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OUTLINES 
 
KUTIN, WAX DAN SUBERIN 

- Kutin, waks dan suberin disusun oleh senyawa kedap air 
- Kutin, waks dan suberin membantu reduksi transpirasi dan mencegah serangan patogen 

METABOLIT-METABOLIT SEKUNDER 
- Metabolit sekunder menjaga tanaman melawan herbivor dan patogen 
- Pertahanan tanaman adalah produk evolusi 
- Metabolit sekunder dibagi menjadi tiga kelompok utama : TERPEN, SENYAWA FENOLIK, SENYAWA 

yang MENGANDUNG NITROGEN 
TERPEN 

- Terpen dibentuk melalui fusi lima unit isopren karbon 
- Ada dua lintasan dalam biosintesis terpen 
- Isopenthenyl diphosphat dan siomernya bergabung membentuk terpen yang lebih besar 
- Beberapa terpen berperan dalm pertumbuhan dan perkembangan 
- Terpen menjaga banyak tumbuhan melawan herbivor 

SENYAWA FLAVONOID 
- Fenil alanin adalah intermediet biosintesis sebagian besar fenol tumbuhan 
- Beberapa fenolik sederhana diaktivasi oleh sinar UV 
- Pengeluaran senyawa fenolik ke dalam tanah dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain 
- Lignin adalah makromolekul fenol dengan kompleksitas tinggi 
- Ada 4 kelompok utama flavonoid 
- Antosianin adalah flavonoid berwarna yang menyerang hewan 
- Flavonoid melindungi kerusakan terhadap sinar UV 
- Isoflavonoid memiliki aktivitas antimikrobial 
- Tanin melindungi tumbuhan dari serangan herbivor 

SENYAWA YANG MENGANDUNG NITROGEN 
- Alkaloid memiliki efek fisiologi yang dramatik pada hewan 
- Sianogenik glikosida mengeluarkan racun sianida hidrogen 
- Glukosinilat mengeluarkan toksin volatil 
- Asam-amino non ptorein menjaga untukmelawan herbivor 
- Beberapa protein tumbuhan menghambat pencernaan herbivor 
- Kerusakan oleh herbivor memicu lintasan sinyal kompleks 
- Asam jasmonat adalah hormon stres tanaman yang mengaktifkan beberapa respon pertahanan 

PERTAHANAN TANAMAN MELAWAN PATOGEN 
- Beberapa senyawa antimikrobial disintesis sebelum serangan patogen 
- Infeksi menginduksi pertahanan antipatogen tambahan 
- Beberapa tanaman mengenali senyawa spesisifk yang dikeluarkan oleh patogen 
- Paparan pada elisistor menginduksi sinyal transduksi cascade 
- Satu pertahanan terhadap patogen dapat meningkatkan resistensi serangan berikutnya 



3 | M e t a b o l i t  S e k u n d e r  d a n  P e r t a h a n a n  T u m b u h a n  

 

KUTIN, WAX DAN SUBERIN 

Semua bagian tanaman yang terekspos ke atmosfer maupun yang ada di dalam tanah diselaputi 
lapisan lipid untuk mengurangi hilangnya air dan menghalangi masuknya patogen fungi dan bakteri. 
Tiga tipe umum lapisan pelindung tersebut adalah kutin, waks dan suberin yang memiliki kesamaan 
ciri secara umum, yaitu: 
• Disusun oleh senyawa hidrofobik yang bersifat menolak atau kedap air 
• Bersifat non-polar 
• Asam-asam lemak adalah salah satu senyawa hidrofobik 
 

   
 
Kutin :  

• banyak dijumpai di bagian tumbuhan yang ada di atas tanah 
• makromolekul, polymer yang tersusun dari  rantai panjang asam lemak yang saling berikatan 

dengan ikatan ester membentuk jaringan tiga dimensi yang rigid 
• komponen utama kutikula tanaman, melapisi sebelah luar dinding sel epidermis 
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Waks: 

• Campuran kompleks rantai panjang lipid yang sangat hidrofobik 
• Komponen waks yang paling umum adalah rantai lurus alkana dan alkohol  yang tersusun 

dari 25-35 atom karbon 
• Disintesis oleh sel epidermis dan keluar melalui pori di dinding sel epidermis  

 
Suberin: 

• Juga disusun dari asam lemak tetapi berbeda dengan struktur pada kutin 
• Melindungi terhadap patogen dan kerusakan lain 
• Membentuk barriers transport antara tanah dan akar 
• Sering terdapat di akar ; akar yang lebih ‘tua’ lebih banyak mengandung suberin 
• Merupakan konstituen dinding sel endodermis 

 
A. METABOLIT SEKUNDER 
Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang dihasilkan tumbuhan yang tidak memiliki fungsi 
langsung pada fotosintesis, pertumbuhan atau respirasi, transport solut, translokasi, sintesis protein, 
asimilasi nutrien, diferensiasi, pembentukan karbohidrat, protein dan lipid. Metabolit sekunder yang 
seringkali hanya dijumpai pada satu spesies atau sekelompok spesies berbeda dari metabolit primer 
(asam amino, nukelotida, gula, lipid) yang dijumpai hampir di semua kingdom tumbuhan. 
Metabolit sekunder yang merupakan hasil samping atau intermediet metabolisme primer: 

• Berperan penting pada dua strategi resistensi, yaitu: a) level struktur, phenyl propanoid adalah 
komponen utama polimer dinding polimer lignin dan suberin, b) menginduksi antibiotik 
pertahanan yang berasal dari fenolik dan terpenoid (fitoaleksin) 

• Melindungi tumbuhan dari gangguan herbivor dan menghindari infeksi yang disebabkan oleh 
patogen mikrobia. Tumbuhan menggunakan metabolit sekunder sebagai antibiotik atau agen 
sinyal selama interaksi dengan patogen 

• Menarik polinator dan hewan penyebar biji 
• Berperan sebagai agen kompetisi antar tanaman 
• Memberikan kontribusi yang bernilai terhadap hubungan antara tumbuhan dan lingkungannya 

 
Kelompok utama metabolit sekunder ada tiga, yaitu: terpen, senyawa fenol dan produk sekunder 
mengandung nitrogen. 
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A.1 TERPEN:  
Terpen merupakan klas metabolit sekunder yang terbesar, umumnya tidak larut dalam air, 

konstituen minyak esensial, lipid yang disintesis dari asetil KoA atau dari intermediet glikolisis melalui 
lintasan asam mevalonat. Semua terpen disusun oleh unit isopren ber-C5. Pada suhu tinggi terpen 
dapat didekomposisi menjadi unit-unit isopren. Terpen diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit isopren. 
Monoterpen : mengandung 10-karbon terpen atau 2 unit C5; sesquiterpen: mengandung 15-karbon 
terpen atau 3 unit C5; diterpen mengandung 20-karbon terpen atau 4 unit C5. Terpen yang lebih besar 
termasuk triterpen (30 karbon), tetraterpen (40 karbon) dan politerpen (C5]n, dimana n > 8). Terpen 
disintesis untuk “menolak’ serangga, herbivor pemakan, dan untuk menarik insek predator dan parasit 
pemakan herbivor. 

Biosintesis terpen dapat terjadi melalui dua lintasan, yaitu lintasan asam mevalonat. Tiga 
molekul asetil ko-A bergabung membentuk asam mevalonat kemudian intermediet berkarbon 6 ini 
mengalami pyrophosphorylasi, dekarboksilasi dan dehidrasi menghasilkan intermediet isopenthyenyl 
diphosphate (IPP). IPP adalah struktur ber C5 penyusun terpen. Lintasan kedua adalah lintasan 
methylerythritol phosphate (MEP). 



6 | M e t a b o l i t  S e k u n d e r  d a n  P e r t a h a n a n  T u m b u h a n  

 

 

 
 

Beberapa terpen berperan pada pertumbuhan dan perkembangan. Contoh, giberelin adalah 
hormon penting tumbuhan yang termasuk kelompok diterpen. Sterol adalah derivat triterpen yang 
merupakan komponen esensial membran sel yang menstabilkan interaksi fosfolipid. Karotenoid 
merah, kuning, oranye adalah tetraterpen yang berfungsi sebagai pigmen asksesori pada fotosintesis 
dan melindungi jaringan fotosintetik dari fotooksidasi.  Hormon asam absisat  adalah terpen C15 yang 
dihasilkan dari degradasi prekursor karotenoid.  
Dapat dikatakan bahwa terpen berfungsi pada : 
• Pertumbuhan dan perkembangan : pigmen karotenoid adalah tetraterpen, rantai samping klorofil 

adalah diterpen, hormon giberelin adalah diterpen, hormon asam absisat adalah sesquiterpen, 
sterol adalah triterpen 

• Senyawa penjaga, karena bersifat toksin terhadap insekta dan mamalia : resin pada konifer adalah 
monoterpen, minyak esensial dalam rambut kelenjar di epidermis : pepermint, limon. 
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Beberapa tumbuhan mengandung campuran volatil monoterpen dan sesquiterpen yang disebut 
minyak esensial yang memberikan aroma khas pada daunnya. Pepermint, lemon dan basil 
merupakan contoh tanaman yang mengandung minyak esensial. Minyak esensial dikenal sebagai 
penolak serangga bahkan membuat herbivora tidak tertarik untuk datang, banyak dikandung di rambut 
kelenjar yang menonjol dari epidermis. Pada rambut-rambut kelenjar terpen ini disimpan di ruang 
ekstraselular dinding sel yang termodifikasi. Minyak volatil tidak hanya melindungi tumbuhan secara 
langsung dari serangan herbivora tetapi juga dapat sebagai sinyal tumbuhan untuk menarik predator 
pemakan herbivora. Minyak esensial yang secara komersial banyak digunakan sebagai aroma 
makanan dan membuat parfum dapat diekstrak dari tumbuhan dengan metode destilasi.  
 

 
 

Salah satu senyawa terpen antiherbivora non-volatil adalah limonoid pada buah citrus, kelompok 
triterpen yang rasanya pahit. Azadirachtin yang disintesis oleh tanaman Azadiarchta indica adalah 
contoh limonoid kompleks. 
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Terpen yang berperan melawan herbivora vertebrata adalah triterpen (cardenolide dan saponin). 

Cardenolide adalah glikosida (senyawa yang mengandung gula), rasanya pahit dan sangat toksik bagi 
hewan tingkat tinggi. Saponin adalah steroid dan glikosida triterpen. Keberadaan kedua elemen yaitu 
larut lemak (steroid atau terpen) dan larut air (gula) di satu molekul membuat saponin bersifat seperti 
sabun (berbuih setelah dikocok dengan air). Toksisitas saponin disebabkan karena kemampuannya 
membentuk kompleks dengan sterol. Saponin dapat menggangu sistem pencernaan atau merusak 
membran sel setelah diabsorbsi ke dalam aliran darah. 

 
A.2 SENYAWA FENOL:  

Tumbuhan menghasilkan banyak produk sekunder yang mengandung gugus fenol. Senyawa ini 
dikelompokkan ke dalam senyawa fenolik yang jumlahnya hampir mencapai 10.000. Beberapa 
senyawa fenol larut dalam pelarut organik, beberapa adalah glikosida dan asam karboksilat yang larut 
air dan sejumlah besar lainnya adalah polimer yang tidak larut.  

 
Phenylalanin adalah intermediate biosintesis sebagian besar fenol tumbuhan 
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Senyawa aromatik ini dibentuk melalui beberapa lintasan yang berbeda sehingga menyusun 
banyak kelompok heterogen. Dua lintasan dasar yang terlibat adalah lintasan asam sikimat yang 
berpartisipasi pada sebagian besar fenolik tumbuhan dan lintasan asam malonat. Lintasan asam 
sikimat terdapat di tumbuhan, fungi dan bakteri tetapi tidak terdapat di hewan. Hewan tidak memiliki 
lintasan untuk mensintesis tiga asam amino aromatik, yaitu phenilalanin, tyrosin dan tryptophan 
sehingga ketiganya merupakan nutrien esensial bagi hewan. 

Klas senyawa sekunder fenolik yang terbanyak di tumbuhan diperoleh dari phenylalanin melalui 
eliminasi molekul ammonia dari asam sinamat. Reaksi ini dikatalis oleh phenylalanine ammonia lyase 
(PAL), enzim yang paling banyak dipelajari pada metabolisme sekunder tumbuhan. Phenylalanin 
berada pada titik percabangan antara metabolisme primer dan sekunder sehingga reaksi yang 
dikatalisnya adalah tahap regulasi yang penting pada pembentukan banyak senyawa fenolik. Aktivitas 
PAL dapat ditingkatkan oleh faktor lingkungan, seperti nutrien yang rendah, cahaya (melalui 
pengaruhnya pada fitokrom) dan infeksi fungi. Kontrolnya terjadi pada inisiasi transkripsi. Contohnya, 
invasi fungal memicu transkripsi mRNA yang mengkode PAL, sehingga meningkatkan jumlah PAL di 
tumbuhan, yang akan menstimulir sintesis senyawa fenol. Regulasi aktivitas PAL pada tumbuhan 
menjadi semakin kompleks adanya banyak gen pengkode berbagai PAL, beberapa diantaranya hanya 
diekspresikan pada jaringan spesifik atau hanya dibawah kondisi lingkungan tertentu. Reaksi-reaksi 
selanjutnya yang dikatalisis PAL adalah penambahan gugus hidroksil dan substituen lainnya. Trans-
sinamic acid, p-coumaric acid dan derivatnya adala senyawa fenol sederhana yang disebut phenyl 
propanoid karena mengandung cincin benzen. 
 
Beberapa fenolik sederhana diaktivasi cahaya UV 

Beberapa senyawa fenolik sederhana adalah 1) phenylpropanoid sederhana seperti: trans 
cinnamin acid, p-coumaric acid dan derivatnya seperti cafeic acid, 2) phenylpropanoid lactone disebut 
cumarin, 3) derivat asam benzoat. Salah satu senyawa fenol sederhana adalah furanocoumarin 
dimana senyawa ini tosisitasnya diaktivasi oleh cahaya. Cahaya UV A pada daerah 320 – 400 nm 
mengaktifkan furanocoumarin elektron berenergi tinggi. Furanocoumarin aktif akan menyisipkan dirinya 
ke ikatan gadan DNA dan terikat pada basa pirimidin siton dan timin, memblok transkripsi selanjutnya 
mengarah pada kematian sel. 
 
Senyawa fenolik yang keluar ke dalam tanah akan menghambat pertumbuhan tumbuhan lain 

Dari bagian tumbuhan yang terurai akan mengeluarkan berbagai metabolit primer dan sekunder ke 
lingkungan. Jika suatu tumbuhan dapat mereduksi pertumbuhan tumbuhan yang ada di dekatnya maka 
dapat meningkatkan aksesnya terhadap cahaya, air dan nutrien. Senyawa alelopati adalah senyawa 
yang dikeluarkan tumbuhan yang berpengaruh toksik pada tumbuhan lain di sekitarnya. 
 
Lignin adalah makromolekul fenolik yang sangat kompleks 

Lignin adalah bahan organik terbanyak kedua di tumbuhan setelah selulosa. Lignin terikat secara 
kovalen dengan selulosa dan polisakarida lain di dinding sel sehingga sulit diekstraksi. Lignin umumnya 
dibentuk dari tiga phenylpropanoid alkohol yang berbeda, yaitu: coniferyl, coumaryl, dan sinapyl 
alkohol yang disintesis dari phenylalanin melalui berbagai derivat asam sinamat. Lignin dijumpai di 
dinding sel berbagai tipe jaringan pendukung yaitu trakeid dan elemen pembuluh di xilem, terdapat 
pada penebalan dinding sekunder tetapi juga ada di dinding primer dan lamela tengah berdekatan 
dengan selulosa dan hemiselulosa. Rigiditas lignin memperkuat batang dan jaringan pembuluh, 
memungkinkan pertumbuhan ke atas dan membawa air dan minreral di dalam jaringan xilem dibawah 
tekanan negatif. Selain berperan dalam suport mekanik lignin juga berfungsi sebagai pelindung yang 
signifikan pada tumbuhan. Struktur lignin yang kaku dan kuat menyebabakan lignin tidak mudah 
dicerna oleh herbivora atau patogen. 
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Empat kelompok utama flavonoid 
Flavonoid merupakan klas terbesar pada senyawa fenolik tumbuhan, yang berdasarkan derajat 

oksidasi pada jembatan berkarbon 3 dibagi menjadi empat kelompok utama, yaitu: a) anthosianin, b) 
flavon, c) flavonol dan d) isoflavon. 
 
Anthosianian adalah flavonoid berwarna penarik hewan (serangga) 

Pigmen berwarna pada tumbuhan ada dua yaitu karotenoid dan flavonoid. Karotenoid yang 
terlihat adalah terpenoid berwarna kuning, oranye dan merah yang berfungsi sebagai pigmen asesori 
pada fotosintesis. Flavonoid adalah senyawa fenolik yang menyusun lebih banyak variasi warna. 
Flavonoid pigmen yang paling banyak terdistribusi adalah antosianin yang bertanggungjawab pada 
sebagian besar warna merah, pink, ungu, dan biru pada bagian-bagian tumbuhan. Sebagai warna 
bunga dan buah antosianin penting untuk penarik hewan pollinator dan penyebar biji. Antosianin 
adalah glikosida yang memiliki gula pada posisi 3 atau kadang di posisi lain. Antosianin tanpa gula 
dikenal sebagai antosianidin. Warna antosianin dipengaruhi beberapa factor termasuk jumlah gugus 
hidroksi dan metoksil di cincin B antosianidin, keberadaan asam asomatik yang teresterifikasi di 
kerangka utama dan pH vakuola sel dimana senyawa ini disimpan. Antosianin juga dapat berada di 
kompelks supra molekul bersama-sama ion ligan pengkelat dan kopigmen flavon. Adanya berbagi 
faktor yang mempengaruhi warna antosianin dan kemungkinan keberadaan karotenoid maka dapat 
dipahami banyaknya variasi warna bunga dan buah yang dapat dilihat di alam. Evolusi warna bunga ini 
dapat disebabkan karena terseleksinya polinator berdasarkan warna bunga yang disukai. Selain warna 
sebagai sinyal penarik polinator bunga senyawa volatil khusunya monoterpen seringkali menghasilkan 
aroma yang atraktif. 
 
Flavonoid melindungi kerusakan yang disebabkan cahaya ultraviolet 

Dua kelompok utama flavonoid yang dijumpai di bunga adalah flavon dan flavonol. Flavonoid 
jenis ini mengabsorbsi cahaya pada panjang gelombang yang lebih pendek daripada yang diserap 
antosianin. Namun hal ini menguntungkan lebah untukmengetahui posisi madu di bunga. Flavon dan 
flavonol tidak terbatas di bunga; senyawa ini juga terdapat di daun semua tumbuhan hijau. Dua jenis 
flavonoid ini melindungi sel dari radiasi UV-B yang berlebih karena senyawa ini terakumulasi di lapisan 
epidermal daun dan batang dan mengabsorbsi daerah UV-B sementara panjang gelombang yang 
dibutuhkan untuk fotosintesis tetap tidak terganggu. 

 
Isoflavonoid memiliki aktivitas antimikrobial 

Isofalvonoid adalah kelompok flavonoid dengan posisi satu cincin aromatik B berubah. Isoflavon 
banyak dijumpai di legume. Isoflavon juga dikenal sebagai senyawa fitoaleksin, senyawa antimicrobial 
yang disintesis sebagai respon terhadap  infeksi bakteri atau fungal untuk memcegah perluasan invasi 
patogen. 
 
Tanin mencegah serangan herbivora 

Polimer fenol tumbuhan yang bersifat pertahanan selain lignin adalah tanin. Jenis tanin pertama 
adalah: tanin terkondensasi, yaitu senyawa yang dibentuk melalui polimerisasi unit flavonoid, banak 
terdapat di tumbuhan berkayu. Karena tanin terkondensasi seringkali dapat dihidrolisis menjadi 
antosianidin dengan perlakuan asam kuat maka seringkali disebut pro-antosianidin. Jenis tanin kedua 
adalah tanin terhidrolisis, yaitu polimer heterogen yang mengandung asam fenolik, khususnya asam 
galat dan gula sederhana; lebih kecil dari tanin terkondensasi sehingga lebih mudah dihidrolisis. 
Sebagain besar tanin memiliki massa molekul antara 600-3000. Tanin adalah toksin yang meredukasi 
pertumbuhan dan ketahanan herbivora. Buah muda seringkali mengandung tanin dalam jumlah banyak 
yang terkonsentrasi di lapisan sel sebelah luar. 
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A.3 SENYAWA SEKUNDER YANG MENGANDUNG NITROGEN 
• alkaloid yang terutama disintesis dari asam-asam amino 
• Di tumbuhan senyawa ini tidak sebanyak fenolik dan terpenoid 
• Senyawa ini penting dalam aktivitasnya sebagai obat dan toksin 
• Disintesis dari asam amino aromatik dan alifatik 
• Alifatik via siklus TCA 
• Aromatik melalui lintasan asam shikimat 
 
Metabolit sekunder tumbuhan banyak yang strukturnya memiliki nitrogen, termasuk alkaloid, 
sianogenik, glikosida, glukosinolat dan asam amino non protein.  
 
A.3.1 ALKALOID 
• produk sekunder mengandung nitrogen yang terpenting 
• dijumpai lebih dari 15.000 senyawa di 20% tanaman berpembuluh 
• Nitrogen biasanya sebagai bagian dari cincin heterosiklik dengan atom N dan C 
 

 
• Memiliki efek farmakologi yang cukup besar pada hewan 
• Sebagian besar efektif mencegah ‘serangan” herbivora mamalia 
• Sering digunakan sebagai obat untuk manusia: morfin, codein, scopolamine 
• Kokain, nikotin, kafein digunakan sebagai stimulant dan sedative 
 
Alkaloid memiliki efek fisiologi yang dramatik pada hewan 
Alkaloid adalah family metabolit sekunder mengandung nitrogen yang berjumlah lebih dari 15.000 dan 
dijumpai di sekitar 20% spesies tumbuhan berpembuluh. Atom nitrogen biasanya bagian dari cincin 
heterosiklik, cincin yang mengandung atom nitrogen dan karbon. Alkaloid adalah kelompok yang 
memiliki efek farmakologis pada hewan vertebrata. Sebagaimana namanya, alkaloid adalah alkalin. 
Pada nilai pH yang umum dijumpai di sitosol (pH 7.2) atau vakuola (pH 5-6) atom nitrogen bersifat 
proton, alkaloid bermuatan positif dan umumnya larut dalam air. 
Alkaloid disintesis dari asam amino, khususnya lisin, tirosin dan triptofan. Tetapi kerangka karbon 
beberapa alkaloid mengandung komponen yang diperoleh dari lintasan terpen. Beberapa tipe berbeda 
termasuk nikotin dan derivatnya diperoleh dari ornitin, intermediet biosintesis arginin. Vitamin B 
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nicotinic acid (niacin) adalah prekursor cincin pyridine alkaloid; cincin pyrolidon nikotin muncul dari 
ornitin. Nicotinic acid juga konstituen NAD+ dan NADP+ yang merupakan carrier electron pada 
metabolisme. 
 
A.3.2 SIANOGENIK GLIKOSIDA 
• menghasilkan gas hydrogen sianida 
• tanaman harus memiliki enzim yang merobak senyawa dan membebaskan molekul gula yang 

menghasilkan senyawa yang dapat mendekomposisi untuk membentuk HCN 
• glikosida dan enzim yang merombak umumnya terpisah secara spasial, yaitu pada bagian sel atau 

jaringan yang berbeda. Manihot esculenta banyak mengandung sianogenik glikosida. 
 

 
 
Sianogenik glikosida menghasilkan racun hydrogen sianida 

Berbagai senyawa protektif bernitrogen selain alkaloid juga dijumpai di tumbuhan. Dua kelompok 
grup ini adalah sianogenik glikosida dan glukosinolat, tidak bersifat toksik tetapi ketika tanaman hancur 
akan dirombak menghasilkan racun volatile. Sianogenik glikosida terkenal dengan gas beracun yang 
disebut hydrogen sianinda (HCN). Umbi ketela pohon (manihot esculenta) mengandung sianogenik 
glikosida tinggi.  
 
A.3.3 GLUKOSINOLAT 
Senyawa ini mengeluarkan bahan untk pertahanan, sring sebagai penolak herbivor 
Family brassica (cabbage, broccoli, radish) umumnya memiliki senyawa ini  
Glukosinolat menghasilkan racun volatile 
Klas kedua dari glikosida tumbuhan adalah glukosinolat yang akan diurai menghasilkan senyawa 
pertahanan bersifat volatile. Banyak dijumpai di Brasiccaceae dan family sejenis (kubis, brokoli,) yang 
memiliki aroma dan rasa yang khas. 
 
A.3.4 ASAM AMINO NON-PROTEIN 
Asam amino ini tidak tergabung dalam protein tetapi hanya berperan sebagai senyawa protektif. Dapat 
tergabung ke protein secara tidak tepat sehingga menghasilkan protein nonfungsional. 
 

 
Asam amino nonprotein sebagai pertahanan terhadap herbivor 
Beberapa asam amino non protein menghasilkan tosisitas dengan berbagai cara. Beberapa 
menghalangi sintesis atau pengambilan asam amino. 
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Beberapa protein tumbuhan menghambat pencernaan herbivora 
 
Metabolit sekunder yang mengandung gugus fungsi hidroksil pada cincin aromatik. 
Merupakan gugus heterogen: beberapa larut air hanya di pelarut organic, beberapa larut air (asam 
karboksilat dan glikosida), beberapa polimer tak larut 
Beberapa sebagai senyawa melawan herbivor dan patogen 
Fungsi lain adalah penarik serangga dan penyebar buah 
 
REVIEW: 
 
1. Apa yang dimaksud dengan produk/metabolit sekunder? 
2. Sebutakan tiga kelompok tama produk sekunder. 
3. Sebutkan tiga fungsi utama produk sekunder. 
4. Sebutkan dua lintasa biosintesis terpen. 
5. Apakah nama unit penyusun terpen? 
6. Lintasan asam mevalonat terjadi pada sel bagian apa ? 

lintasan Methylerythriol-P terjadi pada sel bagian apa? 
7. Sebutkan dua lintasan sintesis senyawa fenolik. 
8. Sebutkan dua klasifikasi tanin. 
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B. PERTAHANAN TDAK LANGSUNG 
 

RESPON PERTAHANAN TERHADAP PATOGEN 

 
 

Patogen adalah agen penyakit. Mikroorganisme menular, seperti jamur, bakteri, dan nematoda, hidup dari 
tanaman dan merusak jaringannya. Tanaman memiliki sistem pertahanan untuk mempertahankan diri dari 
herbivora, infeksi dan serangan patogen. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan dapat menyebabkan stres bagi 
tumbuhan. Tanaman telah mengembangkan berbagai strategi untuk mencegah atau membunuh penyerang. 
Respon tanaman terhadap serangan herbivor dan patogen: adalah dengan dengan pertahanan fisik seperti 
adanya duri dan pertahanan kimia seperti senyawa toksik/racun. Pertahanan pertama pada tanaman adalah 
penghalang utuh dan tidak tertembus yang terdiri dari kulit kayu dan kutikula lilin. Keduanya melindungi tanaman 
terhadap patogen. Perlindungan eksterior tanaman mencegah kerusakan mekanis, yang dapat memberikan titik 
masuk untuk patogen. Jika garis pertahanan pertama dapat dilalui, tanaman harus menggunakan mekanisme 
pertahanan lain, seperti racun dan enzim. Metabolit sekunder adalah senyawa yang tidak langsung berasal dari 
fotosintesis dan tidak diperlukan untuk respirasi atau tanaman pertumbuhan dan perkembangan. Banyak 
metabolit yang beracun dan bahkan dapat mematikan hewan yang menelannya. Selain itu, tanaman memiliki 
berbagai pertahanan yang diinduksi dengan adanya patogen. Selain metabolit sekunder, tanaman menghasilkan 
bahan kimia antimikroba, protein antimikroba, dan enzim antimikroba yang mampu melawan patogen. Tanaman 
yang dirusak oleh serangga mengeluarkan senyawa volatile untuk mengingatkan tumbuhan lain. Beberapa 
tanaman menarik hewan predator untuk membantu melawan herbivora spesifik. Tanaman bisa menutup stomata 
untuk mencegah patogen memasuki jaringan tanaman. Sebuah respon hipersensitif, di mana tanaman 
mengalami kematian sel yang cepat untuk melawan infeksi, dapat dimulai dengan tanaman; atau mungkin 
menggunakan bantuan endofit: akar melepaskan bahan kimia yang menarik bakteri menguntungkan lainnya 
untuk memerangi infeksi. Teknik melukai dan serangan predator mengaktifkan pertahanan dan mekanisme 
perlindungan di jaringan yang rusak dan menimbulkan sinyal jarak jauh atau aktivasi pertahanan dan mekanisme 
pelindung di bagian yang jauh dari bagian luka. Beberapa reaksi pertahanan terjadi dalam beberapa menit, 
sementara yang lain mungkin memerlukan waktu beberapa jam. 
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Molekul-molekul volatile dapat berfungsi sebagai early warning system pada tanaman di sekitarnya. 
Asam metil jasmonat dapat aktif mengekspresikan gen yang terlibat dalam pertahanan tanaman. 
 
 
Pertahanan yang terinduksi: 
a. Pengenalan patogen oleh tanaman inang; karbohidrat, asam lemak yang dihasilkan fungi 
b. Transmisi sinyal alarm ke inang; Ca, hidrogen peroksida dan enzim.  
 
Pertahanan secara struktural: 

• Hifa yang mengelilingi sitoplasma 
• Penebalan dinding sel 
• Struktur histologi: lapisan gabus dan akar adventif 
• Lapisan absisi 
• Tylose dan gum 
• Pertahanan nekrotik (respon hipersensitif) 

 
Pertahanan secara biokimia: 

• Reaksi-reaksi hipersensitif (fitoalexin, antimkrobial, parasite obligat yang penting) 
• Antimiukrobial: fitoaleksin dan fenolik 
• Imunisasi 
• Resistensi sistemik dan local 

 
Fitoaleksin 
Metabolit antimikrobial dengan massa molekul rendah yang disintesis dari metabolit primer sebagai 
bentuk respon adanya infeksi 

• Secara struktur berbeda dengan isoflavonoid 
• Fitoaleksin isoflavonoid disintesis dari flavonoid cabang lintasan fenilpropanoid 

 
Produksi fitoaleksin: 

• Distimulasi senyawa tertentu yang disevut elisitor 
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• Senyawa dengan berat molekul tinggi dijumpai did dinding sel seperti glukan, glikprotein atau 
polisakarida lainnya 

• Gas seperti etilen 
• Pada tanaman yang rentan, patogen mencegah pembentukan fitoaleksin melalui aksi 

penekanan produksi yang dilakukan oleh patogen 
• Yang bertindak sebagai supresor dapat glukan, glikoprotein Atau toksin yang dihasilkan oleh 

patogen 
 
Bagaimana fitoaleksin dibentuk: 
Lintasan asam shikimat (phenylpropanoid): asam hidroksinamit, koumarin, asam hidroksibenzoat 
Lintasan asam mevalonat (isoprenoid) : karotenoid dan terpenoid 
Kombinasi lintasan Shikimat-Polymalonic: flavonoid dan anthosyanin 
 
Signaling cascade untuk respon pertahanan – sifat molekul elisitor: 
Protein dinding sel 
Protein intraseluler 
Peptida yang diperoleh dari protein yang lebih besar (dari fungi) 
Heptaglucan (oligosakarida kecil) 
 
Sinyal-sinyal sekunder: 

1.  Ca2+, dibutuhkan untuk beberapa langkah. Beberapa gen juga diinduksi oleh cahaya UV biru, 
atau stress lainnya 

2. H2O2 (hydrogen peroksida), memiliki banyak peran: menginduksi gene pertahanan, 
menginduksi apoptosis, menyebabkan cross-lingking pada protein dinding sel 
Dapat secara langsung membunuh patogen 

3. Asam salisilat: dibutuhkan untuk SAR, level meningkat secara lokal pada jarak yang jauh dari 
infeksi, sinyal sistemik? Mungkin bukan, tetapi masih belum diketahui. 
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RESISTENSI SISTEMIK 
Resistensi Sistemik menyebabkan ekspresi gen pertahanan yang sistemik dan respon yang 

bersifat long-lasting. Asam salisilat disintesis di sekitar tempat yang terinfeksi dan sebagai sinyal yang 
memicu resistensi sistemik. Ketika tumbuhan tahan terhadap infeksi patogen pada suatu sisi tanaman 
dapat meningkatkan resistensi untuk serangan berikutnya. Walaupun tanaman tidak memiliki system 
imun tanaman memiliki mekanisme sinyal yang bekerja seperti system imun. 
 

 
 

 
 

 
 
Sumber : http://slideplayer.com/slide/4390389/ 

 


