS-930), lampu UV, semprit mikro
(Hamilton), tangas air, kompor listrik, penggojog
maknitik.
Jalan penelitian
Pembuatan media

Media yang dipilih adalah media RT-1 padat
dan RT-0,1 cair. Komposisi media RT sebagai
berikut:
Larutan Persediaan Anorganik (100,0 ml); Larutan
Persediaan Besi (5,0 ml); Larutan Persediaan
Vitamin (10,0 ml); Sukrosa (30,0 g); m-Inositol
(5,0 g); 2,4-D (qs); Agar (10,0 g); Air dwisuling
(sampai 1000,0 ml).
Sebelum disteril dengan otoklaf, pH dibuat
5,6 – 5,8, dengan penambahan larutan kalium
hidroksida 3% atau asam klorida 1%. Sterilisasi pada
suhu 121º C selama 15 menit. Larutan Persediaan
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Anorganik dan Larutan Persediaan Besi sama
dengan pada Media MS (Murashige-Skoog). Larutan
Persediaan Vitamin adalah sebagai berikut.
Sianokobalamin (0,15 mg/l); Asam folat (50,0 mg/l);
Riboflavin (50,0 mg/l); Biotin (100,0 mg/l); Kolin
klorida (100,0 mg/l); Kalsium pantotenat (100,0
mg/l); Piridoksin fosfat (100,0 mg/l); Tiamina
hidroklorida (100,0 mg/l); Nikotinamida (200,0
mg/l); Air dwisuling (sampai 1.000,0 ml).
Inisiasi kalus sampai amobilisasi sel

Langkah awal adalah penumbuhan kecambah
steril dari biji pacing. Kecambah steril yang
terbentuk digunakan sebagai eksplan pada inisiasi
kalus. Caranya adalah kecambah steril dipotong
menjadi beberapa bagian lalu ditabur secara aseptis
pada media padat RT-1 (media RT ditambah 2,4-D
1 bpj). Setelah ditutup dengan kertas aluminium,
selanjutnya diinkubasi pada suhu (25 ± 3)° C dengan
pencahayaan dengan periode 18 jam terang, 6 jam
gelap sehingga terbentuk kalus. Setelah kalus cukup
besar (berumur empat minggu), dilakukan subkultur,
yaitu memindahkan kalus yang telah dibagi ke media
RT-1 padat. Subkultur dilakukan berulang kali
hingga diperoleh kalus yang meremah (friable). Dari
kalus tersebut dibuat kultur suspensi sel dengan
media cair RT-0,1 ; kemudian diinkubasikan dengan
digojog pada gyrorotary shaker (penggojog-berpusing)
dengan kecepatan 100 rpm. Selanjutnya dilakukan
subkultur sehingga diperoleh biomasa yang cukup.
Suspensi sel yang diperoleh disaring dengan
penyaring sel 40 mesh. Biomasa yang lolos disebut
sel halus dan yang tertinggal di penyaring disebut sel
kasar. Amobilisasi dilakukan terhadap suspensi sel
halus dan suspensi sel kasar dalam larutan natrium
alginat berdasarkan metode menurut Dixon (1985).
Manik-manik yang mengandung sel (sel amobil)
diinkubasi dalam media cair RT-0,1 sebagai kontrol
(RTA), media produksi RT-0,1 ditambah ekstrak
khamir 0,2% (RTB), media RT-0,1 ditambah ekstrak
khamir dan kolesterol (RTC). Pengunduhan
metabolit sekunder dilakukan dengan penambahan
dimetilsulfoksida untuk permeabilisasi dan digojog
dengan penggojog-berpusing selama 30 menit,
setelah media dituang, lalu manik-manik dicuci dua
kali dengan media RTA. Kemudian ditambah media
yang bersangkutan yang baru (segar), hal ini
dilakukan setiap kali pada pengunduhan. Masingmasing perlakuan dilakukan tiga replikasi (3 kali 100
ml), namun pada pengunduhan ketiga replikasi
digabung, sehingga hasilnya hanya satu data.
Analisis kualitatif diosgenin dan senyawa
sekerabat dengan metode KLT (Soegihardjo,
1987)
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Media unduhan sebanyak 100 ml ditambah
asam klorida pekat sehngga menjadi 2N. Kemudian
dimasukkan dalam labu refluks lalu dipanaskan
dalam tangas air selama tiga jam. Setelah dingin
disaring dengan kertas Whatman bo.1, residu dicuci
dengan air sampai netral terhadap lakmus, lalu
dikeringkan di dalam almari es. Residu bersama
kertas saring dimasukkan dalam kloroform,
kemudian direfluks selama 1 jam, disaring, filtrat
yang diperoleh diuapkan dengan rotavapor hingga
kering, lalu ditambah 1 ml kloroform ; cuplikan ini
untuk dilakukan KLT. Sistem KLT untuk senyawa
ini digunakan silika gel GF254 sebagai fase diam dan
fase gerak yang digunakan adalah aseton-heksana
(2:8,v/v). Konfirmasi bercak diosgenin telah
dilakukan menurut Soegihardjo (1987). Untuk
deteksi bercak digunakan pereaksi semprot asam
sulfat 50% dalam metanol diikuti dengan pemanasan
100°C selama 5-10 menit. Warna bercak diamati
dalam sinar tampak atau di bawah sinar UV365,
namun sebelumnya dilakukan pemeriksa-an bercak
di bawah sinar UV254. Sebagai pembanding
digunakan larutan diosgenin (10 mg) dalam
kloroform (10 ml).
Analisis kuantitatif kadar diosgenin dalam
media
dan
biomasa
dengan
metode
spektrodensitometri

a. Pembuatan kurva baku. Kurva baku dibuat
dengan melarutkan diosgenin (10,0 mg) dalam
labu takar (10 ml) ditambah kloroform sampai
tanda (LB). Pada lempeng KLT (Silicagel GF254
20x20 cm) dengan semprit Hamilton (pipet
mikro) ditotolkan larutan LB sebanyak 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 µl. Kemudian
dikembangkan dengan larutan pengembang
aseton-heksana (2:8,v/v). Untuk penampak
bercak digunakan pereaksi semprot asam sulfat
50% dalam metanol (v/v), kemudian dipanaskan
dalam almari pengering pada suhu 100°C selama
10 menit. Bercak yang terjadi diskaning, (TLC
scanner Shimadzu model CS-930) ternyata absorsi
maksimum pada 439 nm. Selanjutnya dapat
dibuat persamaan garis kurva baku antara kadar
diosgenin dan luas daerah di bawah kurva, yang
diperoleh dari data spektrodensitometri.
b. Analisis kuantitatif diosgenin dalam biomassa
dan media. Dari cuplikan yang telah dilakukan
pemisahan secara kromatografi lapis tipis
dengan system yang serupa dengan pembuatan
kurva baku diosgenin, bercak yang terjadi yang
memiliki Rf sama dengan bercak diosgenin baku
pembanding diskaning pada panjang gelombang
439 nm. Luas daerah di bawah kurva untuk
bercak diosgenin tersebut dimasukkan pada
persamaan garis kurva baku. Untuk penetapan
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kadar diosgenin yang terdapat dalam media
dapat dilakukan serupa dengan cara analisis
kualitatif diosgenin yang telah diuraikan di atas.

Hasil Dan Pembahasan
Hasil penjerapan suspensi sel menjadi sel
amobil dengan natrium alginat (Gambar 2).
Manik-manik yang terbentuk cukup mantap
dengan garis tengah 3 – 5 mm. Di samping itu,
dapat dibedakan hasil amobilisasi sel halus dan
kumpulan sel kasar, yaitu pada sel kasar nampak
pertumbuhan sel lebih cepat dengan terbentuknya akar sehingga akan merusak matrik atau
manik-manik tersebut.
Hasil kromatografi lapis tipis diosgenin
dan senyawa sekerabat dalam media RTA,
RTB, dan RTC dari sistem sel amobil serta
kultur suspensi sel dapat dilihat bercaknya dan
warna bercak diosgenin dan senyawa sekerabat
dengan pereaksi semprot asam sulfat pekatmetanol. (1:1,v/v), setelah dipanaskan pada
suhu 105°C bewarna hijau daun dan di bawah
sinar ultraviolet berpendar biru cerah (hRf 17) ,
sedangkan kolesterol berwarna ungu dan
berpendar biru muda (hRf 22). Ditinjau dari
profil kromatogram lapis tipis yang dihasilkan

ternyata senyawa-senyawa tersebut dapat
terpisah dengan baik, sehingga analisis
kuantitatif dapat dilakukan dengan metode
spektrodensitimetri in situ .
Pada analisis kuantitatif secara spektrodensitometri in-situ dengan TLC Scanner
(Shimadzu, model CS-030), kadar diosgenin
ditetapkan dengan persamaan garis hubungan
antara kadar diosgenin dan intensitas serapan
yang diperoleh dari pembuatan kurva baku
diosgenin (Gambar..3), sedangkan untuk
mengukur intensitas serapan bercak ditetapkan
pada panjang gelombang 439 nm dan
dinyatakan dengan LDDK (Luas Daerah Di
bawah Kurva) (Gambar 4). Adapun persamaan
garisnya adalah sebagai berikut:
Y = 6379,419 X – 2572,016 ……..(1)
Y adalah LDDK ;
X adalah kadar diosgenin (µg) setiap bercak
Dengan koefisien korelasi ( r) = 0,9847,
jadi ada hubungan langsung antara LDDK yang
merupakan intensitas serapan dengan kadar
diosgenin. Berdasarkan persamaan tersebut
dapat dihitung kadar diosgenin dalam cuplikan.
Adapun hasilnya tercantum dalam Tabel I.

Tabel I Kadar diosgenin dalam media perlakuan
A. Sel amobil sel halus
Rerata kadar
Hari ke
Jenis
diosgenin dalam
Media
media
perlakuan
(µg / 100 ml media)
14
RTA
SAH - A
21,5
14
RTB
SAH – B
293,6
14
RTC
SAH – C
733,6
B. Sel amobil sel kasar
Rerata kadar
Hari ke
Jenis
diosgenin dalam
Media
media
perlakuan
(µg / 100 ml media)
14
RTA
SAK - A
22,5
14
RTB
SAK – B
370,1
14
RTC
SAK – C
151,3
Keterangan :
RTA - Media cair RT dengan tambahan 2,4-D (0,1 bpj)
RTB - Media cair RT + 2,4-D (0,1 bpj) + ekstrak khamir 0,2%
RTC - Media cair RT + 2,4-D (0,1 bpj) + ekstrak khamir 0,2% +
kolesterol 50 mg/100 ml
SAH-A - Sel amobil halus dalam media RTA
SAH-B - Sel amobil halus dalam media RTB
SAH-C - Sel amobil halus dalam media RTC
SAK-A - Sel amobil kasar dalam media RTA
SAK-B - Sel amobil kasar dalam media RTB
SAK-C - Sel amobil kasar dalam media RTC
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(SK)

Gambar 3. kurva baku diosgenin
(SH)
Gambar 2. Sel amobil dengan matriks kalsium
alginat yang berasal dari suspensi sel
kasar (SK) dan suspensi sel halus (SH)
(Perbesaran 2x)

Dalam Tabel I terlihat kadar diosgenin
tertinggi pada amobilisasi sel halus (SH) adalah
pada media RTC, yaitu media yang ditambah
elisitor (ekstrak khamir) dan prazat atau
prekursor (kolesterol), yaitu dua kali lipat dari
pada kadar diosgenin pada media yang hanya
ditambah elisitor saja.
Di sini tampak bahwa elisitasi akan
meningkatkan metabolisme sekunder, sedangkan penambahan elisitor dan prazat akan lebih
meningkatkan metabolisme sekunder.
Elisitor, selain ekstrak khamir dapat pula
dicoba dengan ekstrak air kapang lain.
Demikian juga penambahan prazat, selain
kolesterol dapat dicoba pula, misalnya sitosterol
atau bahkan skualena.
Menurut Indrayanto (1987), pemilahan
tanaman yang mempunyai kemampuan metabolisme yang tinggi serta pemilihan eksplan
Majalah Farmasi Indonesia, 16(4), 2005

Gambar 4. Intensitas serapan bercak ditetapkan
pada panjang gelombang 439 nm.
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juga dapat menjadi modal untuk memperoleh
galur sel unggul dengan kemampuan metabolisme sekunder yang optimal.
Dari Tabel I nampak bahwa pemberian
ekstrak khamir (yeast extract) sebagai elisitor
dapat meningkatkan produksi diosgenin. Pada
sel halus dan sel kasar yang diamobilisasi, diosgenin yang dibebaskan dalam media berturutturut meningkat sebesar 13,5 dan 16,5 kali
dibandingkan dengan tanpa elisitasi, sedangkan
penambahan elisitor bersama dengan precursor
diosgenin yang dibebaskan dalam media lebih
meningkat, yaitu berturut-turut sebesar sekitar
36 dan 7 kali dibandingkan tanpa elsitor dan
precursor.
Dari data yang diperoleh dapat
disimpulkan bahwa pada sel amobil Costus
spesiosus dengan matriks natrium alginat dan
dikocok dalam media cair yang diperkaya
dengan elisitor (ekstrak khamir) dan precursor
(kolesterol) akan meningkatkan biosintesis
diosgenin.
Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut.
1. Kultur suspensi sel C. speciosus baik yang
kasar maupun halus dapat diamobilisasi
dengan matriks natrium alginat.

2. Kultur sel amobil dengan metode kocok
dapat menghasilkan diosgenin yang dapat
permeabilisasi dengan dimetilsulfoksida.
3. Produksi diosgenin akan meningkat dengan
cara ditambah elsitor dan akan semakin
meningkat bila ditambah precursor.
Saran
Dari hasil penelitian ini dapat diajukan
saran sebagai berikut.
1. Perlu dilakukan penelitian kultur sel amobil
C. speciosus dengan metode selain metode
kocok untuk memproduksi diosgenin.
2. Perlu dianalisis secara kualitatif dan
kuantitatif senyawa yang diha-silkan yang
sekerabat dengan diosgenin.
3. Perlu dilakukan penelitian variasi kadar
elisitor dan prekursor untuk mengetahui
biosintesis diosgenin yang optimal.
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