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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Tanaman Wijen (Sesamum  indicum L) 

1. Sistematika Tanaman 

Tanaman wijen mempunyai klasifikasi tanaman sebagai berikut : 

 Philum  : Spermatophyta  

 Divisi    : Angiospermae 

Sub-divisi : Dicotyledone 

 Ordo    : Pedaliales        

 Famili   : Pedaliaceae        

 Genus   : Sesamum        

 Spesies  : Sesamum indicum L. 

(Juanda dan Cahyono, 2005). 

   

2. Morfologi Tanaman 

Tanaman wijen merupakan tanaman setahun yang tumbuh tegak, 

dengan ketinggian mencapai 1,5-2,0 m. Tanaman ini berbentuk semak 

yang berumur empat bulan sampai satu tahun. Tanaman wijen dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanaman wijen (Juanda dan Cahyono, 2005) 
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Tanaman wijen mampu tumbuh sepanjang tahun. Secara terperinci, 

bagian-bagian tanaman wijen dapat dideskripsikan menurut Juanda dan 

Cahyono (2005) sebagai berikut: batang tanaman wijen hampir seperti 

kayu, namun kelihatannya tidak banyak terbagi dalam cabang-cabang. 

Batang berbentuk bulat atau segi empat, tergantung pada jenisnya. 

Daun tanaman wijen tersusun berselang seling, hampir berhadapan. 

Daun bagian bawah, tengah, dan atas memiliki bentuk bervariasi yaitu ada 

yang lonjong menjari ataupun tidak menjari. Demikian juga tipe daun 

bervariasi, ada yang berbentuk bergerigi dan tidak bergerigi. Daun 

berwarna hijau muda sampai hijau tua dan tangkai daun berwarna 

keunguan. Ukuran panjang daun berkisar antara 17,5 cm sampai 30 cm 

dan lebar 1 cm sampai 7 cm. 

Bunga tanaman wijen muncul dari ketiak daun, sebanyak 1-3 

kuntum per ketiak daun. Bunga bertangkai pendek, berukuran kecil, dan 

memiliki lima buah kotak. Bunga tersusun atas lima daun bunga yang 

berbentuk seperti corong, berukuran panjang antara 2,5 cm – 3,0 cm dan 

diameter 0,5 cm – 1,0 cm serta berbau harum yang khas. Benang sari 

menempel di dalam mahkota bunga. Warna bunga bervariasi : putih, 

merah jambu, atau ungu dengan bintik-bintik kuning atau lembayung di 

bagian dalam. 

Buah atau polong tanaman wijen berbentuk lonjong dengan ukuran 

panjang 2,5-3 cm dan diameter 0,5-1,0 cm. Buah tersusun berkelompok 

dalam tangkai yang berukuran panjng 2 cm dan tebal 5 mm. Dalam setiap 

polong terdapat 4-8 kotak sebagai tempat biji. Jika biji telah matang, 

polong akan terbuka mulai dari bagian atas. 

Biji wijen berbentuk gepeng atau seperti telur, berada dalam 

polong dengan jumlah sangat banyak, dan terletak berhadap-hadapan 

dengan posisi horizontal. Warna biji berbeda-beda, tergantung pada 

jenisnya : putih kekuning-kuningan, putih berbintik-bintik hitam, keabu-

abuan, cokelat, atau hitam (Juanda dan Cahyono, 2005). 
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B. Fitoestrogen 

 Fitoestrogen  adalah  senyawa  alami  yang  ditemukan  dalam  tanaman  

yang  dapat  bekerja sebagai hormon estrogen. Fitoestrogen bekerja sebagai 

estrogen yang dapat mempengaruhi produksi dan pemecahan  hormon estrogen 

oleh tubuh, dan  juga kadar estrogen dibawa dalam  aliran darah. Fitoestrogen  

berperan  dalam  menstabilkan  fungsi  hormonal  yakni  dengan  cara  

menghambat aktivitas  estrogen  yang  berlebihan  dan  juga  dapat  

mensubstitusi  estrogen  ketika  kadarnya  dalam tubuh rendah. Istilah  

fitoestrogen berhubungan  dengan  beberapa  kelas  senyawa  kimia  seperti  

flavon,  flavanon,  isoflavon, coumestan, dan lignan (Pradyptasari et al., 2013). 

Senyawa-senyawa tersebut dapat ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan 

seluruh biji-bijian yang biasa dikonsumsi oleh manusia (Kurzer dan Xu, 1997). 

 Fitoestrogen adalah senyawa estrogenik yang ditemukan pada tumbuhan. 

Definisi klasik fitoestrogen mengacu pada senyawa yang memberi efek 

estrogenik pada sistem saraf pusat, menyebabkan keinginan seksual, dan 

merangsang pertumbuhan kelamin. Dalam arti yang lebih luas, istilah 

fitoestrogen mengacu juga untuk bahan kimia yang dapat mengikat kompetitif 

reseptor estrogen (ER) dan dengan demikian memainkan peran dalam 

mengurangi risiko kanker payudara dan penyakit lainnya yang berhubungan 

dengan hormon (Horn-Ross et al., 1997). 

 

C. Senyawa Coumestrol dan Estradiol 

Coumestrol merupakan komponen coumestan yang paling banyak 

ditemukan dalam makanan dan paling sedikit dipelajari dalam aktivitas biologi 

dan metabolismenya. Coumestan memiliki kemiripan secara struktur, sifat 

fisika, dan sifat kimia dengan isoflavon (Rishi, 2002). Struktur coumestrol 

dapat dilihat pada Gambar 2. 
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(a)                                                                            (b) 

Gambar 2. Struktur (a) coumestrol dan (b) estradiol (Ososki dan Kennelly, 2003 ) 

Estradiol merupakan bentuk estrogen yang paling aktif yang diproduksi 

ovarium, diperlukan untuk pematangan normal pada wanita. Estradiol 

memainkan peranan penting dalam perkembangan lapisan dalam endometrium 

(Pramana, 2004). Estradiol (17-beta-estradiol atau E2), hormon steroid yang 

berasal dari kolesterol, dan memiliki target di berbagai jaringan, terletak pada 

saluran reproduksi wanita dan laki-laki, seperti kelenjar susu, tulang dan sistem 

kardiovaskular (Hall dan Couse, 2001) 

D. Doking 

Doking  merupakan  suatu  teknik  untuk  memprediksi apakah  suatu  

molekul  dapat  berikatan  dengan reseptor, protein, DNA, dan ligan yang 

diprediksikan  dengan  teknik  penempatan  pada area  tertentu.  Protein  ligan  

dibuat  secara modeling  yang  melibatkan  interaksi  biokimia antara  protein  

dan  ligan  secara  in  vitro  dan  in vivo (Saskara, 2008).  

Doking merupakan suatu metode komputasi yang dapat membantu 

menemukan senyawa yang kemungkinan besar berpotensi sebagai obat, dengan 

waktu yang relatif singkat. Jika senyawa obat dapat berikatan dengan sisi aktif 

enzim atau reseptor maka dapat diketahui energi ikatan atau interaksinya.  

Suatu prosedur  doking  digunakan sebagai acuan untuk menentukan orientasi 

yang baik dari senyawa terhadap senyawa lainnya yang bersifat relatif 

(Zukhrullah et al., 2012). 

Metode doking molekul mengambil struktur molekul kecil dari database 

senyawa yang ada (atau senyawa yang dapat dibuat), dan menempatkan 
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senyawa tersebut ke situs pengikatan protein. Semua alat utama yang tersedia 

saat ini memperlakukan ligan fleksibel dan dengan sangat sedikit pengecualian, 

protein yang masih rigid (Schneider dan Bohm, 2002). 

 

E. Yeast Estrogen Screen (YES) Assay  

YES merupakan singkatan dari Yeast Estrogen Screen yang banyak 

digunakan untuk evaluasi aktivitas estrogenik dari senyawa fitoestrogen dan 

ekstrak dari tanaman (Zhang et al., 2005). Metode YES telah dikembangkan 

menggunakan sistem yeast dua hibrida (Nishihara et al., 2000).  

Metode Yeast Estrogen Screen berdasar pada ekspresi reseptor estrogen 

dan elemen respon estrogen yang dihubungkan dengan gen pengatur LacZ pada 

S. cerevisiae. Ketika senyawa estrogenik terikat pada reseptor, maka transkripsi 

gen pengatur akan teraktivasi. Dalam hal LacZ sebagai gen promoter, aktivasi 

transkripsi akan menimbulkan ekspresi enzim β-galaktosidase. Adanya substrat 

seperti oNPG, enzim β-galaktosidase akan memecah struktur oNPG menjadi 

oNP, senyawa berwarna kuning yang dapat diukur menggunakan 

spektrofotometer dan menunjukan aktivitas enzim β-galaktosidase (Routledge 

dan Sumpter, 1996). 

  

 

Gambar 3. Prinsip Metode YES (Routledge dan Sumpter, 1996) 
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Metode YES telah dikembangkan menggunakan sistem yeast dua hibrida. 

Dalam sistem ini interaksi antara reseptor estrogen dengan ko-aktivatornya 

menunjukkan keadaan sebenarnya karena ko-aktivator tersebut berasal dari 

mamalia. Hal ini memungkinkan ikatan yang spesifik antara ligan dengan 

reseptor estrogen dan mampu mengukur tingkat ekspresi gen pengatur yang 

mengkode β- galaktosidase sebagai protein pengatur (Nishihara et al., 2000). 
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