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SENYAWA   NITROGEN

- Asam   Amino

- Amina

- Alkaloid

- Glikosida  Sianogenik

- Indol

- Purina,  Pirimidina,  Sitokinin

- Klorofil

 1. Asam  Amino

Ada  dua  golongan  :  asam amino protein dan bukan protein

Asam amino protein berjumlah 20, yg terbanyak adl  asam glutamat,

asam  aspartat,  glutamine  dan  asparagina.  Yang paling sedikit :

histidina ,  triptopan ,  sisteina ,  metionina.

Asam amino bukan protein :  asam y amino butirat.



 2. Amina

Ada  tiga golongan  :  mono amina alifatik,  poliamina  alifatik ,

amina  aromatik.

mono amina mudah menguap , bau busuk (ikan)

diamina dan poliamina tak mudah menguap ,bau busuk.

Contoh :

poliamina putresina, agmatina, spermilina

aromatik meskalina



 3. Alkaloid

Bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom N,  digunakan 

dalam  pengobatan.

Contoh  :

Tanaman Kandungan alkaloid

Atropa  belladonae L. L-hioscyamina, l-scopolamina,

Atropina

Hyoscyamus  niger L. L-hioscyamina , scopolamina.

Cinchona succirubra P. Kuinina, kuinidina, sinkonina,

Sinkonidina

Cephaelis ipecacuanha Emetina,  safaelina

Papaver somniferum L. Morfin, codein, thebain,

Papaverin,  Noskapin



 4. Glikosida  Sianogenik

Menghasilkan gas racun HCN

Contoh :

Linamarin ,  Lotaustralin , amigdalin ,  prunasin .

 5. Indol

Contoh  :  asam  indol  3-asetat   (auksin)

 6. Purin  ,  Pirimidina  ,  Sitokinin

Ada  4  bagian  Purin / Pirimidina :

- Basa asam nukleat :  purina, pirimidina, adeina, guanina.

- Basa mirip basa asam nukleat  :  5-metilsitosinina, visina.

- Basa  purina termetilasi : teobromina, kafeina.

- Basa purine  :  sitokinin  (kinetin,  zeatin)



 7. Klorofil

Katalisator   fotosintetis,  sebagai  pigmen  hijau.

Mengandung satu inti  porfirin, satu atom Mg dan satu rantai 

samping hidrokarbon panjang.  Ada  5  macam  klorofil .



Table 1. Kelompok metabolit sekunder dan jumlahnya pada tanaman tingkat tinggi 

Jenis metabolit sekunder Jumlaha

Mengandung Nitrogen

Alkaloid 21 000

Asam amino bukan protein 700

Amina 100

Glikosida sianogenik 60

Glucosinolat 100

Alkamida 150

Lektin, peptida, polipeptida 2000

Tanpa Nitrogen

Monoterpen (C10)b 2500

Sesquiterpen C15)b 5000

Diterpen (C20)b 2500

Triterpen, steroid, saponin (C30, C27)b 5000

Tetraterpen (C40)b 500

Flavonoid, tannin 5000

Fenilpropanoid, lignin, coumarin, lignan 2000

Poliacetilen, asam lemak, lilin 1500

Poliketida 750

Karbohidrat, asam organik 200



Gambar 1. Lintasan metabolisme dasar dari sintesis metabolit sekunder (Wink, 2010)

http://emhatta.files.wordpress.com/2013/04/clip_image0043.jpg


Gambar 2. Lintasan shikimate sintesis metabolit sekunder (Wink, 2010)

http://emhatta.files.wordpress.com/2013/04/clip_image0063.jpg


AMINA

Senyawa yang mengandung gugus NH2 

 Strukrur :  RNH2

 Jenis     : Amina primer (1o)

Amina sekunder (2o)

Amina tersier  (3o)
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Senyawa siklis dimana satu atom C atau lebih diganti dengan atom nitrogen, diberi 

nama khusus sebagai heterosiklik amin.
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Beberapa Contoh Senyawa Heterosiklis Amin

Alkaloid : senyawa yang mengandung nitrogen yang
bersifat basa dari tumbuhan dan hewan. Senyawa ini
mempunyai struktur yang rumit dan sifat farmakologis
(faali) yang nyata.

Nikotin dari tembakau

Porfirin : senyawa heterosiklis yang mengandung 4 cicin
pirol yang saling berikatan. Porfirin membentuk
kompleks dengan ion logam. Apabila membentuk
kompleks dengan Fe membentuk besi-porfirin yang
menyebabkan warna darah merah pada darah arteri 
Hemoglobin



Contoh Senyawa Heterosiklis

Klorofil berwarna hijau adalah kompleks Mg dengan porfirin yang termodifikasi.  
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Poliamina

Poliamina adalah senyawa polikation berberat molekul rendah yang ditemukan

dalam semua makhluk hidup (Kaur-Sawhney, 2003; Kusano, 2008), seperti bakteri,

jamur, hewan, dan tanaman tingkat tinggi (Baron dan Stasolla (2008). Dilihat dari

strukturnya, poliamina termasuk dalam golongan amina. Namun, secara fisiologis,

poliamina bisa dimasukkan ke dalam golongan alkaloid (Harbone, 1984; Robert,

2010).

Secara kimiawi, poliamina merupakan senyawa organik yang mempunyai dua atau

lebih gugus amino utama –NH2, dapat berupa senyawa sintetik dan juga alami.

Senyawa poliamina sintetik termasuk etilen diamine H2N–CH2–CH2–NH2, 1,3-

diaminopropane H2N–(CH2)3–NH2, dan hexamethylenediamine H2N–(CH2)6–NH2.

Senyawa poliamina alami meliputi putrescine H2N–(CH2)4–NH2, cadaverine H2N–

(CH2)5–NH2, spermidine H2N–(CH2)4–NH–(CH2)3–NH2, and spermine H2N–

(CH2)3–NH–(CH2)4–NH–(CH2)3–NH2n (Wikipedia, 2012).

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_diamine
http://en.wikipedia.org/wiki/1,3-diaminopropane
http://en.wikipedia.org/wiki/Hexamethylenediamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Putrescine
http://en.wikipedia.org/wiki/Cadaverine
http://en.wikipedia.org/wiki/Spermidine
http://en.wikipedia.org/wiki/Spermine


Gambar 3. Molekul Poliamina (sumber: Oryza, 2012)

Pada sel tumbuhan poliamina terdapat terutama dalam bentuk diamine putrescine (Put),

triamine spermidine (Spd), dan tetramine spermine (Spm)( Kaur-Sawhney (2003; Vadim,

2009).

http://emhatta.files.wordpress.com/2013/04/clip_image0083.jpg


Biosintesis Poliamina

Pada tanaman, poliamina terdapat dalam sitoplasma, vakuola, mitokondria dan

kloroplas. Sintesis poliamina dimulai dari dua molekul prekursor asam amino, yaitu

L-arginine dan L-methionine (Kusano, 2008).

Secara ringkas, poliamina disintesis dari arginine dan ornithine oleh arginine

decarboxylase dan orthinine decarboxylase. Senyawa antara agmatine, yang

disintesis dari arginine, diubah menjadi Put, yang kemudian ditransformasi menjadi

Spd dan Spm .

Gambar 4. Lintasan biosintesis poliamina pada tumbuhan (Kaur-Sawhney, 2003).

http://emhatta.files.wordpress.com/2013/04/clip_image0103.jpg


Dari segi manfaatnya, poliamina dapat digunakan untuk penanda kanker dan

penemuan obat anti kanker. Menurut Vadim (2009) poliamina terlibat dalam sejumlah

reaksi biokimia dan digunakan sebagai penanda kanker dan analognya digunakan

sebagai obat anti kanker.

Dalam dunia farmasi dan kecantikan, poliamina diklaim dapat memberberikan

banyak manfaat. Oryza (2011) menyebutkan bahwa poliamina dapat mencegah

arteriosceloris, merangsang pertumbuhan rambut dan kuku, merangsang keratinocytes

dan keratin serta berperan sebagai anti aging.

Beberapa jenis tanaman secara alamiah mengandung banyak poliamina di dalam sel

dan jaringannya. Menurut Okamoto (1997) dan Oryza (2011) gandum, kedelai dan

turunannya, serta teh mengandung banyak poliamina. Kandungan poliamina pada

berbagai jenis bahan pangan yang berasal dari tumbuhan disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Kandungan Poliamina dalam jenis pangan dan minuman (Oryza 2011).

http://emhatta.files.wordpress.com/2013/04/clip_image0121.jpg


Hormon Pada Tumbuhan

Konsep Dasar Hormon Pada Tumbuhan

Hormon tumbuhan (phytohormones) secara fisiologi adalah penyampai pesan antar

sel yang dibutuhkan untuk mengontrol seluruh daur hidup tumbuhan, diantaranya

perkecambahan, perakaran, pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan. Sebagai

tambahan, hormon tumbuhan dihasilkan sebagai respon terhadap berbagai faktor

lingkungan kelebihan nutrisi, kondisi kekeringan, cahaya, suhu dan stress baik secara

kimia maupun fisik. Oleh karena itu ketersediaan hormon sangat dipengaruhi oleh

musim dan lingkungan.

Sejauh ini dikenal sejumlah golongan zat yang dianggap sebagai fitohormon, yaitu :

Auksin; Sitokinin ;Giberelin atau asam giberelat (GA) ;Etilena ;Asam absisat (ABA)

Asam jasmonat ;Steroid (brasinosteroid) ;Salisilat ;Poliamina.



a. Auksin

Adalah senyawa asam indol asetat (IAA) yang dihasilkan di ujung meristem apikal

(ujung akar dan batang). F.W. Went (1928) pertama kali menemukan auksin pada

ujung koleoptil kecambah gandum Avena sativa.

 membantu perkecambahan

 dominasi apikal

Dua mekanisme sintesis IAA yaitu pelepasan gugus amino dan gugus

karboksil akhir dari rantai triphtofan.



Proses bekerjanya auxin pada tumbuhan adalah sebagai berikut :

 Auxin turut serta dalam reaksi molekuler. Auxin bekerja sepertinya bekerjanya
koenzim dalam pertumbuhan tanaman

 Auxin mempengaruhi enzim. Auxin bekerja sebagai zat pelindung bagi enzim dari
inaktivasi. Auxin mempengaruhi DNA sehingga aktif dalam sintesis protein.

 Auxin mempengaruhi tekanan osmotic tumbuhan. Auxin akan menaikkan tekanan 
osmotic tumbuhan sehingga akan menaikkan. Proses penyerapan air oleh tumbuhan.

 Auxin akan memperpanjang/mengembangkan ukuran sel. Penjelasan secara Secara 
sederhana adalah bahwa auxin akan melunakkan dinding sel sehingga terjadi 
kenaikkan penyerapan air oleh sel yang akan berakibat sel mengembang.

 Auxin menaikkan penyerapan H20.



Beberapa fungsi auxin pada tumbuhan sebagai berikut :

 Perkecambahan biji. Auxin akan mematahkan dormansi biji (biji tidak mau berkecambah) 
dan akan merangsang proses perkecambahan biji.

 Pembentukkan akar. Auxin akan memacu proses terbentuknya akar serta pertumbuhan
akar dengan lebih baik

 Pembungaan dan pembuahan. Auxin akan merangsang dan mempertinggi prosentase
timbulnya bunga dan buah.

 Mendorong Partenokarpi. Parthenokarpi adalah suatu kondisi dimana tanaman berbuah
tanpa fertilisasi atau penyerbukan .

 Mengurangi gugurnya buah sebelum waktunya.

 Mematahkan dominansi pucuk / apikal, yaitu suatu kondisi dimana pucuk tanaman atau
akar tidak mau berkembang.



b. Giberelin

Senyawa ini dihasilkan oleh jamur Giberella fujikuroi atau Fusarium moniliformae. Efek pada
tanaman :

pemanjangan tumbuhan

berperan dalam partenokarpi

Giberelin sering disingkat dengan GA merupakan diterpenoid yang menempatkannya dalam
keluarga kimia yang sama dengan klorofil dan karotein.

Bagian dasar kimia GA adalah kerangka giban dan kelompok karboksil bebas.

Macam-macam bentuk GA dibedakan oleh penggantian kelompok hidroksil, metil atau etil pada
kerangka giban dan karena adanya cincin laktona yang dihasilkan oleh kondensasi karbon 20 ke
karbon 19 dalam struktur giban.

Semua organ tanaman mengandung berbagai GA, dengan sumber terkaya sekaligus sebagai tempat
biosintesisnya yaitu di dalam buah dan biji yang belum masak, tunas, daun dan akar.



Beberapa fungsi giberelin pada tumbuhan sebagai berikut :

Mematahkan dormansi atau hambatan pertumbuhan tanaman sehingga tanaman
dapat tumbuh normal (tidak kerdil) dengan cara mempercepat proses
pembelahan sel.

Meningkatkan pembungaan.

Memacu proses perkecambahan biji. 

Berperan pada pemanjangan sel. 

Berperan pada proses partenokarpi. 



c. Sitokinin

Sitokinin sering juga dengan kinin, merupakan nama generik untuk substansi

pertumbuhan yang khususnya merangsang pembelahan sel (sitokinesis).

Kinin disintesis dalam akar muda, biji dan buah yang belum masak dan jaringan

pemberi makan (misalnya endosperm cair). Buah jagung, pisang, apel, air kelapa

muda dan santan kelapa yang belum tua merupakan sumber kinin yang kaya.

Kinin terbentuk dengan cara fiksasi suatu rantai beratom C – 5, ke suatu molekul

adenin. Rantai beratom C – 5 dianggap berasal dari isoprena. Basa purin merupakan

penyusun kimia yang umum pada kinin alami maupun kinin sintetik (Millers, 1955

dalamWilkins, 1989). Biosintesis sitokinin dengan bahan dasar mevalonic acid.



Beberapa fungsi Sitokinin pada tumbuhan sebagai berikut :

 Pembelahan sel dan pembesaran sel. Sitokinin memegang peranan penting dalam  proses 
pembelahan dan pembesaran sel, sehingga akan memacu kecepatan pertumbuhan 
tanaman.

 Pematahan Dormansi biji. Sitokinin berfungsi untuk mematahkan dormansi (tidak mau 
berkecambah) pada biji-bijian tanaman.

 Pembentukkan tunas-tunas baru,turut dipacu dengan penggunaan Sitokinin.

 Penundaan penuaan atau kerusakan  pada hasil panenan sehingga lebih awet.

 Menaikkan tingkat mobilitas unsur-unsur dalam tanaman.

 Sintesis pembentukkan protein akan meningkat dengan pemberian Sitokinin



d. Gas etilen

Banyak ditemukan pada buah yang sudah tua.Ethylene merupakan senyawa unik dan

hanya dijumpai dalam bentuk gas. senyawa ini memaksa pematangan buah,

menyebabkan daun tanggal dan merangsang penuaan.

Tanaman sering meningkatkan produksi ethylene sebagai respon terhadap stress dan

sebelum mati. Konsentrasi Ethylene fluktuasi terhadap musim untuk mengatur kapan

waktu menumbuhkan daun dan kapan mematangkan buah.



e. Asam absiat
Asam Abscisat (ABA) adalah penghambat pertumbuhan merupakan lawan
dari gibberellins. Semua jaringan tanaman terdapat hormon ABA .

Hormon tanaman yang dianggap sebagai hormon stress diproduksi dalam jumlah
besar ketika tanaman mengalami berbagai keadaan rawan diantaranya yaitu
ABA. Keadaan rawan tersebut antara lain kurang air, tanah bergaram, dan suhu
dingin atau panas. ABA membantu tanaman mengatasi dari keadaan rawan tersebut.

ABA adalah seskuiterpenoid berkarbon 15, yang disintesis sebagian di kloroplas dan
plastid melalui lintasan asam mevalonat.

Rangkaian proses secara kimia, yaitu:

a. Jalur Asam mevalonat : Asam mevalonat → farnesylpyrofosfat → ABA

b. JalurViolaxanthin : Violaxanthin → Xanthoxin →ABA - Cahaya



f. Kalin

Hormon pertumbuhan organ, terdiri dari :

1. Rhizokalin, hormon yang merangsang pembentukan akar, identik     

dengan vitamin B.

2. Kaulokali, hormon yang merangsang pertumbuhan batang.

3. Filokalin, hormon yang merangsang pembentukan daun.

4. Antokalin, hormon yang merangsang pertumbuhan pada bunga.

g. Asam traumalin atau kambium luka

Merangsang pembelahan sel di daerah luka sebagai mekanisme untuk menutupi luka






