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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan 

Semesta Alam atas karunia dan ridhoNya sehingga Proceeding Seminar 

Nasional Biodiversitas VI“Keanekaragaman Hayati Indonesia dan Perannya 

dalam Menunjang Kemandirian Bangsa” dapat diselesaikan dengan baik. 

Proceeding ini merupakan rangkaian kegiatan Seminar Nasional 

Biodiversitas ke VI yang diselenggarakan pada tanggal 3 September 2016 di 

Departemen Biologi Universitas  Airlangga. Proceeding ini memaparkan tentang 

hasil penelitian yang telah diseminarkan oleh peserta, di review oleh Tim ilmiah, 

dan disusun berdasarkan bidang keahlian meliputi Botani, Ekologi, Mikrobiologi, 

dan Zoologi 

 Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Kontributor artikel 

(peserta seminar) dan Panitia Seminar, para Sponsorship, dan Pimpinan, serta 

pihak-pihak lain yang belum kami sebut atas terselenggaranya seminar ini serta 

terwujudnya proceeding ini. Semoga Allah SWT meridhai semua langkah dan 

perjuangan kita, serta berkenan mencatatnya sebagai amal ibadah.Amin. 

 

Surabaya, 10 Januari 2017 

 

 

Panitia Seminar Nasional Biodiversitas VI 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA 
SEMINAR NASIONAL BIODIVERSITAS VI 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Assalamu’alaikum warahmatullahi  wabarakatuh 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala Tuhan 

Semesta Alam, atas semua karunia  yang diberikan kepada kita semua sehingga di hari 

yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam forum Seminar Nasional Biodiversitas 

VI, yang diselenggarakan oleh Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya 

kami sampaikan kepada yang saya hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga beserta Para Wakil Dekan, Ketua Departemen Biologi Fakultas 

Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pembicara Utama, yang saya hormati Prof. 

Ir. Triwibowo Yuwono, Ph.D. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Prof. Ir. Tini 

Surtiningsih, DEA., Fakultas Sains dan Teknologi  Universitas Airlangga, dan Dr. Teguh 

Triono, Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Indonesia. Terimakasih atas 

kehadiran dan dukungannya dalam kegiatan seminar kali ini.Terimakasih yang tak 

terhingga kami sampaikan kepada para pemakalah dan peserta seminar atas 

partisipasinya yang sangat membanggakan. 

Seminar Nasional Biodiversitas VI ini merupakan sarana bagi peneliti untuk  

memaparkan berbagai kajian ilmiah yang terkait dengan keanekaragaman hayati 

Indonesia  dan perannya dalam menunjang kemandirian bangsa. Panitia telah 

menghimpun 210 makalah dari para akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang disajikan 

melalui presentasi oral dan poster. Makalah-makalah tersebut dikelompokkan menjadi  

empat bidang yaitu Botani, Ekologi, Mikrobiologi dan Zoologi. Peserta seminar berasal 

dari 53 instansi dari 19 provinsi yang tersebar di Indonesia. Propinsi Sumatera Utara 

(Universitas Sumatera Utara), Sumatera Barat (Universitas Andalas), Jambi (Universitas 

Batanghari), Jawa Barat (Universitas Padjajaran, Institut Teknologi Bandung, Puslitbio 

LIPI, Puslit Limnologi LIPI, Pulit Bioteknologi LIPI, Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun 

Raya Bogor, Institut Pertanian Bogor, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 

Cibodas, Balai Penelitian Teknologi Agroforestry), DI Yogyakarta (Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi 

dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Universitas gadjah Mada) Jawa Tengah (Universitas 

Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, 
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BPTP), Jawa Timur (IAIN tulung Agung, IKIP PGRI Madiun, Universitas PGRI 

Ronggolawe Tuban, Universitas Islam Lamongan, Universitas Negeri Malang, 

Universitas Brawijaya, Balitjestro, Universitas Muhammadiyah Malang, UPT BKT Kebun 

Raya Purwodadi, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 

Universitas Airlangga, Universitas Surabaya, Universitas PGRI Adi Buana, Universitas 

Tujuh Belas  Agustus, Universitas Wijaya Kusuma, UPN Veteran, Universitas Negeri 

Jember), Bali (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian), NTT (Universitas Muhammadiyah Kupang, Balai 

Taman Nasional Kelimutu), NTB (Universitas Mataram), Kalimantan Tengah (Universitas 

Palangka Raya), Kalimantan Selatan (Universitas Universitas lambung Mangkurat), 

Sulawesi Utara (Balitbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado), Sulawesi 

Selatan (Universitas Hasanudin), Sulawesi Tenggara (Universitas Halu Oleo), Maluku 

(Universitas Pattimura), Maluku Utara (Universitas Khairun Ternate), Papua (Universitas 

Sains dan Teknologi Jayapura), Papua Barat (Universitas Negeri Papua, Balitbang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari, Balai Penelitian Kehutanan Manokwari). 

Panitia menyampaikan penghargaan atas karya ilmiah yang akan disajikan oleh 

pemakalah dalam forum ini. 

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada 

Panitia Seminar Nasional Biodiversitas VI yang bekerja sama dengan sangat baik dan 

dengan senang hati menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga untuk terlaksananya 

kegiatan ini. Akhirnya, saya mewakili panitia penyelenggara memohon maaf apabila 

dalam pelaksanaan seminar kali ini terdapat kekurangan. Semoga forum ini bermanfaat 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan biodiversitas Indonesia. 

Kepada peserta saya ucapkan selamat melaksanakan seminar, semoga ilmu kita 

semakin bertambah dan bermanfaat. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Ketua Panitia 

 

 

Dr. Fatimah, M.Kes. 
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SAMBUTAN KETUA DEPARTEMEN BIOLOGI 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Para peserta seminar yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan 

puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi limpahan berbagai 

kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di forum ini. Karena 

kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat 

menyelenggarakan seminar ini. Selamat datang para peserta Seminar Nasional 

Biodiversitas VI di kampus Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. 

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima 

kasih kepada Ketua Panitia beserta seluruh jajaran kepanitiaan Seminar Nasional 

Biodiversitas VI yang telah mempersiapkan terselenggaranya Seminar Nasional ini. 

Secara khusus perkenankan saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bpk. Prof. Ir. 

Triwibowo Yuwono, Ph.D Dosen Fakultas Pertanian UGM, Teguh Triono, Ph.D Direktur 

Program PPB Yayasan Kehati Indonesia, dan Prof. Dr. Ir. Tini Surtiningsih, DEA Dosen 

Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga yang telah 

berkenan menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional Biodiversitas VI ini.  

Seminar Nasional Biodiversitas VI dengan tema “Keanekaragaman Hayati 

Indonesia dan Perannya dalam Menunjang Kemandirian Bangsa” tentu saja akan 

bermanfaat untuk memberikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan 

bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia tercinta ini, menduduki 

posisi keanekaragaman alam hayati di dunia tingkat pertama untuk tumbuh-tumbuhan 

palmae dan untuk jenis burung paruh bengkok, tingkat kedua untuk mamalia, dan 

tingkat ketiga untuk ikan tawar, tingkat keempat untuk reptil dan primata serta tingkat 

kelima untuk burung. Akan tetapi kita belum memiliki kemampuan sains dan teknologi 

untuk mengembangkannya menjadi kekuatan penggerak utama pembangunan. 

Kemampuan sains dan teknologi berada di negara maju yang umumnya hanya bersedia 

mengembangkannya di negara kita dan negara berkembang lainnya dengan prinsip 

hak-cipta. Ini berarti negara kita harus membeli sains dan teknologi negara maju agar 

dapat memanfaatkan kekayaan hayatinya sendiri. 
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Harapan saya dengan seminar ini paling tidak dapat sedikit demi sedikit 

memberikan pemahaman bagi kita, pejabat pemerintah, pengusaha, para wakil rakyat, 

maupun masyarakat awam untuk mengetahui apa itu kekayaan alam hayati, mengapa 

keanekaragamannya penting, apa kedudukan Indonesia dalam perangkat dunia dalam 

keunggulan keanekaragaman hayati, dan manfaatnya bagi Negara kita di masa depan. 

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam Seminar 

Nasional Biodiversitas VI yang diselenggarakan oleh Departemen Biologi Fakultas Sains 

dan Teknologi Unair ini dengan harapan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Surabaya, 3 September 2016 

Ketua Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga 

 

 

 

Dr. Sucipto Hariyanto, DEA 
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SAMBUTAN DEKAN 
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 
  

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami bahwa pada 

tahun ini, tepatnya pada tanggal 3 September 2016 Fakultas Sains dan 

Teknologi (FST) telah berhasil menyelenggarakan kembali Seminar Nasional 

Biodiversitas VI. 

Pertama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas ridhonya, 

sehingga fakultas yang kami banggakan ini diberi cahaya dan kekuatan untuk 

melaksanakan seminar nasional ini.Yang kedua kami sampaikan rasa syukur 

dan ucapan terimakasih kepada seluruh anggota sivitas akademika khususnya 

Departemen Biologi dan panitia penyelenggara Seminar Nasional Biodiversitas 

VI, yang tetap setia mengabdi dan berkreasi dalam mengembangkan institusi 

dan keilmuan hingga hari yang berbahagia ini.Tanpa jerih payah dan kerja keras 

semua komponen, mustahil FST Universitas Airlangga mampu menuju 

keberhasilan. 

Perkembangan informasi dan teknologi dewasa ini menuntut penguasaan 

ilmu yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan sebagai usaha 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.Biologi adalah satu dari sekian 

banyak subjek keilmuan yang berkembang dengan kecepatan luar biasa 

khususnya temuan temuan ditingkat molekuler sampai tingkat nano science dan 

sudah diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan.Ilmu Biologi 

terapan menjadi suatu harapan besar dalam mengiringi perkembangan teknologi 

life science dalam menunjang kemandirian bangsa. Oleh karena itu Seminar 

Nasional Biodiversitas VI ini mengambil tema Biodiversitas Untuk Pembangunan 

Berkelanjutan, dengan memfokuskan pada “Keanekaragaman Hayati Indonesia 

dan Perannya dalam Menunjang Kemandirian Bangsa”. 

Harapan besar bagi kita semua dari hasil forum seminar seperti ini, akan 

memunculkan konsep-konsep baru tentang perkembangan ilmu biologi. Oleh 
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karena itu, setiap orang yang terlibat dalam aktivitas yang menggunakan 

pendekatan biologi dituntut memahami konsep-konsep dasar keilmuan itu secara 

seksama. Hanya dengan memahami konsep tersebut, maka manusia akan dapat 

menerapkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya untuk kemaslahatan umat 

dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk industri dan kedokteran. 

Dalam bidang pendidikan, peserta didik perlu diberi kesempatan untuk 

berlatih memecahkan berbagai persoalan sebagai cara yang paling tepat untuk 

mempelajari konsep keilmuan. Melalui pendekatan seperti itu, maka Insya Allah 

generasi muda akan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi karena potensi 

yang mereka miliki sebagai bekal membangun bangsa yang mandiri dan unggul.  

Oleh karena itu saya berharap agar seminar nasional yang kita 

laksanakan pada hari ini mampu menghantarkan bangsa ini mencapai 

kemandirian bangsa melalui pembangunan berkelanjutan, dengan 

memanfaatkan keanekaragaman hayati di tanah air Indonesia tercinta ini. 

Pada akhir sambutan ini sekali lagi kami ucapkan terimakasih sebesar-

besarnya kepada semua yang telah ikut partisipasi dalam mensukseskan 

kegiatan ini, panitia, peserta, sponsor, dan semua pihak yang terkait.Semoga 

sukses dan lancar. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Surabaya, 3 September 2016 

Dekan, Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga 

 

 

 

 

Win Darmanto 
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ABSTRACT 
 

 

Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang memiliki kekayaan biodiversitas 

terbesar. Kekayaan biodiversitas Indonesia meliputi kekayaan flora, fauna, dan mikrobia. 

Secara geografis dan geologis, Indonesia berada di suatu wilayah daratan dan lautan 

yang sangat beragam tipologinya sehingga potensi kekayaan biodiversitasnya sangat 

bervariasi. Variasi tipologi geografi dan geologi wilayah Indonesia menyimpan 

biodiversitas mikrobia yang sangat luas sehingga mempunyai potensi luar biasa untuk 

dieksplorasi, dikatalogisasi, dipublikasi dan dimanfaatkan dalam berbagai macam 

industri bioteknologi. Beberapa macam industri bioteknologi yang dapat dikembangkan 

dengan memanfaatkan kekayaan biodiversitas mikrobia antara lain adalah pangan dan 

nutrisi, pertanian, obat-obatan, perlindungan lingkungan, serta  produk analitik dan 

diagnostik. Eksplorasi dan pemanfaatan kekayaan biodiversitas mikrobia memerlukan 

kerjasama antara para akademisi, pihak industri, dan pemerintah sebagai regulator. 

 

Pendahuluan 

 Keanekaragaman hayati (biological diversity/biodiversity), menurut Conventions on 

Biological Diversity (1992) adalah: the variability among living organisms from all 

sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the 

ecological complexes of which they are a part; this includes diversity within species, 

between species and of ecosystems. Indonesia, dalam berbagai catatan urutan, 

termasuk di dalam 10 negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia. Wilayah 

yang diakui memiliki kekayaan biodiversitas terbesar adalah wilayah Amazone yang 

melingkupi negara Brazil.  

 Di dalam situs http://www.wildlifeextra.com/go/news/diversity#cr, Indonesia bahkan 

berada dalam posisi ke-3 setelah Brazil dalam hal keanekaragaman hayati secara 

keseluruhan, tetapi khusus dalam hal keanekaragaman mamalia Indonesia dianggap 

sebagai negara dengan keanekaragaman mamalia terbesar, dan menempati posisi ke-4 

dalam hal keanekaragaman spesies burung. Wilayah Indonesia, menurut data Badan 

Pusat Statistik (BPS, data terakhir 4 September 2015) adalah 1.910. 931,32 km2 dengan 

jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Dari sisi wilayah geografis daratan, Indonesia juga 

sangat bervariasi, yang meliputi wilayah: (1) hutan hujan tropis, yang memiliki curah 

http://www.wildlifeextra.com/go/news/diversity#cr
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hujan tinggi, (2) savana, berupa padang rumput yang diselingi pohon bergerombol 

dengan curah hujan sedikit, (3) steppa, berupa padang rumput yang luas dengan curah 

hujan sangat sedikit, (4) hutan bakau, sepanjang pesisir berlumpur, (5) wilayah 

sepanjang pantai, (6) wilayah yang terpapar aktivitas vulkanologis, misalnya Bledug 

Kuwu, (7) daerah sekitar gunung berapi, (8) daerah aliran sungai, dan (9) daerah yang 

secara geografis bersifat eksotis, misalnya sumber mata air panas (hot spring), atau 

daerah-daerah eksotis lainnya. Variasi wilayah geografis semacam itu menyimpan 

potensi keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk keanekaragaman hayati 

mikrobia. Selain itu masih ada potensi keanekaragaman hayati mikrobia yang lain yang 

belum banyak dieksplorasi, dan tidak akan pernah habis dieksplorasi, yaitu laut dan 

habitat perairan yang lain. 

 Keanekaragaman hayati mikrobia adalah salah satu bentuk keanekaragaman 

hayati yang belum banyak dieksplorasi, meskipun pada dasarnya keanekaragaman 

hayati mikrobia mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung pembangunan 

berkelanjutan. Keanekaragaman hayati mikrobia belum banyak dieksplorasi karena 

faktor fisik yang tidak mudah dilihat, dan seringkali ada anggapan sebagai penyebab 

penyakit (Singh et al., 2011). Mikrobia adalah organisme yang paling beragam secara 

filogenetik maupun secara fisiologis. Diperkirakan macam spesies bakteri yang ada di 

dunia sekitar 13 – 50 juta spesies, tetapi baru sekitar kurang dari 1% saja yang telah 

diidentifikasi (Bergquist  et al., 2014).   Di lain pihak, mikrobia telah lama digunakan 

dalam berbagai macam industri yaitu industri pangan dan minuman, obat-obatan, 

metabolit primer dan sekunder, pertanian, petroleum dan lain-lain. 

 

Sumber-sumber Potensial Keanekaragaman Mikrobia 

 Pada dasarnya di setiap lingkungan yang masih memungkinkan ada kehidupan 

dapat ditemukan sumber keanekaragaman mikrobia. Bahkan di beberapa lingkungan 

ekstrem dapat ditemukan kelompok-kelompok mikrobia eksotis yang tumbuh dan 

berkembang sementara organisme lain sudah tidak mampu bertahan, misalnya 

lingkungan sumber mata air panas, daerah dengan kadar garam tinggi dan lain-lain. 

Indonesia memiliki beragam habitat yang kaya akan berbagai macam kelompok 

mikrobia. Beberapa habitat yang sangat menarik untuk dieksplorasi antara lain: (1) 

sumber mata air panas atau lumpur panas, misalnya Bledug Kuwu, (2) daerah yang 

terpapar aktivitas gunung berapi, (3) habitat tumbuh terumbu karang, dan (4) habitat 

gambut atau lahan masam (5) habitat lahan kering. Tentunya masih banyak habitat-

habitat lain yang ada di Indonesia yang dapat dieksplorasi, namun beberapa habitat 

tersebut sangat menantang untuk dieksplorasi dalam memperoleh mikrobia dengan 

beberapa macam karakteristik, yaitu antara lain: mikrobia termofil (sumber mata air atau 

lumpur panas), mikrobia osmofil (daerah kering atau yang dekat dengan aktivitas 

gunung berapi), penghasil berbagai macam metabolit, misalnya antibiotik (habitat 

terumbu karang), mikrobia acidofil (lahan gambut atau masam).  
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Mikrobia Termofil 

 Mikrobia termofil merupakan salah satu kelompok yang sangat menarik karena 

karakteristik fisiologinya yang termasuk ekstrim. Termofil adalah suatu mikrobia yang 

mampu hidup pada atau dekat dengan suhu maksimum untuk suatu kelompok 

taksonomik (Satyanarayana et al., 2005). Mikrobia termofil meliputi prokaryot maupun 

eukaryot yang dapat tumbuh pada suhu 60oC – 80oC. Fungi (eukaryot) termofil 

mempunyai ketahanan terhadap suhu antara 20oC – 50oC). Kisaran suhu ini lebih 

rendah dibanding dengan bakteri hipertermofil yang dapat mencapai suhu di atas 100oC, 

misalnya archaeabakteri Methanopyrus kandleri strain 116 yang dapat tumbuh pada 

suhu 122oC (Rampelotto, 2013). Mikrobia semacam ini digolongkan ke dalam kelompok 

hipertermofil atau extremophile.  

 Mikrobia termofil (dan hipertermofil) merupakan salah satu mikrobia industri yang 

sangat potensial karena metabolit, khususnya enzim, yang dihasilkan mempunyai nilai 

industri yang sangat tinggi. Sebagai contoh, enzim proteolitik thermostable bersifat 

sangat stabil pada suhu tinggi, resisten terhadap solven organik, deterjen, denaturan pH 

rendah maupun tinggi. Protease thermostable (thermozymes) mempunyai aktivitas 

spesifik yang lebih tinggi dan dapat digunakan dalam proses proteolitik pada suhu tinggi. 

Ketahanan terhadap solven organik sangat bermanfaat untuk sintesis peptida dengan 

berat molekul tinggi. Proses proteolitik pada suhu tinggi memberikan keuntungan karena 

dapat menggunakan substrat dengan konsentrasi tinggi, viskositas rendah, mengurangi 

kemungkinan kontaminasi oleh mikrobia lain, serta laju reaksi yang lebih tinggi, misalnya 

digunakan dalam proses bleaching di dalam industri pulp dan kertas (Synowiecki, 2010; 

Bergquist et al., 2014). Enzim amilase yang berasal dari bakteri Bacillus termofil yang 

mempunyai stabilitas dan aktivitas pada suhu tinggi sangat bermanfaat untuk proses 

degradasi pati (Bergquist et al., 2014). Proses konversi enzimatik pati meliputi 

gelatinisasi dan sakarifikasi, sehingga akan sangat menguntungkan jika digunakan 

amilase yang tahan terhadap suhu tinggi karena proses gelatinisasi memerlukan suhu 

100 – 110oC sedangkan liquifikasi memerlukan suhu 80 – 90oC (Kikani et al., 2010).  

 Masih banyak potensi enzim mikrobia termofilik yang dapat dieksplorasi dari 

wilayah Indonesia, misalnya enzim DNA polimerase untuk riset molekular menggunakan 

teknik PCR yang mempunyai potensi industri sangat menjajikan. Oleh karena itu 

eksplorasi mikrobia termofilik asli Indonesia adalah salah satu upaya untuk mengejar 

ketertinggalan dalam industri bioteknologi berbasis mikrobia di Indonesia. Beberapa 

kelompok termofil ekstrem yang dapat dieksplorasi misalnya Sulfolobus, Thermococcus, 

Pyrococcus (Frock & Kelly, 2012) atau kelompok-kelompok ekstremofil yang lain (Gupta 

et al., 2014). 

Mikrobia Osmofil dan Osmotoleran 

 Mikrobia osmofil dan osmotoleran adalah kelompok mikrobia yang mempunyai 

kemampuan untuk tumbuh di lingkungan dengan cekaman osmotik tinggi. Lingkungan 

dengan cekaman osmotik tinggi dapat disebabkan oleh kandungan gula atau kadar 
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garam yang tinggi (Grant, 2004). Mikrobia osmofilik (sering juga disebut sebagai jasad 

xerofil) dapat hidup dalam lingkungan dengan water activity (aw) sangat rendah, 

beberapa kelompok fungi berfilamen dan khamir dapat hidup sampai nilai aw 0,61 yang 

merupakan aw terendah yang dapat ditoleransi oleh mikrobia. Di sisi lain, lingkungan 

dengan kadar garam tinggi pada umumnya dihuni oleh kelompok prokaryot halofil, 

khususnya haloarcahea, yang dapat tumbuh dengan aw 0,75. Kelompok mikrobia 

osmofil (xerofil) yang berasal dari lingkungan dengan kadar gula tinggi, bersifat toleran 

terhadap kondisi dengan aw yang disebabkan oleh ion, misalnya Na+ dan Cl-. Sebagai 

contoh khamir xerofilik Zygosaccharomyces rouxii dapat hidup pada kondisi lingkungan 

dengan kadar NaCl 20% (Eriksen & McKenna, 1999). Meskipun demikian, keadaan 

sebaliknya tidak selalu berlaku. Sebagai contoh, mikrobia yang hidup di dalam 

lingkungan dengan kadar garam tinggi (aw 0,75) tidak dapat tumbuh dalam lingkungan 

dengan aw serupa tetapi yang disebabkan oleh senyawa terlarut (solute) organik 

(Kushner, 1978). 

 Mikrobia osmofilik dan osmotoleran dapat diisolasi dari lingkungan dengan 

kandungan air yang rendah. Salah satu potensi penting mikrobia osmofilik atau 

osmotoleran adalah kemampuannya dalam bertahan hidup dalam cekaman kekeringan 

(Yuwono et al., 1997a; Yuwono et al., 1997b; Yuwono et al., 2003; Yuwono, 2005; 

Yuwono et al., 2005). Mikrobia osmotoleran dapat diisolasi dari berbagai habitat, salah 

satunya adalah dari daerah perakaran tanaman (rhizosfer). Mikrobia yang hidup di 

daerah rhizosfer (rhizobakteria) dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu rhizobakteri 

yang mendukung pertumbuhan tanaman (Plant Growth Promoting Rhizobacteria, 

PGPR) dan rhizobakteri yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Rhizobakteri 

kelompok PGPR yang bersifat osmotoleran mempunyai potensi besar untuk 

dikembangkan sebagai inokulan untuk mendukung pertumbuhan tanaman dalam kondisi 

cekaman kekeringan (Yuwono et al., 1997a; Yuwono et al. 2005). Sumber isolat 

mikrobia osmofilik dan osmotoleran yang dapat dieksplorasi antara lain adalah 

lingkungan savana (Castro et al., 2016). Daerah Indonesia bagian Timur, misalnya Nusa 

Tenggara Timur, merupakan salah satu daerah yang menarik untuk ekplorasi mikrobia 

osmotoleran atau mikrobia yang tahan kekeringan (drought tolerant microorganisms) 

mengingat wilayahnya termasuk kering dan dapat dikategorikan sebagai daerah savana. 

Salah satu potensi besar yang masih perlu dieksplorasi adalah pengembangan tanaman 

transgenik menggunakan gen-gen yang bertanggung jawab dalam toleransi terhadap 

kekeringan yang terdapat di dalam genom mikrobia osmotoleran atau osmofilik. 

 

Mikrobia Penghasil Metabolit Primer-Sekunder dari Terumbu Kerang 

 Terumbu karang adalah salah satu kekayaan sumber daya hayati Indonesia yang 

masih sangat kurang dieksplorasi. Indonesia merupakan wilayah dengan 

keanekaragaman ekosistem terumbu karang (coral reef) paling kaya di dunia, yang 

mencapai luas sekitar 40.000 km2 meskipun saat ini kondisinya cukup memrihatinkan 

(Burke et al., 2012). Terumbu karang merupakan salah satu sumber keanekaragaman 

mikrobia, misalnya di lingkungan terumbu karang Montastraea annularis terdapat 

bermacam-macam komunitas bakteri, terutama didominasi oleh kelompok 
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Proteobacteria (~75%), diikuti oleh Bacteroidetes, Firmicutes, dan Actinobacteria (Barrot 

et al., 2011). Hasil kajian Barrot et al. (2011) menunjukkan bahwa genus yang paling 

banyak ditemukan adalah Acidovorax yang merupakan anggota famili 

Comamonadaceae. Anggota famili yang juga banyak terdapat di terumbu karang adalah 

Diaphorobacter, Delftia, Curvibacter. Selain itu juga ditemukan Lactobacillus, 

Aquabacterium, Cloacibacterium, Propionibacterium. 

 Kelompok biota laut lain yang juga berasosiasi dengan mikrobia adalah sponges 

(Wang, 2006; Taylor et al., 2007; Webster & Blackall, 2009; Webster & Taylor, 2012). 

Saat ini telah diketahui lebih dari 25 phylum bakteri yang berasosiasi dengan sponges 

(Webster & Taylor, 2012). Mikrobia yang berasosiasi dengan sponges mempunyai 

potensi bioteknologi yang luar biasa karena banyak di antaranya yang merupakan 

penghasil antibiotik (Wang, 2006). Di antara mikrobia yang berasosiasi dengan sponges, 

ada yang sampai saat ini belum dapat dikulturkan di laboratorium sehingga memberikan 

tantangan yang menarik untuk mengungkap lebih jauh biologi dan potensinya dalam 

industri. 

Pemanfaatan Keanekaragaman Mikrobia untuk Industri Bioteknologi 

 Secara umum ada dua macam pemanfaatan mikrobia untuk industri bioteknologi 

(Caplice & Fitzgerald, 1999; Bourdichonet al., 2012), yaitu: (1) menggunakan sel 

mikrobia utuh sebagai industrial work horse, atau (2) menggunakan komponen selular 

mikrobia sebagai agensia biokonversi. Sel mikrobia utuh sebagai industrial work horse 

dapat digunakan untuk dua macam keperluan, yaitu: (a) sebagai agensia biokonversi, 

atau (b) sebagai biomassa sel. Sebagai agensia biokonversi, sel mikrobia dapat 

digunakan untuk berbagai macam keperluan untuk mengubah suatu substrat menjadi 

bahan dengan struktur molekul yang berbeda, misalnya fermentasi karbohidrat menjadi 

alkohol. Selain itu sel mikrobia dapat digunakan untuk mengubah suatu substrat menjadi 

bahan dengan struktur fisik yang realtif tidak berbeda dari substrat asal tetapi 

mempunyai tambahan nilai (added value), misalnya fermentasi kedelai menjadi tempe 

yang memiliki kandungan gizi atau metabolit yang lebih bermanfaat dibandingkan 

dengan substrat asalnya. Sel mikrobia utuh (whole cellular biomass) juga dapat 

dimanfaatkan dalam industri bioteknologi yaitu sebagai biomassa sel untuk berbagai 

keperluan, untuk membuat pupuk hayati, pestisida hayati, atau menjadi bagian bahan 

pangan fungsional, misalnya biomassa sel untuk pakan ternak (single cell protein, SCP).  

 Mikrobia menjadi sumber berbagai macam metabolit primer maupun sekunder 

yang dapat digunakan secara langsung sebagai produk, misalnya antibiotik (metabolit 

sekunder) atau menggunakan metabolit primer (misalnya enzim) sebagai agensia 

biokonversi. Selain itu, metabolit primer juga dapat digunakan sebagai produk langsung, 

misalnya asam-asam amino yang dapat digunakan sebagai bagian dari tambahan nutrisi 

pangan.  

 Salah satu potensi besar mikrobia dalam industri adalah sebagai sistem ekspresi 

protein heterolog. Banyak protein heterolog untuk kepentingan medis maupun industri 

yang lain yang diproduksi menggunakan mikrobia, baik prokaryot maupun eukaryot. 

Hormon pertumbuhan, insulin, dan bermacam-macam enzim atau protein heterolog 
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telah dihasilkan dengan menggunakan mikrobia, meskipun masih relatif terbatas pada 

beberapa kelompok mikrobia yang sudah diketahui secara luas sistem ekspresinya, 

terutama Escherichia coli (prokaryot) dan Saccharomyces cerevisiae (eukaryot sel 

tunggal). Dalam Tabel 1 disajikan beberapa contoh pemanfaatan mikrobia dalam 

industri bioteknologi. 

 Tabel 1 di bawah menyajikan sebagian kecil produk industri bioteknologi yang 

telah dikembangkan dan diproduksi menggunakan mikrobia, baik menggunakan sel utuh 

maupun menggunakan komponen selularnya, misalnya enzim. Potensi pemanfaatan 

keanekaragaman hayati mikrobia di Indonesia untuk industri bioteknologi masih sangat 

besar mengingat masih banyak habitat mikrobia yang belum dieksplorasi. 

 Selain eksplorasi potensi, perlu juga dipikirkan perlindungan habitat-habitat 

spesifik dan eksotis yang menyimpan potensi keanekaragaman mikrobia yang belum 

tersentuh, misalnya lingkungan terumbu karang. Perlindungan terhadap lingkungan 

terumbu karang tidak hanya menyelamatkan biota-biota makro laut lainnya, melainkan 

juga menyelamatkan biota-biota mikro yang mempunyai potensi industri luar biasa. 

Tabel 1. Pemanfaatan Mikrobia dalam Industri Bioteknologi 

Kelompok industri Tipe Proses Contoh Produk 

Pangan (food) Fermentasi karbohidrat 
 
Fermentasi bahan berprotein 
 
Metabolisme primer 
 
 

Ethanol (beverages) 
 
Tempe, kefir, yogurt. 
 
Asam amino, protein, enzim, 
asam lemak. 

Pakan (feed) Metabolisme whole cell Protein sel tunggal 
 

Pertanian Metabolisme whole cell Pupuk hayati 
Pestisida hayati 
 

Medis  Metabolisme primer 
 
 
Metabolisme sekunder  
 
 
Ekspresi protein heterolog 

Asam amino, antioksidan, vitamin 
 
Antibiotik, morphine, codeine, 
curcumin. 
 
Insulin rekombinan, vaksin 
rekombinan 
 

Industri pendukung Metabolisme primer 
 
 
 
Metabolisme sekunder 
 
 
 
Ekspresi protein heterolog  

Enzim, protein, asam organik, 
alkohol (fuel ethanol). 
 
Pigmen (carotenoid, 
anthocyanin), minyak esensial 
 
Enzim endonuklease restriksi 
rekombinan, bermacam protein 
rekombinan lainnya. 
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Pendahuluan  

Dalam upaya meningkatkan produktifitas tanaman pangan nasional di Indonesia, 

selain masalah keterbatasan sumberdaya lahan, juga terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi terhadap usaha peningkatan produksi pangan domestik pada saat ini, 

diantaranya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian semakin tinggi, rusaknya infra 

struktur pertanian di berbagai daerah, skala usaha petani masih kecil, melemahnya 

sistem penyuluhan pertanian, suplai air semakin berkurang, laju pertumbuhan penduduk 

semakin tinggi, adopsi inovasi dan teknologi masih rendah, kejenuhan lahan akibat 

menipisnya unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dan hasil panen masih bergantung 

pada iklim setempat. 

 

Perkembangan Produksi Pangan Nasional 

Berikut disajikan tentang perkembangan produksi pangan nasional di Indonesia 

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Perkembangan produktifitas tanaman pangan nasional(Sumber: Badan 

Pusat Statistik, 2015) 
 

Gambar 1 memperlihatkan produktifitas tanaman pangan nasional yang 

cenderung stabil. Untuk produktifitas padi cenderung konstan, ada sedikit peningkatan 

untuk komoditas jagung, tomat dan bawang merah, namun sedikit menurun untuk 

produktifitas kedelai dan cabai. Pada saat ini dengan jumlah penduduk yang semakin 

meningkat, maka kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Untuk meningkatkan 

produktifitas tanaman pangan, sebagian besar petani Indonesia memiliki 
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ketergantungan pada pupuk kimia seperti Urea, Triple Super Phosphat (TSP) dan 

Kalium Clorida (KCl). Untuk mengejar produktivitas yang sama, asupan dosis pupuk 

yang digunakan makin meningkat. Pencemaran dan kerusakan lahan di pertanian pun 

makin meningkat sejalan dengan penggunaan dosis tinggi pupuk kimia oleh para petani. 

Akibat lain dari pemberian pupuk kimia sekarang ini menimbulkan fenomena dampak 

negatif terhadap ekosistem pertanian seperti pengerasan tanah, kehilangan materi 

organik, kontaminasi logam berat dari senyawa-senyawa kimia dan rusaknya struktur 

tanah karena sebagian besar pupuk kimia akan dijerap oleh tanah, sehingga lahan 

pertanian menjadi keras dan sukar diolah, perkembangan akar tanaman menjadi tidak 

sempurna akibatnya produksi pertanian semakin menurun. 

 

Mikroba Penyusun Biofertilizer  

 Kajian tentang biofertilizer ini berawal dari Laboratorium Mikrobiologi, 

Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Biofertilizer 

merupakan pupuk yang mengandung sekumpulan mikroorganisme hidup yang berguna 

bagi tanaman, mikroorganisme tersebut mampu menyediakan unsur hara untuk 

meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil tanaman melalui peningkatan aktivitas 

biologi yang berinteraksi dengan sifat-sifat fisik dan kimia tanah.  

 

 Mikroorganisme hidup yang terkandung dalam biofertilizer mengkolonisasi 

rizhosfir serta bagian dalam sel tanaman dan memacu pertumbuhan dengan jalan 

meningkatkan pasokan ketersediaan hara primer. Kelompok mikroorganisme yang 

umum digunakan sebagai bahan aktif biofertilizer adalah kelompok mikroba penambat 

nitrogen, pelarut fosfat, dan pendegradasi bahan organik. Mikroorganisme ini dapat 

diberikan langsung ke dalam tanah, disekitar daerah perakaran atau disemprotkan 

langsung pada tanaman. 

 

Penggunaan campuran mikroorganisme sebagai mikroba penyusun 

biofertilizeryang bergunabagi tanaman, layak dan menguntungkan untuk dikembangkan. 

Mikroorganismeyang terdiri dari bakteri, yeast, dan jamur hidup bersimbiosis /saling 

menguntungkan dengan akar tanaman (Gambar 2), dimana bakteri pengikat N, pelarut 

P, pendegradasi bahan organikdanmikoriza akan memberikan unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman seperti N, P, K dan C, serta mempermudah penyerapan unsur hara 

oleh tanaman, disamping itu mikroba tersebut juga memberikan hormon pertumbuhan 

bagi tanaman, sementara tanaman melalui eksudat akar akan memberikan unsur 

karbon sebagai sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk 

pertumbuhannya(Gambar 2). 
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Gambar 2. Hubungan simbiosis bakteri, mikoriza dan akar tanaman 

 

Bakteri pengikat N akan mengikat N dari udara dengan dibantu oleh enzim 

nitrogenase menghasilkan dua molekul ion NH3
+ yang mudah diserap akar tanaman, 

disamping itu bakteri pengikat N juga mampu menghasilkan hormon pertumbuhan 

tanaman seperti auksin dan giberelin. P anorganik dihidrolisis oleh mikroba pelarut P 

secara enzimatik menggunakan enzim fosfatase menjadi bentuk P organik yang tersedia 

untuk tanaman. Di samping itu, mikroba tersebut juga menghasilkan asam organik, yang 

akan menurunkan pH tanah dan bereaksi dengan bahan pengikat P seperti Al3+, Fe3+, 

Ca2+, dan Mg2+ membentuk kelat organik sehingga mampu membebaskan ion fosfat 

(PO4
-) yang tersedia bagi tanaman. 

 

Bakteri pendegradasi bahan organik akan merombak bahan organik secara 

enzimatis, yang akan menghasilkan unsur C (karbon) sebagai sumber energi untuk 

bakteri-bakteri tanah, disamping itu juga menghasilkan asam-asam organik seperti 

asam humat dan fulvat yang berperan penting dalam mengkelat Fe dan Al tanah, 

sehingga ketersediaan P akan meningkat. 

 

Bakteri pengikat nitrogen di antaranya adalah Rhizobium sp., Azospirillum sp., 

Azotobacter sp., dan bakteri pelarut fosfat Bacillus megaterium, B. Subtilis, 

Pseudomonas fluoresence, bakteri pendegradasi bahan organik Celvibrio 

sp,Cellulomonas sp., Lactobacillus plantarum, dan yeast pendegradasi bahan organik 

Saccharomyces cereviceae, campuran cendawan mikoriza arbuskular yang berfungsi 

sebagai fungi pelarut fosfat adalah genus Gigaspora sp. dan Glomus sp.. 

Mikroorganisme tersebut jika dimasukkan ke dalam tanah mampu menyediakan unsur 

hara dan hormon pertumbuhan yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya, 

di samping itu mikroorganisme juga dapat mengurangi daya toksisitas kimia di dalam 

tanah. Penggunaan campuranmikroba sebagai biofertilizerjuga dapat digunakan untuk 

mengganti kelangkaan pupuk kimia yang sering ditemukan sekarang ini di tingkat petani. 

 

Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) merupakan suatu bentuk simbiosis 

mutualistik antara jamur dan akar tanaman, mikoriza CMA genus Acaulospora sp., 

Gigaspora sp., dan Glomus sp. mampu melarutkan unsur fosfat tanah dan menyediakan 
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unsur tersebut bagi tanaman, CMA memberikan ketahanan tanaman terhadap 

kekeringan dengan meningkatkan kemampuan tanaman dalam penyerapan air melalui 

sistem gabungan akar dan hifa jamur, di samping itu CMA menghasilkan hormon auksin 

dan giberelin yang dapat menstimulir pertumbuhan tanaman.  

 

Peran Biofertilizer terhadap Produktivitas Tanaman 

Penelitian Surtiningsih dkk. pada tahun 2011 - 2016 tentang biofertilizer dilakukan 

di Departemen Biologi-Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga.Pada 

penelitian tersebut, metode yang dilakukan adalah dengan mencampur beberapa 

mikroba dalam larutan molase 2 % sebagai carrierdan cendawan mikoriza arbuskular 

(CMA) dalam zeolit. Hasil penelitian tentang biofertilizer (Surtiningsih dkk., 2011) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman legum dan hortikultura yang diberi 

biofertilizer tumbuh dengan baik mulai minggu pertama hingga panen. Pemberian 

biofertilizer yang terdiri atas campuran mikroba (10, 20 dan 30 mL/tanaman) dengan 

Mikoriza CMA (10, 20 dan 30 g/tanaman) dengan kontrol negatif (tanpa pupuk), dan 

kontrol  positif (pupuk kimia NPK 5 g/tamaman), berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan maupun produktivitas tanaman legum dan hortikultura. 

 

Tanaman legum yang digunakan adalah kacang koro (Canavalia ensiformis 

L.)termasuk dalam genus Canavalia. Kacang koro digunakan untuk makanan ternak dan 

umumnya ditanam secara luas sebagai tanaman penutup tanah dan pupuk hijau, yang 

ditanam dalam rotasi dengan berbagai tanaman lain. Biji yang matang bila dipanaskan, 

kemudian digiling dapat digunakan sebagai makanan padat untuk pakan ternak. Biji 

setengah matang yang dicampurkan dengan gandum digunakan untuk makanan ternak. 

Di Indonesia, daun muda, bunga, dan biji muda dikukus digunakan untuk makanan 

sayuran, sedangkan biji yang tua dengan direbus atau digoreng dimakan sebagai 

makanan camilan yang enak.Di Indonesia dan Cina, biji dan polong digunakan sebagai 

obat pengendali hama. Kacang koro, juga bisa digunakan untuk bahan pengganti 

kedelai sebagai bahan dasar tempe, karena harganya jauh lebih murah. Biji kering 

kacang koro mengandung sekitar 55% karbohidrat, dan protein, polong muda segar 

mengandung sekitar 13 % karbohidrat dan 7 % protein, selain itu juga mengandung 

unsur Ca, Zn, P, Mg, Cu dan Ni. Protein kacang koro mengandung tiga asam amino 

essensial berupa trypsin. 

 

  Menurut penelitian Surtiningsih dkk. (2011), biofertilizerdari campuran mikroba 

pada tanaman kacang koro, terdiri dari Rhizobium sp., Azotobacter chrococum, 

Azospirillum brasiensissebagai bakteri pengikat nitrogen udara,Bacillus megateriumdan 

Pseudomonas flourecenssebagai pelarut fosfat, Celullomonas sp.dan yeast 

Saccharomyces cereviceae sebagai pendegradasi bahan organik serta cendawan 

mikoriza arbuskular genus Gigaspora sp, Acaulospora sp., dan Glomus manihotis, hasil 

terbaik adalah biofertilizer campuran mikroba 10 ml/tanaman dan mikoriza CMA 30 

g/tanaman memberikan hasil tertinggi sehingga tinggi tanaman mencapai 116,76±2,37 

cm, panjang akar 57,44±1,89 g, biomassa tanaman 517,16±31,42g/tanaman, biomassa 

akar 39,80±1,59 g/tanaman, dan bintil akar 4,85±1,26 g/tanaman, kandungan N total 
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daun 0,10% dan P total daun 7,14 ppm. Sementara itu, untuk produktifitas, hasil berat 

polong kering mencapai 287,26±9,59g/tanaman, dan berat biji kering 

208,54±9,42g/tanaman setara dengan 13,03±0,6 ton/ha.  

 

Penelitian lainnya dari Surtiningsih dkk. (2011), dimana biofertilizer pada 

tanaman kacang koro terdiri dari hanya4 genus campuran bakteri simbiosisRhizobium 

leguminosarum, R. phaseoli dan R. japonicum dengan cendawan mikoriza arbuskular 

genus Gigaspora sp, Acaulospora sp, Glomus etunicatum dan G. manihotis. Penelitian 

tersebut menginformasikan bahwa bakteri Rhizobium 20 ml/tanaman dengan Mikoriza 

(CMA) 30g/tanaman memberikan nilai optimal untuk tinggi tanaman sebesar 112 ± 2 cm, 

panjang akar 45,52 ± 6,44 cm, biomassa tanaman 319,52 ± 46,16g/tanaman, biomassa 

akar 32,76 ± 7,61 g/tanaman, dan bintil akar 6,92± 0,91  g/tanaman, berat polong kering 

314,64± 49,44 g/tanaman, dan berat biji kering 237,068±41,35 g/tanaman setara 

dengan 9,48 ton/ha. 

 

Tanaman holtikultura yang banyak di konsumsi manusia antara lain tomat, 

terung, cabai merah, dan bawang merah. Tanaman tomat (Lycopersicon esculentum L.) 

adalah tanaman holtikultura yang tumbuh baik di segala musim dan segala dataran, 

buah tomat sangat disukai karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia 

karena bernilai gizi yang sangat tingi. Tomat segar mengandung protein, karbohidrat, 

vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan mineral, sementara kebutuhan mineral, vitamin A, 

vitamin C setiap orang akan terpenuhi apabila setiap hari mengkonsumsi buah atau 

sayur, khususnya tomat sebanyak 300-1000g. Di Indonesia, rata-rata hasil buah tomat 

per tahun sebesar 8 ton/ha (Badan Pusat statistik, 2002). Menurut FAO, tomat 

merupakan tanaman sayuran yang paling banyak dibudidayakan kedua setelah kentang 

dengan produksi 108 ton/tahun. Rendahnya  produksi tomat di Indonesia disebabkan 

penggunaan pupuk yang belum optimal, serta pola tanam yang belum tepat sehingga 

efektivitas biofertilizer untuk pertumbuhan dan produktivitas tanaman Tomat perlu 

diperhatikan. Dengan nilai nutrisi yang tinggi, tanaman Tomat (L. esculentum L.) 

memiliki potensi tinggi sebagai bahan pangan, baik untuk keperluan rumah tangga, 

restoran, bahkan dalam skala besar buah tomat digunakan sebagai bahan industri 

makanan dan minuman. 

 

Penelitian Surtiningsih dkk. (2013), mengembangkan biofertilizer untuk tanaman 

tomat dan terung yang terdiri dari 9 genus campuran mikroba yaitu Rhizobium sp., 

Azotobacter sp. dan Azospirillum sp sebagai penambat nitrogen, Bacillus megaterium, 

B. subtilis dan Pseudomonas fluorescenssebagai pelarut dan Cellulomonas sp., 

Lactobacillus plantarum dan yeast/khamir Saccharomyces cereviceae sebagai 

dekomposer/pendegradasi bahan organik, serta mikoriza CMA genus Gigaspora sp. dan 

Glomus sp.sebagai pelarut fosfat. 

 

Penelitian Surtiningsih dkk. (2013) tersebut menunjukkan bahwa pemberian 

biofertilizer pada tanaman tomat (L. esculentum L.) yang terdiri dari campuran mikroba 

30 ml/tanaman dengan Mikoriza (CMA) 20g/tanaman memberikan nilai optimal sehingga 
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didapat tinggi tanaman 102,73±2,11cm,dan biomassa tanaman 313,85±52,89 

g/tanaman. Sementara itu, panjang akar tertinggi 32,74±13,86 cm, dan biomassa akar 

11,66±5,26g/tanaman dihasilkan denganpemberianbiofertilizer 30 ml/tanaman dengan 

Mikoriza (CMA) 10g/tanaman,perlakuan tersebut juga memberikan hasil tertinggi untuk 

jumlah buah 115,20±24,37/tanaman dan berat buah  2,74±0,35 kg/tanaman setara 

dengan 34,25 ton/ha.   

 

Hasil penelitian Surtiningsih dkk. (2013), pada tanaman terung (Solanum 

melongena L.), menunjukkan bahwa pemberian biofertilizer campuran mikroba dengan 

mikoriza CMA berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman 

terung. Perlakuan pemberian biofertilizer campuran mikroba 10 mL/tanaman dengan 

mikoriza 30 g/tanaman memberikan hasil tertinggi sehingga diperoleh tinggi tanaman 

sebesar 104,31±2,91 cm/tanaman, jumlah buah 7,60±1,14, dan berat buah 878±106,86 

g/tanaman setara dengan produktivitas sebesar 13,72 ton/Ha. 

 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Surtiningsih dkk. (2014), 

menerapkan biofertilizer untuk tanaman hortikultura cabe merah dan bawang merah, 

menggunakan 13 genus mikroorganisme dan mikoriza CMA darigenus Glomus sp dan 

Gigaspora sp. serta bokashi 2 ton/ha. Ke 13 genus mikroorganisme terdiri dari bakteri 

penambat N Rhizobium sp., Azospirillum sp., Azotobacter sp., pelarut P Bacillus subtilis, 

B. megaterium, B. licheniformis, Pseudomonas putida, P. Flourescens, pendegradasi 

bahan organik Cellulomonas sp., Cellvibrio sp. Citophaga sp., Lactobacillus plantarum 

dan yeast Saccharomyces cereviceae. Bokashi merupakan kompos hasil fermentasi dari 

jerami padi, seresah daun, dan abu sekam padi oleh mikroba pendegradasi bahan 

organik Streptomyces sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., Trichoderma sp., dan 

Cellulomonas sp. 

 

Tanaman cabai merah (Capsicum annum L.) merupakan salah satu komoditas 

holtikultura yang banyak dibutuhkan konsumen di Indonesia, hal ini karena cabai merah 

tergolong komoditas bernilai ekonomi tinggi. Di samping itu, cabai merah digunakan 

untuk keperluan rumah tangga dan juga merupakan bahan baku industri pengolahan 

pangan. Cabai merah mengandung kalori 31 kal, protein 1 gram, lemak 0,3 gram, 

karbohidrat 7,3 gram, kalsium 29 mg, fosfor 24 mg, besi 0,5 mg, vitamin A 470 Sl, 

Vitamin B1 0,05 mg, Vitamin C 18 mg, Niacin, Capsaicin, Pektin, Pentosan, Pati, dan air 

(Setiadi, 2008).  

 

Tingkat konsumsi cabai merah cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun 

pasokan cabai merah seringkali tidak dapat memenuhi permintaan pasar, sehingga 

mengakibatkan harga cabai merah melonjak di pasaran. Harga cabai merah yang tinggi 

tersebut merupakan salah satu penyebab inflasi. Pada bulan Desember 2010, angka 

inflasi nasional sebesar 0,92 % dan 0,22% disumbangkan oleh komoditas cabai merah.  

Peningkatan produktivitas tanaman cabai merah salah satunya dengan cara perbaikan 

teknik budidaya yang meliputi pemupukan terutama dengan pupuk organik dan  

biofertilizer sangat diperlukan. 
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Penelitian Surtiningsih dkk. (2014), menunjukkan bahwa pemberian biofertilizer 

yang terdiri dari campuran mikroorganisme dengan dosis 10 ml/tanaman pada tanaman 

cabai merah, memberikan hasil tertinggi untuk tinggi tanaman 64,50 ± 4,59 cm/tanaman 

serta jumlah buah 37,20 ± 9,26 dan berat buah 193,71 ± 46,32 setara dengan 

produktivitas buah 8,14±1,95 ton/ha.  

 

Selain cabe merah, di Indonesia, tanaman bawang merah telah lama diusahakan 

oleh petani sebagai usaha tani komersial. Meskipun demikian, adanya permintaan dan 

kebutuhan bawang merah yang terus meningkat setiap tahunnya belum dapat diikuti 

oleh peningkatan produksinya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam hal 

budidaya, pengendalian hama, penyakit dan gulma, pemupukan serta penanganan 

pascapanen.  

 

Hasil penelitian Surtiningsih dkk. (2014) menginformasikan bahwa pemberian 

biofertilizer pada tanaman bawang merah yang terdiri dari campuran mikroba 30 

ml/tanaman, dan mikoriza 30 g/tanam, tanpa bokashi dan dengan bokashi 2 ton/ha, 

berturut-turut memberikan hasil jumlah buah 33,50 ± 10,38 dan berat buah 168,73 ± 

64,22 g/tanaman (tanpa bokashi), menjadi jumlah buah 38 ± 2,38 dan berat buah 346,0 

± 44,20g/tanaman (dengan bokashi). Pada penelitian ini, penambahan bokashi pada 

biofertilizer dapat meningkatkan produksi bawang merah sampai 2 kali lipat. 

 

Hasil penelitian Surtiningsih dkk. (2014) pada tanaman cabe rawit (Capsicum 

frutescens var. bhaskara) menginformasikan bahwa pemberian biofertilizer berpengaruh 

nyata terhadap berat buah (α <  , 5).  a il rata-rata berat buah tertinggi dicapai pada 

pemberian biofertilizer B10 (10 ml/tanaman) sebesar 81,34 ± 34,06 g/tanaman, demikian 

pula halnya pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) M20 (20 g/tanaman) 

memberikan hasil rata-rata berat buah tertinggi sebesar 93,26 ± 51,97 g/tanaman 

dibandingkan dengan perlakuan Kontrol tanpa pupuk menunjukkan hasil rata-rata berat 

buah terendah sebesar 23,00 ± 15,70 g/tanaman. 

 

Hasil penelitian Surtiningsih dkk. (2014) mengenai pengaruh biofertilizer pada 

tanaman sawi daging (brassica juncea l.), berat segar tanaman tertinggi terlihat pada 

perlakuan biofertilizer 30 ml/tanaman dengan pemberian satu kali (B30,1x) sebesar 

55,96±1,69 g/tanaman, sedangkan rata-rata berat segar tanaman yang terendah terlihat 

pada perlakuan K- (kontrol negatif) sebesar 25,86±4,60 g/tanaman.  

 

Hasil penelitian Surtiningsih dkk. (2016) pada tanaman kacang panjang (Vigna 

unguiculata L.) menunjukkan bahwa biofertilizer 15 ml/tanaman dengan pemberian tiga 

kali selama tanam (B15,3x) memberikan hasil tertinggi untuk berat bintil akar 

62,38±52,87 g/tanaman, jumlah polong 4,75±1,50/tanaman, berat polong 71,50±15,75 

g/tanaman dan panjang polong 53,47±1,66 cm/tanaman. Sedangkan untuk tanaman 

buncis (Phaseolus vulgaris L), 3x) dengan dosis yang sama (B13, 3x), memberikan hasil 

tertinggi untuk berat bintil akar 19,30±4,20 g/tanaman, jumlah polong 

11,25±4,11/tanaman, berat polong 32,75±8,84 g/tanaman, dibandingkan kontrol negatif 
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tanpa biofertilizer, berat bintil akar 5,75±4,35 g/tanaman, jumlah polong 6,00 

±4,97/tanaman, dan berat polong 16,75±12,5g/tanaman. Pada tanaman kacang hijau 

(Vigna radiata L.), menunjukkan pemberian Biofertilizer 30 ml/tanaman dengan 

pemberian tiga kali selama tanam (B30,3x) memberikan hasil tertinggi untuk jumlah 

polong 90,53±11,04, berat polong 74,74±13,61g dan berat kering biji 62,58±9,35 

g/tanam, dibandingkan kontrol negatif tanpa biofertilizer, jumlah polong 40,86± 11,85, 

berat polong 39,34±11,31g dan berat kering biji 27,14±7,09 g/tanam. 

 

Dari hasil yang telah diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa, pemberian 

biofertilizeryang terdiri dari campuran mikroba dengan mikoriza CMA,dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanamanpangan. Respons biofertilizer 

untuk setiap jenis tanaman berbeda-beda. 
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ABSTRACT 
 

 
Kebun Raya Purwodadi kembali mengirimkan satu tim eksplorasi menuju Cagar Alam Pulau 
Sempu, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian penelitian unggulan mengenai 
keanekaragaman flora pulau-pulau kecil dan saat ini memasuki tahun kedua dari total agenda lima 
tahun. Berbeda dari penelitian tahun pertama yang fokus pada daerah pesisir utara Cagar Alam 
Pulau Sempu, penelitian di tahun kedua ini menjangkau area hingga ke dalam kawasan tengah 
hutan. Penelitian dilakukan dengan metode jelajah yang difokuskan di jalur Waru-waru hingga 
Tlogo dowo, Cagar Alam Pulau Sempu. Kegiatan penelitian yang dilakukan meliputii pendataan 
jenis pohon, pengukuran diameter, penandaan lokasi dengan  GPS, pengukuran faktor lingkungan 
dan dokumentasi. Kegiatan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis pohon dari suku 
Moraceae dan habitatnya. Tim berhasil menemukan sebanyak empat marga dan 14 jenis pohon 
dari suku Moraceae. Jenis-jenis pohon yang yang berukuran besar yang menunjukkan bahwa 
kondisi hutan di Cagar Alam Pulau Sempu masih terjaga dengan baik. Habitat jenis-jenis pohon 
Moraceae yang ditemukan adalah  tergolong ke dalam ekosistem hutan pantai yang dan hutan 
dataran rendah. 
 
Keywords:  flora pulau kecil, Moraceae, Pohon, Sempu  

 
 

PENDAHULUAN 

Kebun Raya Purwodadi kembali mengirimkan satu tim eksplorasi menuju Cagar Alam Pulau 

Sempu, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian penelitian unggulan mengenai 

keanekaragaman flora pulau-pulau kecil dan saat ini memasuki tahun kedua dari total agenda lima 

tahun. Rangkaian penelitian unggulan  meliputi pengkoleksian tumbuhan, dokumentasi flora, 

analisis vegetasi, penelitian flora pada taksa tertentu dan pembuatan draft buku flora Pulau Sempu. 

Selain itu juga dilakukan kegiatan monitoring tahap aklimatasi tanaman hasil eksplorasi di Pulau 

Sempu untuk mengetahui tingkat tanaman yang hidup (Permatasari dan Rahadiantoro, 2015). 

Kajian mengenai keragaman pohon dari suku Moraceae yang dilakukan ini merupakan salah 

bagian dari penelitian flora pada taksa tertentu. Berbeda dari penelitian tahun pertama yang fokus 

pada daerah pesisir utara Cagar Alam Pulau Sempu (Irawanto dkk., 2015), penelitian di tahun 

kedua ini menjangkau area hingga ke dalam kawasan tengah pulau.  

Pulau Sempu merupakan salah satu cagar alam yang ada di Indonesia. Pulau tersebut terletak di 

Selatan Pulau Jawa dan secara administrasi masuk Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pulau Sempu 
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dengan Luas 877 ha  memiliki keragaman ekosistem yang unik meliputi hutan mangrove, hutan 

pantai, hutan dataran rendah dan padang rumput (Dephut, 2015). Selain dari segi keragaman 

ekosistem, Pulau Sempu diketahui memiliki keanekaragaman tumbuhan, beberapa jenis 

merupakan jenis endemik (Irawanto dkk., 2015). Hasil penelitian yang dilakukan Rahadiantoro dan 

Danarto (2015), potensi pemanfaatan tumbuhan Pulau Sempu meliputi  bahan baku obat-obatan 

(farmasi), kayu berkualitas tinggi (bahan bangunan dan furniture),  tanaman hias, sumber makanan 

(buah-buahan dan sayuran) dan industri. Beberapa pulau kecil yang telah dieksplorasi empat tahun 

terbaru oleh Kebun Raya Purwodadi antara lain adalah Pulau Moyo di Nusa Tenggara Timur 

(Trimanto, 2013), Pulau Bawean di utara Pulau Jawa (Danarto dan Rahadiantoro, 2015) dan Pulau 

Sempu di selatan Pulau Jawa (Irawanto dkk., 2015). 

 

METODE PENELITIAN 

Area Studi 

Pulau Sempu merupakan kawasan cagar alam dengan luas 877 ha yang berlokasi di selatan Pulau 

Jawa. Secara administrasi, Pulau Sempu masuk dalam wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

Pulau sempu memiliki ekosistem yang beranekaragam dari hutan pantai, hutan dataran rendah, 

padang rumput dan danau. Ekosistem hutan pantai terbagi menjadi pantai berpasir, pantai 

berkarang dan mangrove. Penelitian keragaman jenis-jenis pohon dilakukan dengan mengikuti 

kegiatan eksplorasi pengkoleksian dan dokumentasi tumbuhan yaitu  Pantai Waru-waru hingga 

Telaga lele dan Telaga dowo. Panjang jalur Pantai Waru-waru hingga Telaga dowo adalah sekitar 

2,8 km (Gambar 1). 

 

 

Gambar 1. Peta kegiatan kajian distribusi flora Pulau Sempu 2016 
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Studi Keragaman Jenis-jenis Moraceae 

Penelitian keragaman jenis pohon familia Moraceae dilakukan saat akhir musim hujan 

bulan April 2016. Penelitian yang dilakukan merupakan salah bagian kegiatan kajian diversitas 

flora pulau kecil di Pulau Sempu (Gambar 2). Kegiatan inventarisasi jenis-jenis pohon 

menggunakan metode jelajah, yaitu mengikuti tim eksplorasi. Pohon yang ditemukan diidentifikasi 

melalui bantuan ahli taksonomi tumbuhan, dilakukan pengukuran diameter batang dengan 

meteran, estimasi tinggi pohon dan dokumentasi menggunakan kamera. Luas cakupan  area yang 

diteliti adalah sepanjang jalur eksplorasi (2,8 km) dan lebar 50 m  dengan total area 14 ha (1,6 % 

total area Pulau Sempu). 

 

 

Gambar 2. Skema kajian diversitas flora pulau kecil: Pulau Sempu 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis-jenis pohon dari familia Moraceae yang berhasil diinventarisasi di Hutan sekitar Waru-waru-

Tlogo dowo, Pulau Sempu adalah meliputi empat marga dan 14 jenis. Empat marga tersebut 

meliputi Antiaris, Artocarpus, Ficus dan Streblus. Pohon-pohon dari suku Moraceae tersebut 

berdasarkan Berg dan Corner (2015) diketahui sebagai salah penyusun utama vegetasi di hutan 

pantai dan dataran rendah kering. Jenis-jenis pohon suku Moraceae di kawasan Waru-waru-Tlogo 

dowo dilihat pada tabel 1. 

Antiaris toxicaria Lesch.  

Pohon upas atau yang dikenal dengan nama daerah Ancar adalah berupa  pohon  berukuran 

besar, banir sempit (Gambar 3.A). Tinggi mencapai 60 m, diameter 180 cm, batang bulat halus, 

kulit tebal, getah warna putih-kuning dan beracun. Daunnya termasuk tipe daun tunggal berseling 

berhadapan, berbentuk bulat lonjong, panjang mencapai 20 cm dengan lebar 8,5 cm, berbulu 
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halus, tepi daun rata atau bergerigi, tulang daun menyirip   dan menonjol. Buah berukuran sedang 

1,2 -4,5 cm; Tanaman ini ditemukan di hutan primer dan padang rumput hingga ketinggian 1.500 

m dpl. Kayunya dapat dipakai sebagai bahan bangunan dan getahnya untuk racun mata panah 

(Soejono, 2011). 

Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume 

Bendo memiliki perawakan berupa pohon berukuran besar (Gambar 3.B), berbarnir tinggi. Tinggi 

45-65 m, batang bulat dengan banir pipih dan tinggi, kulit tebal, kanopi atau percabangan  melebar. 

Daun  sangat lebar, daging daun keras dan berbulu, tersusun spiral. Bendo hidup di dataran rendah 

hingga ketinggian 1.500 m dpl. Bijinya dapat dikonsums sedangakan kayunya untuk bahan 

bangunan (Soejono, 2011).  

 
Tabel 1. Jenis-jenis pohon suku Moraceae  di kawasan Waru-waru-Telogo dowo 

no Jenis author nama lokal 
diameter 

(cm) 
tinggi 

(m) 
ukuran 

1 Antiaris toxicaria Lesch. Pohon upas, 
Ancar 

30-59 
 10-19 

sedang 

2 Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume Bendo 60-150 20-30 besar 

3 Ficus albipila (Miq.) King - 60-150 20-30 besar 

4 Ficus benjamina L. Beringin 60-150 20-30 besar 

5 Ficus callophylla Blume - 60-150 20-30 besar 

6 Ficus copiosa Steud. - 60-150 20-30 besar 

7 Ficus crassiramea (Miq.) Miq. Kayu ara 60-150 20-30 besar 

8 Ficus drupacea Thunb. Bulu 60-150 20-30 besar 

9 Ficus hispida L.f. Luwing 30-59  10-19 sedang 

10 Ficus retusa L. Jejawi/Kuwong 30-59  10-19 sedang 

11 Ficus septica Burm.f. Awar-awar 1-29 1-9 kecil 

12 Ficus variegate Blume Gondang 60-150 20-30 besar 

13 Ficus virens Aiton Ipek, iprek 60-150 20-30 besar 

14 Streblus asper Lour. Serut 1-29 1-9 kecil 
 

Ficus albipila (Miq.) King 

Tanaman ara ini adalah berupa pohon berukuran besar. Tinggi mencapai 40 m, banir tinggi. Daun 

tunggal, 30 m, pangkal, berlekuk, permukaan atas halus, permukaan bawah berbulu, tepi daun 

rata (Ganeshaiah dan Kailash, 2013). Buah ara berbentuk bulat lonjong, berwarna hijau,bertangkai 

sedang berukuran 2-3 cm (Gambar 3.C). 
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Ficus benjamina L. 

Beringin adalah pohon berukuran besar, sedikit memiliki akar udara (Gambar 3.D), 

tumbuh pada tanaman (hemiepifit)  atau terestrial. Tinggi mencapai 30 m, daun tunggal 

tersusun spiral, bentuk oblong-elips. Buah ara terdapat bagian ketiak daun, ketika matang 

berwarna orange merah ungu. Secara penampakan, beringin memiliki kemiripan dengan 

Ficus kurzii. Beringin hidup di hutan dataran randah hingga ketinggian 1.300 m dpl, 

kegunanya adalah sebagai tumbuhan peneduh, konservasi sumber mata air dan 

mengurangi erosi tanah (Soejono, 2011). 

Ficus callophylla Blume 

Tanaman ini berupa pohon besar, tinggi bisa mencapai 20 m, berbanir dan memiliki akar 

udara (Gambar 3.E), tumbuh pada tanaman lain (hemiepifit) atau terestrial, batang 

bergetah putih susu dan lengket. Daun tunggal tersusun spiral, permukaan licin dan 

kaku,tangkai pendek berukuran 0,5-4 cm. Stipula atau daun penumpuhnya berbulu halus. 

Buah ara, muncul dari ketiak daun, berbulu halus, berwarna hijau-merah (Soejono, 2011). 

 
 

Gambar  3. Pohon dari familia Moraceae. A. Banir sempit Antiaris toxicaria, B. Kanopi dan 
banir Artocarpus elasticus, C. Buah ara Ficus albipila, D. Banir Ficus 
benjamina, E. Banir Ficus callophylla, F.  Banir Ficus copiosa,   G. Buah ara 
Ficus crassiramea, H. Banir Ficus drupacea, I. Buah ara Ficus hispida, J. 
Buah ara Ficus variegata, K. Banir Ficus virens dan L. Batang dan cabang  
Streblus asper 
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Ficus copiosa Steud. 

Tanaman adalah pohon berukuran besar, berbanir dan memiliki akar udara (Gambar 3.F), 

tumbuh di hutan primer dan sekunder di kawasan pesisir dan dataran rendah, ditemukan  

hingga ketinggian 1.700 m. Bagian daun, akar dan buahnya digunakan untuk berbagai 

macam pengobatan, seperti  (Fern, 2016). 

Ficus crassiramea (Miq.) Miq. 

Tanaman ini berupa pohon besar, tinggi 20-30 m. Daun tunggal, permukaan daun halus. 

Buah ara berwarna orange-merah, bertangkai pendek (Gambar 3.G). 

Ficus drupacea Thunb. 

Bulu merupakan pohon berukuran besar, tinggi mencapai 40 m, berbanir pipih, memiliki 

sedikit akar udara (Gambar 3.H), kulit tebal, getah putih susu.  Daun tunggal, tersusun 

spiral, berbulu halus di semus bagian. Buah ara berbentuk bulat lonjong, panjang 3 cm  

dan lebar 1,75 cm, berwarna kuning-orange (Soejono, 2011). 

Ficus hispida L.f. 

Luwing adalah pohon berukuran sedang, tinggi hingga 15 m. Daun tunggal tersusun 

berhadapan-bersilang. Buah ara bulat agak pipi, bentuk seperti apel (Gambar 3.I) , tangkai 

pendek (Soejono, 2011). 

Ficus retusa L. 

Jejawi  yang dalam bahasa daerah lain dinamakan juga kowang dan rete-rete merupakan 

perdu atau pohon berukuran sedang, tinggi 10 m, tumbuh pada tanaman lain (hemiepifit), 

cabang berlentisel. Daun tunggal tersusun spiral, tulang daun utama menonjol, tulang 

daun sekunder tidak begitu nampak. Buah ara muncul di ketiak daun, berwarna hijau-

kuning-merah (Soejono, 2011). 

Ficus septica Burm. f. 

Awar-awar adalah tanaman berupa perdu, tinggi 1-5 m. Daun tunggal, tersusun spiral,  

tepi rata,berbulu. Buah ara muncul dari ketiak daun, tunggal atau berpasang-pasangan, 

bertangkai pendek berukuran 0,2-1,2 cm, kulit berlentisel (Soejono, 2011). 
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Ficus variegata Blume 

Gondang merupakan pohon berukuran besar, tinggi mencapai 40 m, berbanir pipih dan 

tinggi. Daun tunggal tersusun spiral, tangkai panjang berukuran mencapai  12,5 cm. Buah 

ara muncul dari bagian batang atau cabang (Gambar 3.J), berwarna  merah jambu sampai 

merah ketika matang (Soejono, 2011). 

Ficus virens Aiton 

Ipek atau Iprek adalah pohon berukuran besar, tinggi 35 m, tumbuh pada tanaman lain 

(hemiepifit) atau terestrial (Gambar 3.K). Batang memiliki banyak akar udara, sebagian 

membesar sehingga membentuk rangkaian batang. Daun tunggal tersusun spiral, ujung 

meruncing, pangkal membulat. Buah ara muncul dari ketiak daun, berwarna putih, ketika 

masak menjadi ungu kehitaman. Pada musim kemarau mengalami gugur daun (Soejono, 

2011). 

Strebilus asper Lour. 

Serut merupakan perdu atau pohon kecil, tinggi hingga 14 m, kulit bergetah putih susu, 

percabangan melebar, batang penuh dengan cabang, jarang lurus (Gambar 3.L). Daun 

tunggal yang berseling, permukaan kasar, tangkai pendek tidak sampai 1 cm,  tulang daun 

menonjol. Serut umumnya tumbuh liar di dataran rendah kering, ditemukan juga di tebing 

berbatu (Sastrapradja dan Bimantoro,  1980; Soejono, 2011 ). 

KESIMPULAN 

Jenis-jenis pohon dari familia Moraceae yang berhasil diinventarisasi di Hutan sekitar Waru-waru-

Tlogo dowo, Pulau Sempu adalah meliputi empat marga dan 14 jenis. Jenis-jenis pohon yang yang 

berukuran besar yang menunjukkan bahwa kondisi hutan di Cagar Alam Pulau Sempu masih 

terjaga dengan baik. Habitat jenis-jenis pohon Moraceae yang ditemukan adalah  di hutan pantai 

dan hutan dataran rendah. 
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ABSTRACT 

 
Black potatoes or Coleus is one commodity that is not a major concern but it has long been used 
by the community . This plant tuber used as a food source. The development of plants according 
to the genetic potential constraints faced no information on genetic improvement and cultivation of 
black potato, and the potential of the local black potatoes that have been used by communities to 
increase genetic capacity. The purpose of the research was to study the variability of 
agromorphological characters and nutrient content Indonesia local black potato. This research was 
conducted at the Agricultural Experiment Station of the Faculty of Agriculture, Universitas 
Padjadjaran, Ciparanje, Sumedang from January 2013 - May 2013. The study used an 
experimental method based on randomized block design repeated twice. Observations were made 
on the agromorphology characteristics and nutrient content. Principal components of analysis 
performed to determine the maximum variability in the characters observed, and biplot analysis 
based on singular value decomposition (SVD) between accession and the characters are observed 
as a special characteristic the genotypes. The results showed the accession of black potato there 
was variability in plant height, number of branches, number of nodes, leaf length, leaf width, petiole 
length, leaf number, the number of blooming flowers, the number of flower buds, the number 
inflorescences, inflorescences length, tuber diameter, weight per tuber, starch content and ash 
content. Based on biplot, accession difference can be clearly distinguished by the character of the 
Plant height, number of blooming flowers, inflorescence number, and tuber weight per plant. 
 
Keywords: Black potat , genetic variability, morphology, Solenostemon rotundifolius, 
underutilized crops 
. 

 
PENDAHULUAN 

Kentang hitam merupakan tanaman umbi-umbian yang potensial untuk dikembangkan, Tanaman 

ini walaupun diduga berasal dari wilayah Afrika, tetapi banyak ditemukan di wilayah Indonesia 

(Tindall, 1983). Beberapa wilayah di Indonesia menyebut tanaman ini sebagai kentang jawa, yang 

berarti penyebaran awal kentang bisa berasal dari Pulau Jawa.  

Kentang hitam banyak dibudidayakan terutama di Pulau Jawa tetapi masih terbatas pada 

masyarakat tertentu. Padahal jika dikembangkan, potensi tanaman ini sangat besar. Umbi 

tanaman mengandung nutrisi tinggi bagi kesehatan manusia, dan kandungan berat kering dan pati 

pun potensial dikembangkan sebagai bahan baku industry atau bahan pangan (Enyiukwu, 

Awurum, & Nwaneri, 2014; Ukpabi, Oti, & Ogbogu, 2011). 

Tanaman kentang hitam diperbanyak secara vegetativ, sehingga dimungkinkan terjadi duplikasi 

bahan genetik. Beberapa penelitian menunjukkan adanya keragaman morfologi pada tanaman 
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kentang hitam (Nanema, Traore, Bationo/Kando, & Zongo, 2009). Hal ini dapat diduga adanya 

keragaman genetik yang mengendalikan karakter morfologi. 

Selain morfologi, kandungan nutrisi umbi tanaman juga perlu diuji keberagamannya. Pengujian 

proksimat merupakan awal untuk menentukan genotip spesifik olahan dan bahan baku industry. 

Potensi kentang hitam untuk bahan baku industri dan bahan pangan pangan langsung banyak 

dibahas oleh peneliti sehingga perlu pengembangan lebih lanjut dengan mengidentifikasi 

keragaman dihubungkan dengan keperluan industri (Sugri, Kusi, Kanton, Nutsugah, & Zakaria, 

2013; Ukpabi et al., 2011). Identifikasi keragaman dengan pendekatan multivariat dapat dilakukan 

untuk menduga keragaman maksimum dari komponen karakter (Johnson & Wichern, 2014; 

Mwirigi, Kahangi, Nyende, & Mamati, 2009). Identifikasi karakter khusus dari keragaman karakter 

berguna untuk mengidentifikasi genotip (Hossain, 2006).  

 

METODE PENELITIAN 

Bahan tanaman dan Metode Percobaan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini ialah 15 genotip kentang hitam. Penelitian dilakukan 

menggunakan rancangan acak kelompok denga 15 genotip sebagai perlakuan diulang 2 kali. 

Percobaan dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran pada bulan 

Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013. Pengamatan dilakukan terhadap karakter 

tinggi tanaman, ketebalan batang, jumlah cabang, jumlah buku, panjang daun, lebar daun, jumlah 

gerigi, panjang tangkai daun, jumlah daun, jumlah bunga terbuka, jumlah kuncup bunga, jumlah 

karangan bunga, panjang karangan bunga, panjang umbi, lebar umbi, bobot per umbi, berat umbi 

per tanaman, potensi hasil, kandungan pati, kandungan bahan kering, kadar air, kandungan lemak, 

kandungan gula reduksi, kandungan protein, dan kadar abu. Kandungan nutrisi dianalisis 

berdasarkan analisis proksimat (AOAC, 1997) 

 

Analisis data  

kontribusi setiap karakter terhadap keragaman total pada genotip kentang hitam diduga 

berdasarkan pendekatan analisis komponen utama / principal component analysis (PCA) 

berdasarkan tipe koefisien korelasi Pearson (n-1). Komponen utama (PC) bermakna jika nilai 

eigenvalue lebih dari satu. Karakter yang berkontribusi utama pada setiap PC ditandai dengan nilai 

factor loading (PC > |0.6|) (Peres-Neto, Jackson, & Somers, 2003). Analisis data menggunakan 

perangkat lunak Microsoft® Excel 2007/XLSTAT Version 2009.3.02. Biplot karakter spesifik pada 

genotip dengan metode pendekatan singular value decomposition (SVD). Data ditranformasi 

berdasarkan rows-colomns centered, dan biplot ditampilkan berdasarkan scaling symmetric (SYM 

Biplot) menggunakan Biplot 1.1 (Lipkovich & Smith, 2002). Kebermaknaan karakter sebagai penciri 

umum dan penciri khusus pada genotip ditentukan berdasarkan jarak maksimum titik pusat dengan 

pendekatan Hotelling test (Johnson & Wichern, 2014). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakter morfologi, agronomi, dan kandungan nutrisi pada 15 genotip kentang hitam mempunyai 

penampilan yang beragam. Dasar penentuan penampilan genotip didasarkan pada pemusatan 

data dan keragaman karakter didasarkan pada sebaran data. Pemusatan dan sebaran data ini 

dapat dijadikan sebagai penciri umum dan penciri khusus pada genotip kentang hitam. Karakter 

yang diamati berdasarkan morfologi tanaman terdiri dari bagian batang, daun, bunga, umbi, dan 

kandungan nutrisi umbi. 

 

Rata-rata dan Keragaman Karakter Genotip Kentang Hitam 

Penampilan dua puluh lima karakter pada lima belas genotip kentang hitam ditampilkan pada Tabel 

1. Berdasarkan nilai koevisien variasi karakter jumlah karangan bunga merupakan karakter yang 

paling beragam dan karakter kadar air umbi mempunyai keragaman yang paling sempit. Jika 

dipisahkan berdasarkan bagian tanaman maka pada bagian batang karakter yang mempunyai 

keragaman paling tinggi ialah tinggi tanaman dengan nilai koefisien variasi 14.40 %. Karakter 

jumlah buku per tanaman dan jumlah cabang per tanaman mempunyai keragaman yang sama dan 

paling rendah dengan nilai koefisien variasi 7.31 %. 

 
Tabel 1. Deskripsi  25 karakter agromorfologi dan kandungan nutrisi pada 15 genotip kentang 

hitam 
 

Karakter Minimum Maksimum Rata-
rata 

Standar 
deviasi 

Koefisien 
Variasi (%) 

Tinggi tanaman (cm) 25.67 42.83 34.88 5.02 14.40 

Ketebalan batang (cm) 0.82 1.50 1.25 0.18 14.24 

Jumlah cabang 20.67 27.00 21.73 1.59 7.31 

Jumlah buku 10.33 13.50 10.87 0.79 7.31 

Panjang daun (cm) 4.92 6.08 5.38 0.37 6.82 

Lebar daun (cm) 3.92 4.92 4.38 0.30 6.86 

Jumlah gerigi 12.83 21.67 16.82 2.44 14.52 

Panjang tangkai daun (cm) 1.83 2.67 2.36 0.24 10.40 

Jumlah daun 41.33 53.67 43.44 3.10 7.14 

Jumlah bunga terbuka 20.00 90.33 42.77 29.49 68.95 

Jumlah kuncup bunga 4.67 10.17 5.96 1.33 22.32 

Jumlah karangan bunga 2.50 22.33 8.42 8.02 95.27 

Panjang karangan bunga (cm) 4.52 10.95 5.94 1.96 32.92 

Panjang umbi (cm) 3.95 5.25 4.68 0.38 8.19 

Lebar umbi (cm) 1.10 1.70 1.46 0.18 12.13 

Bobot per umbi (g) 6.38 15.07 10.15 2.42 23.81 

Berat umbi per tanaman (g) 114.83 506.38 320.73 107.81 33.61 

Potensi hasil (t/ha) 4.78 21.10 13.36 4.49 33.61 
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Karakter Minimum Maksimum Rata-
rata 

Standar 
deviasi 

Koefisien 
Variasi (%) 

Kandungan pati (%) 14.15 18.99 17.02 1.36 7.98 

Kandungan bahan kering (%) 24.40 29.69 26.85 1.47 5.49 

Kadar air (%) 70.31 75.61 73.15 1.47 2.02 

Kandungan lemak (%) 0.50 2.50 1.35 0.57 42.11 

kandungan gula reduksi (%) 0.41 1.03 0.60 0.19 32.26 

Kandungan protein (%) 0.95 2.52 1.46 0.38 26.08 

Kadar abu (%) 2.44 4.24 3.45 0.44 12.77 

 
 

Pada bagian daun keragaman tertinggi terdapat pada karakter panjang daun mempunyai nilai 

koefisien variasi 6.82 %, dan terendah terdapat pada karakter jumlah gerigi dengan  nilai koefisien 

variasi sebesar 14.52 %. Karaktersitik bunga yang mempunyai keragaman tertinggi ialah jumlah 

karangan bunga mempunyai nilai koefisien variasi 95.27 %, dan keragaman terendah terdapat 

pada karakter panjang karangan bunga nilai koefisien variasi sebesar 32.92 %. Pada karakteristik 

umbi, bobot umbi per tanaman dan potensi hasil mempunyai keragaman tinggi dengan nilai 

koefisien variasi sama yaitu sebesar 33.61 %. Pada kandungan nutrisi berdasarkan proksimat, 

keragaman tertinggi terdapat pada persentase lemak total dengan nilai koefisien variasi sebesar 

42.11 % dan keragaman terendah terdapat pada kadar air dengan nilai koefisien keragaman 

sebesar 2.02 % (Tabel 1).  

 
 
Principal component analysis  

Kontribusi keragaman yang disumbangkan oleh setiap karakter yang diamati dapat diketahui 

berdasarkan principal component analysis. Kontribusi setiap karakter yang terlibat berada pada 

komponen utama yang mempunyai eigenvalue lebih dari 1. Berdasarkan analisis diketahui 

terdapat  tujuh komponen utama (PC) pertama yang mempunyai eigenvalue di atas 1 dengan 

memberikan kontribusi keragaman maksimum sebesar 90.82 % Tabel 2). Komponen utama 

pertama (PC1) mempunyai eigenvalue 6.73, dan berkontribusi terhadap keragaman total sebesar 

26.93 %. Keragaman ini berasal dari karakter tinggi tanaman, jumlah bunga terbuka, jumlah kuncup 

bunga, jumlah karangan bunga, panjang karangan bunga, lebar umbi, dan kandungan pati. Tinggi 

tanaman mempunyai rentang antara 25.7 cm  sampai dengan 42.8 cm dengan rata-rata 34.9 cm. 

Jumlah bunga terbuka mempunyai rentang antara 20.0 bunga sampai dengan 90.3 bunga dan 

rata-rata 42.8 bunga. Jumlah kuncup bunga mempunyai rentang antara 4.7 kuncup sampai dengan 

10.2 kuncup dan rata-rata 6.0 kuncup. Jumlah karangan bunga mempunyai rentang antara 2.5 

sampai dengan 22.3 dengan rata-rata 8.4. Panjang karangan bunga mempunyai rentang antara 

4.5 cm sampai dengan 11.0 cm dengan rata-rata 5.9 cm. Lebar umbi mempunyai rentang antara 

1.1 cm sampai dengan 1.7 cm dan rata-rata 1.5 cm. Kandungan pati umbi mempunyai rentang 

antara 14.2 % sampai dengan 19.0 % dengan rata-rata 17.0 % (Tabel 1). 

file:///C:/Users/Cindy/AppData/Roaming/Microsoft/DATA/AAAP/Japan/msap/paper02.htm%23%23
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Tabel 2. Eigenvalue, keragaman, keragaman kumulatif, dan loading factor pada 25 karakter 15 

genotip kentang hitam 
 

 Komponen dan Karakter PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Eigenvalue 6.73 4.83 3.22 2.51 2.29 1.77 1.35 

Variability (%) 26.93 19.30 12.89 10.05 9.18 7.07 5.40 

Cumulative % 26.93 46.23 59.12 69.17 78.34 85.41 90.82 

Tinggi tanaman (cm) -0.76 0.25 0.04 0.11 -0.29 -0.27 -0.14 

Ketebalan batang (cm) 0.26 0.44 0.53 -0.30 -0.15 -0.20 -0.38 

Jumlah cabang -0.41 0.85 0.15 -0.20 -0.12 0.13 0.08 

Jumlah buku -0.41 0.85 0.15 -0.20 -0.12 0.13 0.08 

Panjang daun (cm) 0.00 -0.16 0.25 0.85 -0.04 0.25 -0.11 

Lebar daun (cm) 0.11 0.15 0.19 0.81 0.18 -0.29 0.34 

Jumlah gerigi -0.11 0.56 -0.21 0.04 0.28 0.56 -0.40 

Panjang tangkai daun (cm) -0.16 0.36 -0.21 0.03 0.72 0.21 0.31 

Jumlah daun -0.41 0.84 0.15 -0.20 -0.12 0.13 0.08 

Jumlah bunga terbuka 0.89 0.03 -0.05 -0.07 0.10 0.00 0.10 

Jumlah kuncup bunga 0.68 0.23 -0.34 0.17 0.39 0.19 -0.28 

Jumlah karangan bunga 0.89 0.05 -0.05 -0.13 0.20 0.01 -0.01 

Panjang karangan bunga (cm) 0.81 0.18 -0.22 -0.02 0.25 0.03 -0.24 

Panjang umbi (cm) 0.49 -0.02 0.41 0.25 -0.45 0.35 -0.22 

Lebar umbi (cm) 0.62 0.16 0.40 0.47 -0.18 0.29 -0.03 

Bobot per umbi (g) 0.31 0.69 0.43 0.02 -0.14 0.34 0.28 

Berat umbi per tanaman (g) 0.56 -0.50 0.21 -0.47 -0.23 0.27 0.18 

Potensi hasil (t/ha) 0.56 -0.50 0.21 -0.47 -0.23 0.27 0.18 

Kandungan pati (%) 0.64 0.38 -0.18 0.04 -0.44 -0.35 -0.08 

Kandungan bahan kering (%) 0.53 0.45 -0.55 0.07 -0.32 -0.22 0.17 

Kadar air (%) -0.53 -0.45 0.55 -0.07 0.32 0.22 -0.17 

Kandungan lemak (%) -0.08 0.00 -0.56 0.28 -0.55 0.33 0.22 

kandungan gula reduksi (%) -0.43 -0.36 -0.38 -0.01 -0.13 0.49 0.33 

Kandungan protein (%) 0.56 0.39 0.26 -0.13 0.39 -0.14 0.43 

Kadar abu (%) 0.01 -0.14 0.87 0.12 0.06 -0.15 0.21 

Keterangan : PC = komponen utama, angka yang dicetak tebal menunjukkan karakter mempunyai 
kontribusi utama jika loading factor > |0.6| 

 
Komponen utama kedua mempunyai eigenvalue 4.82, dan berkontribusi terhadap keragaman total 

sebesar 19.30 %. Keragaman ini berasal dari karakter jumlah cabang, jumlah buku, jumlah daun, 

dan bobot per umbi (Tabel 2). Jumlah cabang mempunyai rentang antara 20.7 cabang sampai 

dengan 27.0 cabang dengan rata-rata 21.7 cabang. Jumlah buku mempunyai rentang antara 10.3 

buku sampai dengan 13.5 buku dengan rata-rata 10.9 buku. Jumlah daun mempunyai rentang 
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antara 41.3 helai sampai dengan 53.7 helai dengan rata-rata 43.4 helai. Bobot per umbi 

mempunyai rentang antara 6.4 g sampai dengan 15.1 g dengan rata-rata 10.2 g (Tabel 1). 

Komponen utama ketiga mempunyai eigenvalue 3.22, dan berkontribusi terhadap keragaman total 

sebesar 12.89 % dengan karakter kadar abu  kerkontribusi terhadap keragaman. Kadar abu 

mempunyai rentang antara 2.4 % sampai dengan 4.2 % dengan rata-rata 3.5 %. Komponen utama 

keempat mempunyai eigenvalue 2.51, dan berkontribusi terhadap keragaman total sebesar 10.04 

% yang berasal dari karakter panjang daun  dan lebar daun. Panjang daun mempunyai rentang 

antara 4.9 cm sampai dengan 6.1 cm dengan rata-rata 5.4 cm. Lebar daun mempunyai rentang 

antara 3.9 cm sampai dengan 4.9 cm dengan rata-rata 4.4 cm. Komponen utama kelima 

mempunyai eigenvalue 2.29, dan berkontribusi terhadap keragaman total sebesar 9.18 % berasal 

dari karakter panjang tangkai daun. Panjang tangkai daun mempunyai rentang antara 1.8 cm 

sampai dengan 2.7 cm dengan rata-rata 2.4 cm (Tabel 1). 

Komponen utama pertama ke enam mempunyai eigenvalue 1.77, dan berkontribusi terhadap 

keragaman total sebesar 7.07 %. Komponen utama ketujuh mempunyai eigenvalue 1.35, dan 

berkontribusi terhadap keragaman total sebesar 5.41 % (Tabel 2). Walaupun mempunyai 

eigenvalue lebih dari satu tetapi pada komponen keenam dan ketujuh kontribusi karakter terhadap 

keragaman total sangat kecil. 

 

Hubungan Karakter dan Genotip 

Hubungan antara karakter yang dimiliki dan menjadi ciri khas dengan genotip dapat digambarkan 

pada biplot. Gambar 1 menunjukkan hubungan antara karakter dan genotip kentang hitam yang 

dapat menjadi penciri khusus dan umum. Biplot menunjukkan PC1 menjelaskan keragaman 

sebesar 94.3 % dan PC2 menjelaskan keragaman sebesar  5.3 % keragaman karakter dan 

genotip. Secara visual panjang vector genotip merupakan kekuatan keunikan yang dimiliki secara 

simultan yang berkaitan dengan setiap karakter yang diukur. Poligon menunjukkan karakter-

karakter utama yang menjadi penciri pada genotip yang dibatasi dengan sektor. Sektor adalah 

garis dari pusat yang memotong tegak lurus garis yang menghubungkan dua koordinat terluar dari 

karakter. Elips yang berada di bagian tengah merupakan batas yang menentukan karakter sebagai 

penciri khusus atau penciri umum dari genotip kentang hitam. Karakter yang berada di wilayah 

elips merupakan karakter umum yang dimiliki oleh setiap genotip pada kultivar-kultivar unggul dan 

galur-galur harapan. 

Tinggi tanaman, jumlah bunga mekar, jumlah karangan bunga, dan berat umbi per tanaman 

merupakan karakter penciri khusus dari genotip, sedangkan karakter lainnya merupakan penciri 

umum, artinya dimiliki secara rata-rata oleh genotip kentang hitam. Karakter bobot umbi per 

tanaman merupakan karakter spesifik genotip KH5, KH10, KH11, KH13, dan KH14. Jumlah bunga 

mekar dan jumlah karangan bunga merupakan penciri khusus genotip KH2, KH8, dan KH18. Tinggi 

tananaman merupakan penciri khusus dari KH3, KH6, KH7, KH9, KH12, KH15, dan KH17 (Gambar 
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1). Kekhususan ini dapat menjadi penciri bagi identifikasi kentang hitam. Secara fisiologis-metrik 

hal ini merupakan kompensasi antar karakter komponen hasil agar tanaman dapat merespon 

perubahan lingkungan untuk mendapatkan hasil optimal, dan karakter ini tergantung pada genotip 

tanaman (Heinrich, Francis, & Eastin, 1983). 

 

 
 

Gambar 1. Biplot 25 karakter agromorfologi dan kandungan nutrisi pada 15 genotip kentang hitam. 
Keterangan : bt1 = tinggi (cm); bt2 = ketebalan batang (cm); bt3 = jumlah cabang; bt4 
= jumlah buku; dn1 = panjang daun (cm); dn2 = lebar daun (cm); dn3 = jumlah gerigi; 
dn4 = panjang tangkai daun (cm); dn5 = jumlah daun; bu1 = jumlah bunga mekar; bu2 
= jumlah kuncup bunga; bu3 = jumlah karangan bunga; bu4 = panjang karangan bunga 
(cm); um1 = panjang umbi (cm); um2 = lebar umbi (cm); um3 = bobot per umbi (g); 
um4 = berat umbi per tanaman (g); um5 = potensi hasil (t/ha); gz1 = kandungan pati 
(%); gz2 = kandungan bahan kering (%); gz3 = kadar air (%); gz4 = kandungan lemak 
(%); gz5 = kadungan gula reduksi (%); gz6 = kandungan protein (%); gz7 = kadar abu 
(%);  

 
 
 
 
KESIMPULAN 
 
1. Terdapat keragaman pada karakter tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah  buku, panjang 

daun, lebar daun, panjang tangkai daun, jumlah daun, jumlah bunga terbuka, jumlah kuncup 
bunga, jumlah karangan bunga, panjang karangan bunga, lebar umbi, bobot per umbi,  
kandungan pati, dan kandungan abu.  

2. Perbedaan aksesi dapat dengan jelas dibedakan berdasarkan karakter tinggi tanaman, jumlah 
bunga mekar, jumlah karangan bunga, dan berat umbi per tanaman. 
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ABSTRACT 
 

Winged bean (Psophocarpus tetragonolobus) is a potential crop that can be developed to support 
food security. This study was conducted to determine the diversity and potency of several winged 
bean accessions. The accessions belonged to collection of underutilized Crop Research Centre 
(UCRC) Universitas Brawijaya which is obtained from several regions in Indonesia. Eight 
accessions were planted in a single plot without replication. Data were collected for qualitative and 
quantitative characters based on IBPGR descriptors from vegetative phase until harvest. The 
diversity of quantitative character was assessed by calculating the coefficient of variance. Result 
of observation and data analysis shows that there is a high diversity in almost all quantitative 
characters within and between accessions. The range of flowering date were from 83 to 120 d.a.p, 
the number of flower from 18 to 344, pod length from 15.5 to 2.9 cm, pod width from 1.9 to 2.9 cm, 
fruit set from 18 to 54 %, fresh pod harvesting time from 98.83 to 144.25 d.a.p, pod number from 
6 - 67, pod weight from 140.8 to 1311 g/ plant, number of seeds per pod from 12 to 18, weight per 
seed from 0.3 to 0.6 g. The variability of qualitative characters was low. Based on yield characters, 
similarity within accession and the level of consumer preference show that the accession of 
Semarang 2 is reasonable to develop further. This accession has highest yield, high uniformity and 
good shape, flavour and crispness of young pods. 
  
Keywords: winged bean (Psophocarpus tetragonolobus), diversity, food security 
 
PENDAHULUAN 

Kecipir (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.)  termasuk dalam family Fabaceae (kacangan), 

yang diduga berasal dari Papua Nugini, Mauritus, Madagaskar atau India (Anonim 1981). Pusat 

keragamannya terdapat di dataran tinggi Papua Nugini (Anonim 1981; Herath 1993; Khan 1971) 

dan di Indonesia (Anonim1981). Kecipir ialah tanaman tahunan yang di Indonesia dibudidayakan 

sebagai tanaman sayuran. Semua bagian tanaman kecipir kecuali batang dapat digunakan 

sebagai bahan pangan yang bernilai gizi terutama protein tinggi sehingga kecipir dijuluki 

“supermarket on the stalk”. Kandungan protein pada bunga 2,8-5,6; daun 5-7,6; polong muda 1,9-

4,3; biji segar 4,6-10,7; biji kering 29,8-39 dan umbi 3-15, masing-masing dihitung sebagai gram 

per 100 gram bobot segar (Anonim,1981). Pemanfaatan tanaman kecipir di Indonesia masih 

terbatas pada polong muda segar sebagai sayur. Tanaman kecipir umumnya ditanam bukan 

sebagai tanaman utama dan tidak dibudidayakan secara intensif.  

Indonesia adalah pusat keragaman kecipir, dan mengingat potensinya yang begitu besar maka 

perlu langkah-langkah untuk evaluasi keragaman sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan 

dengan baik. Keberadaan kecipir di berbagai wilayah Indonesia dengan nama daerah masing-

masing menunjukkan bahwa kecipir sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat. Dijumpai 

keragaman yang tinggi pada jenis yang dijumpai di daerah-daerah tersebut yaitu pada karakter 
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pertumbuhan tanaman, bentuk helai daun, warna bunga, warna sayap polong, bentuk polong, 

sampai warna biji tua (Hidayat dan Handayani, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

keragaman dari koleksi benih yang yang dimiliki oleh UCRC-UB berdasarkan karakter 

agromormologi. Informasi yang didapatkan dapat dimanfaatkan langsung sebagai dasar seleksi 

maupun untuk menentukan strategi perbaikan genetik atau untuk memberikan identitas pada 

masing-masing nomor koleksi.   

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, di Desa 

Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Lokasi penelitian terletak pada ketinggian 

± 330 mdpl, dengan suhu rata-rata 27-29°C dan curah hujan 241-429 mm/bulan. Penelitian 

dilakukan dari bulan Februari 2015 hingga bulan Juli 2015. 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan yaitu benih 8 nomor koleksi kecipir yang merupakan benih generasi turunan 

dari tanaman yang benihnya diperoleh dari berbagai daerah di Indonesia (Tabel 1). Alat utama 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptor untuk kecipir dari IPBGR. 

Tabel 1. Daftar bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian 

No Kode Aksesi Asal 

1. Gre Gresik, Jawa Timur 
2. Kla Klaten, Jawa Tengah 
3. Puj 2 Malang, Jawa Timur 
4. Boj A1 Bojonegoro, Jawa Timur 
5. Pad 1 Padang, Sumatra Barat 
6. SM Hasil seleksi 
7. Sem 2 Semarang, Jawa Tengah 
8. UB Hasil seleksi 

  

Metode Penelitian 

Masing-masing nomor koleksi ditanam dalam petak tunggal tanpa ulangan pada lokasi yang sama. 

Jarak antar tanaman adalah 1,2 m dan jarak antar plot 2 m. Masing-masing nomor koleksi ditanam 

6 benih sehingga total semua tanaman adalah 48 tanaman. Budidaya dan pemeliharaan dilakukan 

dengan metode standard dengan pemasangan ajir sepanjang untuk tempat tumbuh tanaman. 

Pengamatan dilakukan pada semua tanaman berdasarkan panduan deskriptor dari IBPGR. 

Karakter yang diamati adalah karakter kualitatif berupa:ukuran daun, bentuk daun, warna mahkota 

bunga,  warna polong, bentuk polong, tekstur permukaan polong, jumlah polong per peduncle, 

bentuk biji, warna biji dan warna hilum, serta karakter kuantitatif berupa: umur berbunga (hst), 

jumlah bunga pertanaman, panjang polong (cm), lebar polong (cm), fruit-set (%), umur awal panen 

segar (hst), jumlah polong per tanaman, bobot polong segar per tanaman (g), jumlah biji per 

polong, berat per biji (g) 
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Analisis Data 

Data kualitatif dianalisis menggunakan bantuan panduan pengujian individual dari IBPGR dan 

NBPGR (Chandel et al., 1984). Hasil ealuasi dicatat dan disusun dalam tabel deskripsi. Data 

kuantitatif dianalisis untuk mendapatkan nilai rerata, rentang, ragam, standard deviasi, koefisien 

keragamannya baik di dalam nomor koleksi maupun antar nomor koleksi.  

Formulasi untuk menghitung nilai ragam adalah sebagai berikut: 

𝜎2=

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑛

𝑛−1
 

di mana: 

σ2  = ragam 

x = nilai dari peubah  yang diamati 

n = jumlah individu Banyaknya populasi pada genotip yang diamati 

 

Nilai koefisien keragaman (KK) dihitung menggunakan formulasi: 

KK =
𝜎

�̅�
 

di mana: 

     σ  = standard deviasi 

     �̅�  = rerata umum 

Nilai KK kemudian dikelompokkan berdasarkan ketentuan dari Suratman et al. (2000) yaitu jika 

bernilai 0,1%-25% tergolong  rendah,  25,1%-50% tergolong sedang, dan >50% tergolong tinggi. 

Dari hasil perhitungan KK dapat diketahui tingkat keragaman pada masing-masing peubah 

pengamatan.  

Principal component analysis (PCA) dengan pendekatan koefisien korelasi Pearson dilakukan 

untuk mengetahui kontribusi karakter terhadap keragaman maksimum. Pengelompokkan 

genotip.dilakukan dengan analisis klaster berdasarkan agglomerative hierarchical clustering 

berdasar similaritas koefisien korelasi Pearson dan metode  aglomerasi unweighted pair-group 

average (UPGMA) dilakukan untuk. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakter kualitatif 

Berdasarkan pengamatan diperoleh informasi bahwa pada karakter kualitatif terdapat keragaman 

antar aksesi maupun dalam aksesi (tabel 1, tabel 2, gambar 1, gambar 2, gambar 3). Semua aksesi 

memiliki tipe pertumbuhan indeterminate di mana hingga penelitian diakhiri tanaman tetap 

mengalami pertumbuhan dan berbuah. Menurut Krisnawati (2010) sampai saat ini belum dijumpai 

kecipir yang memiliki tipe pertumbuhan determinate. Karakter bentuk daun berkaitan dengan 

proses fisiologi tanaman dan hasil sehingga adanya keragaman pada karakter ini masih terbuka 

kemungkinan untuk mendapatkan karakter ideal tanaman kecipir. Karakter warna mahkota relatif 
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kecil keragamannya. Tidak dijumpai tanaman yang memiliki warna mahkota putih, sementara 

menurut Handayani (2013) di Indonesia didapati kecipir dengan warna mahkota putih. Warna 

polong memiliki keragaman relatif rendah. Keragaman bentuk polong relatif kecil tetapi jika dilihat 

dari ukuran maka terdapat keragaman yang cukup besar. Ukuran polong yang beragam merupaan 

potensi untuk pengembangan kecipir dengan karakter ukuran polong sesuai dengan selera 

konsumen/masyarakat.  

Tabel 1. Hasil pengamatan karakter kualitatif tipe pertumbuhan, bentuk daun, warna mahkota 
bunga, warna  polong dan bentuk polong pada 8 nomor aksesi yang diteliti 

Kode Aksesi 

Peubah 

TP BD WM WP BP 

Boj A1 indeterminate deltoid biru – ungu kebiruan hijau muda – hijau rectangular – semi-flat 

Gre indeterminate deltoid ungu kebiruan hijau rectangular – semi-flat 

Kla indeterminate deltoid ungu kebiruan hijau muda – hijau rectangular – semi-flat 

UB indeterminate deltoid ungu kebiruan hijau muda rectangular – semi-flat 

SM indeterminate ovate – ovate laceolate ungu kebiruan – ungu gelap hijau – hijau keunguan rectangular – semiflat 

Sem 2 indeterminate deltoid ungu kebiruan hijau muda rectangular – semi-flat 

Puj 2 indeterminate deltoid ungu kebiruan hijau muda – hijau rectangular – semi-flat 

Pad 1 indeterminate deltoid ungu kebiruan – ungu gelap hijau – hijau keunguan rectangular – semi-flat 

TP = tipe pertumbuhan, BD = bentuk daun, WM = warna mahkota bunga, WP = warna polong, BP = bentuk polong 

 
Keragaman pada karakter tekstur permukaan polong, jumlah polong per peduncle dan bentuk biji 

relatif rendah. Terdapat  keragaman pada warna biji baik dalam aksesi maupun antara aksesi. 

Warna biji yang dominan adalah cream. Terdapat keragaman pada warna hilumbaik dalam aksesi 

maupun antara aksesi. 

 
Tabel 2. Hasil pengamatan karakter kualitatif tekstur permukaan polong, jumlah polong per 
peduncle, bentuk biji,  
             warna biji dan warna hilum pada 8 nomor aksesi yang diteliti 

Kode 
Aksesi 

Peubah 

TPP JPP BB WB WH 

Boj A1 
halus – 
sedang 

single podded bulat cream – coklat putih 

Gre 
halus – 
sedang 

single podded – 
double podded 

bulat - 
oval 

cream putih 

Kla 
halus – 
sedang - kasar 

single podded 
bulat - 
oval 

cream – varigated 
(brown & black) 

putih - 
hitam 

UB 
halus – 
sedang 

single podded – 
double podded 

bulat - 
oval 

cream 
putih - 
hitam 

SM halus single podded oval cream – hitam putih 

Sem 2 
halus – 
sedang 

single podded bulat cream putih 

Puj 2 
halus – 
sedang 

single podded 
bulat - 
oval 

cream – variegated 
(brown & black) 

putih - 
hitam 

Pad 1 sedang - kasar 
single podded – 
double podded 

bulat 
cream, hitam, hitam 
keunguan 

putih - 
hitam 

TPP = tekstur permukaan polong, JPP = jumlah polong per peduncle,  BB = bentuk biji, WB = 
warna biji, WH = warna hilum 
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deltoid ovate ovate lanceolate 

Gambar 1. Variasi bentuk daun pada nomor aksesi yang diteliti  
 

   

blue bluish purple dark purple 

Gambar 2. Variasi warna mahkota pada nomor aksesi yang diteliti  
 

    

Boj A1 - rectangular Boj A1 – semi flat Gre – rectangular Gre – semi flat 

    

Kla – rectangular Kla – semi flat UB – semi flat UB - rectangular 
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SM – rectangular SM – semi flat Sem 2 – rectangular Sem 2 – semi flat 

    

Puj 2 – rectangular Puj 2 – semi flat Pad 1 – semi flat Pad 1 – rectangular 

Gambar 3. Variasi bentuk polong pada nomor aksesi yang diteliti (nama aksesi – bentuk polong) 
 

 
Karater kuantitatif 

Kecipir adalah tanaman semusin yang biasa dibudidayakan secara tahunan. Umurnya panjang 

dan pada penelitian ini diketahui bahwa tipe pertumbuhan semua aksesi yang diuji adalah 

indeterminate. Pengukuran karakter kuantitatif yang berkaitan dengan komponen hasil (jumlah 

polong total dan bobot polong tolal) sulit dilakukan karena tanaman berbunga sepanjang waktu. 

Pada penelitian ini dibuat penetapan waktu pengamatan yaitu dibatasi hingga 6 bulan dari waktu 

tanam.  

Variasi pada karakter agronomi dari genotip-genotip yang diteliti menunjukkan adanya variasi. 

Besarnya variasi beragam tergantung dari karakter yang diamati. Berdasarkan nilai koefisien 

keragaman, karakter yang memiliki keragaman paling besar adalah jumlah bunga sedangkan yang 

paling seragam adalah umur berbunga. Karakter yang keragamannya termasuk tinggi  (KK > 50%) 

adalah jumlah bunga, jumlah polong dan bobot polong segar per tanaman (Tabel 3). Umur 

berbunga terpanjang terdapat pada aksesi SM, sedangkan yang terpendek pada Boj A1. Secara 

umum, seluruh genotip yang diuji mulai berbunga pada umur 3-4 bulan. Aksesi dengan rata-rata 

panjang polong terpendek adalah Boj A1, sedangkan yang  terpanjang adalah SM. Aksesi dengan 

rata-rata jumlah bunga paling sedikit adalah SM, sedangkan yang terbanyak adalah aksesi Gre. 

Kisaran lebar polong semua aksesi dari yang paling kecil hingga yang paling besar adalah berkisar 

1 cm. Aksesi yang memiliki lebar polong sama-sama kecil ialah Boj A1, Gre dan SM sedangkan 

nilai terbesar pada  aksesi Sem 2 dan Pad 1. Aksesi fruit-set adalah Boj A1, sedangkan paling 

Klaten 

Tanaman 6 

Semi-flat 
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tinggi adalah UB. Aksesi dengan umur panen paling pendek adalah Sem 2, sedangkan paling 

panjang SM. Aksesi dengan jumlah polong paling sedikit adlaah SM, sedangkan yang paling 

banyak adalah aksesi Gre. Aksesi dengan bobot polong per tanaman paling rendah adalah UB, 

sedangkan yang paling tinggi adalah Sem 2. Aksesi dengan jumlah biji paling sedikit adalah Puj 2, 

sedangkan yang paling banyak adalah SM. Aksesi yang memiliki bobot per biji terkecil adalah SM, 

sedangkan yang terbesar adalah Sem 2 dan Pad 1. 

Tabel 3. Nilai rentang, rerata, ragam dan koefisien keragaman dari peubah yang diamati dari 

seluruh nomor  aksesi 

Karakter Minimal Maksimal Rerata St Deviasi KK (KK) 

Umur berbunga (hst) 83.67 120.60 98.22 12.41 12.63 

Jumlah bunga 18.00 344.00 128.38 114.75 89.39 

Panjang polong (cm) 15.50 32.90 20.89 5.46 26.14 

Lebar polong (cm) 1.90 2.90 2.19 0.34 15.35 

Fruit set (%) 18.00 52.00 33.88 13.01 38.41 

Umur awal panen segar (hst) 98.83 144.30 113.93 15.47 13.58 

Jumlah polong 6.00 67.00 28.75 22.27 77.46 

Bobot polong segar per tanaman (g) 140.80 1311.00 574.05 494.32 86.11 

Jumlah biji per polong 12.00 18.00 14.88 2.17 14.57 

Bobot per biji kering (g) 0.30 0.60 0.48 0.10 21.79 

 

Berdasarkan principal component analysis, terdapat 3 komponen utama pertama yang 

berkontribusi terhadap keragaman maksimum  91.783 % berdasarkan 10 karakter yang diamati. 

Komponen utama yang berkontribusi ini dicirikan dengan eigenvalue yang mempunyai nilai di atas 

1 (Tabel 3). Komponen utama pertama (PC1) mempunyai eigenvalue 5.013 memberikan kontribusi 

keragaman sebesar 50.133 % terhadap keragaman total yang berasal dari karakter umur 

berbunga, jumlah bunga, fruit set, umur awal panen segar, jumlah polong, bobot polong segar per 

tanaman dan bobot per biji kering. PC2 mempunyai eigenvalue 2.509 memberikan kontribusi 

keragaman 25.095 % yang berasal dari panjang polong dan jumlah biji per polong. PC3 

mempunyai eigenvalue 1.655 memberikan kontribusi keragaman 16.555% yang berasal dari lebar 

polong. Kebermaknaan karakter berdasarkan pada factor loading > 0.6, yang menunjukkan 

kontribusi keragaman yang nyata (Peres-Neto et al.,2003). 
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Tabel 3. Eigenvalue, keragaman, keragaman kumulatif tiga komponen utama pertama  (PC) dan 
factor loading karakter pada genotip cabai  

Komponen dan karakter  PC1 PC2 PC3 

Eigenvalue 5.013 2.509 1.655 

Keragaman (%) 50.133 25.095 16.555 

Kumulatif % 50.133 75.228 91.783 

Umur berbunga (hst) 0.817 0.465 0.229 

Jumlah bunga -0.831 0.434 -0.251 

Panjang polong (cm) 0.560 0.794 -0.223 

Lebar polong (cm) -0.022 -0.016 0.969 

Fruit set (%) 0.815 -0.060 -0.267 

Umur awal panen segar (hst) 0.852 0.434 0.132 

Jumlah polong -0.827 0.484 -0.194 

Bobot polong segar per tanaman (g) -0.764 0.579 -0.141 

Jumlah biji per polong 0.178 0.837 0.277 

Bobot per biji kering (g) -0.807 0.114 0.572 
Analisis klaster dilakukan berdasarkan semua (10) karakter yang diamati dan didapatkan 3 

kelompok utama genotip dengan tingkat kemiripan 96%. (Gambar 4). Kelompok 1 terdiri dari 2 

genotip (Boj A1 dan Pad 1) mempunyai fruit set paling rendah. Kelompok 2 beranggotakan 3 

genotip (Gre, Kla dan Sem 2) mempunyai jumlah bunga terbanyak, berat polong paling tinggi dan 

biji berukuran paling besar. Kelompok 3 terdiri dari 3 genotip (UB, SM dan Puj 2) memiliki fruit set 

paling tinggi tetapi jumlah bunga paling sedikit sehingga jumlah polong dan berat polongnya juga 

paling kecil. Hasil analisis klaster menunjukkan bahwa genotip-genotip tidak berkelompok 

berdasarkan asal daerahnya. Aksesi atau genotip yang berasal dari kelompok 4 paling potensial 

untuk digunakan sebagai kandidat tetua dalam perbaikan hasil tanaman kecipir.  

 

 

Gambar 4. Dendrogram pengelompokkan genotip kecipir berdasarkan karakter morfologi 
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Berdasarkan karakter kuantitatif yang diamati dibuat tabel penilaian potensi dari masing-masing 

galur. Kriteria potensial ditetapkan berdasarkan nilai yang dianggap paling menguntungkan untuk 

pengembangan kecipir dalam kepentingan pertanian (Tabel 4). Berdasarkan tabel yang telah 

dibuat maka genotip yang paling potensial untuk dikembangkan adalah adalah Sem 2 

Tabel 3. Tabel Potensi masing-masing aksesi kecipir 

Genotip 

Potensi berdasar karakter  

UB 
(HST) 

JB 
FS 
(%) 

UPs 
(HST) 

JP 
BP 
(g) 

PP 
(cm) 

LP (cm) JBi 
BpB 
(g) 

Boj A1 √   √       

Gre  √   √ √     

Kla      √   √  

UB   √     √   

SM   √    √    

Sem 2 √ √  √ √ √  √ √ √ 

Puj 2           

Pad 1        √ √  

UB = umur berbunga (hst), JB = jumlah bunga, FS = fruit set (%), UPs = umur awal panen segar, 
JP = jumlah polong, BP = berat polong segar per tanaman (g), PP = panjang polong (cm), LP = 
lebar polong (cm), JBi = jumlah biji per polong, BpP = berat per biji kering (g) 
 
KESIMPULAN 
 
Keragaman yang didapatkan pada genotip kecipir yang diteliti masih cukup tinggi berdasarkan 

pengamatan karakter kualitatif maupu kuantitatif. Potensi pengembangan kecipir khususnya untuk 

meningkatkan hasil masih sangat tinggi. Genotip Sem 2 paling potensial untuk dikembangkan 

sebagai jenis baru berdaya hasil tinggi.  
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ABSTRACT 
 

Gunung Ambang Nature reserve is a conservation area located in North Sulawesi that hold the 
biodiversity typical of Wallacea bioregion. In addition to the higher vegetation, this region also has 
the potential diversities of macroscopic fungi. The purpose of this study is to identify the fungal 
species diversity found in the Gunung Ambang Nature reserve as well as it’s potential utilizing 
opportunities, considering that the information on species diversity of fungi in the Wallacea region 
is very limited. This research was conduct using the Cruise Method by identifying macroscopic 
fungi along the hiking trail of Gunung Ambang Nature Reserve. The macroscopic fungi were 
observed based on the characteristics includes the color, diameter, surface of the veil, the shape 
of the stem, the length and diameter of the stem, the presence or absence of lamella or porous 
and ring, type of lamella and the type volva. The research also identifies  grow medium and the 
location  where the fungus was found. Data were analyzed descriptively qualitative. The results of 
the research identified  29 species of macroscopic fungi that included to the division Ascomycota 
and Basidiomycota. It belongs to 16 families and 10 orders  are Xylariales, Pezizales, 
Cantharellales, Agaricales, Auriculariales, Gloeophyllales, Hymenochaetales, Phallales, 
Polyporales and Russulales. Based on the potential of use, it has identified 10 types of mushrooms 
potentially as edible mushroom are Sarcoscypha maximus, Craterellus strugosus, Craterellus sp., 
Lyophyllum loricatum, Lyophyllum sp., Marasmius maximus, Plerotus sp., Auricularia sp., 
Microporus affinis, and Lactarius piperatus. Five types were identified as medicinal fungi are 
Xylaria sp.1, Xylaria sp.2, Xylaria sp.3, Gleophyllum sepiarrum, and Phallus tenuis. Based place 
to grow as much as 62% were found growing on decaying wood and 38% found growing in the soil 
/ litter. 
 
Keywords: Macrofungi, Gunung Ambang Nature Reserve, potential, food, medicine 

 
 

PENDAHULUAN 

Dalam ekosistem hutan, jamur berperan sebagai dekomposer bersama dengan bakteri dan 

protozoa yang memiliki peran dalam mendekomposisi bahan organik untuk mempercepat siklus 

materi. Jamur membantu dalam menyuburkan tanah melalui penyediaan nutrisi bagi tumbuhan 

sehingga hutan tumbuh dengan subur (Suharna, 1993). Jamur atau fungi merupakan organisme 

terbesar kedua setelah serangga di dunia ini. Saat ini diperkirakan 150 juta atau tujuh jenis 

didalamnya termasuk satu juta jenis makrofungi telah teridentifikasi (Li et al., 2012). Makrofungi 

merupakan bagian dari kelompok fungi atau jamur yang memiliki tubuh buah dan dapat diamati 

dengan mata langsung, lebih lanjut dijelaskan oleh Munir (2006) jamur makroskopis atau 

makrofungi merupakan kelompok utama organisme pendegradasi lignoselulosa karena mampu 
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menghasilkan enzim-enzim pendegradasi lignoselulosa seperti selulase, ligninase, dan 

hemiselulase, sehingga siklus materi dapat terus berlangsung.  

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman spesies jamur makroskopis yang tinggi, 

hal ini didukung oleh kondisi lingkungan Indonesia yang mempunyai iklim tropis basah. Beberapa 

jenis jamur telah dimanfaatkan bahkan dibudidayakan sebagai bahan pangan maupun obat-obatan 

seperti Pleurotus ostreatus dan Auricularia spp. Menurut Permana et al. (2016) keanekaragaman 

makrofungi di alam sebagai jamur pangan telah dikonsumsi manusia sejak beratus-ratus tahun 

yang lalu sebagai pangan spesial yang memberikan kenikmaatan citarasa karena nilai gizinya yang 

tinggi. Namun demikian, sampai saat ini data maupun literatur mengenai keanekaragaman jamur 

makroskopis dan manfaatnya di Indonesia pada umumnya masih sangat terbatas termasuk 

spesies jamur yang berasal dari kawasan Wallacea yang dikenal dengan endemisitas spesies yang 

tinggi. 

Cagar Alam Gunung Ambang merupakan satu dari kawasan konservasi yang berada Sulawesi 

bagian Utara dan menyimpan keanekaragaman hayati khas bioregion Wallacea. Memiliki empat 

tipe ekosistem yaitu hutan dataran rendah, hutan pegunungan, gunung api serta ekosistem danau. 

Secara administratif CA. Gunung Ambang berada di dua kabupaten yaitu Bolaang Mongondow 

dan Minahasa Selatan. Kawasan ini ditetapkan menjadi cagar alam berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pertanian No.359/Kpts/Um/6/1978 dengan luas kawasan seluas 8.638 ha. Namun, setelah 

dilakukan rekonstruksi dan pemancangan, tata batas mengalami perubahan menjadi ± 22.132 ha.  

Awal mula penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi satwa khas Sulawesi yaitu anoa 

atau Bubalus depresicornis. Jenis vegetasi yang ditemukan di kawasan ini diantaranya Calamus 

spp. dan  Bambusa spp. yang merupakan vegetasi penyusun hutan. Pada daerah hutan primer 

didominasi oleh Ficus, dari Suku Arecaceae serta dari Marga Adinandra dan Palaquium (Embo et 

al., 2015). Selain vegetasi tingkat tinggi, kawasan ini juga memiliki berbagai keanekaragaman jenis 

jamur karena didukung oleh kondisi iklimnya. Namun informasi mengenai keanekaragaman jenis 

jamur makrofungi khususnya di kawasan ini belum pernah ada. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengidentifikasi keanekaragaman jenis jamur yang terdapat di CA. Gunung Ambang serta peluang 

potensi pemanfaatannya.  

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di CA. Gunung Ambang yang merupakan rangkaian dari kegiatan 

eksplorasi flora dan fauna Balai Penelitian Kehutanan Manado yang dilaksanakan pada tahun 

2008-2009. Peta lokasi penelitian dijelaskan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Lokasi Penelitian CA. Gunung Ambang 

Bahan dan Alat 

Peralatan yang digunakan terdiri atas alkohol 70%, amplop spesimen, kotak spesimen, kertas 

koran, plastik spesimen, kamera digital, GPS, parang, pisau, peta kawasan, kaliper, lembar isian 

data, dan alat tulis menulis.  

Prosedur Penelitian 

Pengumpulan data jenis jamur dilakukan dengan metode jelajah (Cruise method) (Rugayah dan 

Pratiwi, 2004) di sepanjang jalur tracking wisata di CA. Gunung Ambang. Jamur yang ditemukan 

diambil gambar sebagai dokumentasi dan diamati warna tubuh jamur. Pengamatan makroskopis 

isolat makrofungi meliputi bentuk dan warna tudung, permukaan tudung, tipe tudung, diameter 

tudung, bentuk tangkai, panjang dan diameter tangkai, ada atau tidaknya lamella atau porus dan 

cincin, tipe lamella, tipe volva. Selain jenis dicatat pula tempat tumbunya.  

Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan indetifikasi jenis dan potensi menggunakan 

beberapa literatur diantaranya Carlile et al. (Boa (2004), First nature (2014), Anonymous (2016a) 

dan Anonymous (2016b). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keanekaragaman Jenis Makrofungi  

Kehidupan makrofungi umumnya bersifat spesifik, masing-masing makrofungi membutuhkan 

karakteristik faktor lingkungan yang berbeda. Tipe vegetasi menjadi faktor determinan bagi 

keberadaan dan pertumbuhan makrofungi. Vegetasi secara langsung berkontribusi sebagai 

substrat dan sumber materi organik bagi pertumbuhan makrofungi. Iklim mikro yang diciptakan 

akan menentukan kelembaban udara yang sangat berperan penting bagi pertumbuhan makrofungi 

(Prasetyaningsih & Rahardjo, 2015). 
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Hasil penelitian di sepanjang jalur pengamatan mengidentifikasi sebanyak 29 spesies jamur 

makroskopis yang termasuk ke dalam dua divisi yaitu Ascomycota dan Basidiomycota. 

Ascomycota terdiri dari dua kelas yaitu Sordariomycetes dan Pezizomycotina, dua ordo yaitu 

Xylariales dan Pezizales, terdiri dari dua famili yaitu Xylariaceae yang memiliki tiga spesies dan 

Sarcoscyphaceae yang terdiri dari satu spesies. Sedangkan Basidiomycota terdiri dari satu kelas 

yaitu Agaricomycetes dan delapan ordo yakni Cantharellales, Agaricales, Auriculariales, 

Gloeophyllales, Hymenochaetales, Phallales, Polyporales dan Russulales. Terdiri dari 14 famili 

dan 25 spesies. Jika dilihat dari jumlah spesies berdasarkan divisi menunjukkan Basidiomycota 

memiliki jumlah spesies yang lebih banyak dibandingkan divisi Ascomycota, hal ini dijelaskan oleh 

Santoso (2004) bahwa spesies jamur makroskopis yang paling sering ditemukan adalah dari divisi 

Basidiomycota. Hal ini disebabkan, sebagian besar anggota dari divisi Ascomycota umumnya 

bersifat mikroskopis dan hanya sebagian kecil bersifat makroskopis atau memiliki tubuh buah 

(Dwidjoseputro, 1978). Keanekaragaman jenis jamur makrofungi yang ditemukan di CA. Gunung 

Ambang selelngkapnya disajikan dalam Tabel 1.  

Tabel 1. Keanekaragaman jenis jamur makrofungi yang ditemukan di CA. Gunung Ambang 

Divisi Kelas Ordo Famili Spesies 

Ascomycota 
Sordariomycetes Xylariales Xylariaceae 

Xylaria sp.1 

Xylaria sp.2 

Xylaria sp. 3 

Pezizomycotina Pezizales Sarcoscyphaceae Sarcoscypha  maximus 

Basidiomycota 

 
Agaricomycetes 
 
 

Cantharellales Cantharellaceae 
Craterellus sp. 

Craterellus strugosus 

Agaricales 

Cortinariaceae Dermocybe sp. 

Lyophyllaceae 
Lyophyllum loricatum 

Lyophyllum sp. 

Marasmiaceae 
Marasmiellus candidus 

Marasmius maximus 

Psathyrellaceae Corprinus lagopus 

Strophariaceae 

Pholiota squarossa 

Kuehneromyces sp. 

Hypholoma sp. 

Tricholomataceae Plerotus sp. 

Mycenaceae Mycena sp. 

Auriculariales Auriculariaceae 
Auricularia sp.1 

Auricularia sp.2 

Gloeophyllales Gloeophyllaceae Gleophyllum sepiarrum 

Hymenochaetales Hymenochaetaceae 
Hymenochaete 
rubiginosa 

Phallales Phallaceae Phallus tenuis 
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Polyporales 
  

Polyporaceae 

Microporus affinis 

Microporus sp.1 

Microporus sp.2 

Oligoporus sp. 

Trametes sp. 

Russulales Russulaceae 
Lactarius sp. 

Lactarius piperatus 

 

Divsi Ascomycota yang dijumpai terdiri empat spesies yaitu Xylaria sp. 1, Xylaria sp. 2. dan Xylaria 

sp. 3 yang termasuk dalam ordo Xylariales dan Sarcoscypha maximus yang masuk ke dalam ordo 

Pezizales. Menurut Hansen & Pfister (2006) ordo Pezizales banyak ditemukan tumbuh di tanah 

maupun di batang kayu, namun kebanyakan tumbuh pada tanah dengan pH yang tinggi.   

Basidiomycota tersebar secara luas di seluruh dunia, berdasarkan morfologinya Basidiomycota 

memiliki anggota mikrofungi dan makrofungi. Basidiomycota mikro adalah kelompok 

Basidiomycota yang karpnya halus, berukuran mikroskopis, dan sebagian besar merupakan 

patogen pada tanaman yang bersifat saprobik (Roossheroe et al.,2014). Pada penelitian ini, divisi 

Basidiomycota yang ditemukan terdiri dari delapan ordo. Ordo Cantharellales hanya terdiri dari 

satu famili yaitu Cantharellaceae, terdiri dari dua spesies yaitu Craterellus sp. dan Craterellus 

strugosus. Ordo Russulales terdiri dari satu famili yaitu Russulaceae dan dua spesies Lactaris sp. 

dan Lactarius piperatus. Ordo Auriculariales terdiri satu famili dua spesies yaitu famili 

Auriculariaceae, spesies Auricularia sp1. Dan Auricularia sp2. Umumnya Famili Auriculariaceae 

memiliki tubuh buah berbentuk seperti telinga, transparan dan permukaannya licin seperti gelatin, 

berwarna cokelat. Jamur ini tidak memiliki tangkai dan hidupnya berkoloni dan menempel pada 

kayu mati.  

Ordo Gloeophyllales, Hymenochaetales dan Phallales hanya terdiri satu famili dan satu spesies 

yaitu Gleophyllum sepiarrum, Hymenochaete rubiginosa dan Phallus tenuis. Ordo Polyporales 

hanya dijumpai satu famili yaitu Polyporaceae yang terdiri dari lima spesies yaitu Microporus affinis, 

Microporus sp1., Microporus sp2., Oligoporus sp. dan Trametes sp. Famili Polyporaceae banyak 

ditemukan di tempat-tempat lembab dan sebagian besar anggota keluarga ini memiliki hymenium 

(lapisan subur) dalam pori-pori vertikal dibawah payung, tetapi beberapa dari mereka memiliki 

insang seperti struktur pori-pori yang memanjang membentuk labirin. Sebagian besar anggota 

famili ini memiliki bubuk spora putih yang menyukai tempat-tempat yang lembab dengan naungan 

kanopi yang lebat dan sering ditemukan pada substrat serasah maupun kayu hutan serta memiliki 

kemampuan beradaptasi pada kondisi yang kurang untuk mendukung pertumbuhannya 

(Suhardiman 1995; Muhlisin, 2008). Menurut Hawksworth (2001) Polyporales mempunyai sifat 

mendominasi suatu ekosistem dan disebut sebagai spesies kosmopolitan dan dependent genera. 

Spesies dari ordo Agricales memiliki jumlah famili terbanyak yaitu tujuh famili yaitu Cortinariaceae, 

Lyophyllaceae, Marasmiaceae, Psathyrellaceae, Strophariaceae, Tricholomataceae dan 
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Mycenaceae dan 11 spesies yaitu Dermocybe sp., Lyophyllum loricatum, Lyophyllum sp., 

Marasmiellus candidus, Marasmius maximus, Corprinus lagopus, Pholiota squarossa, 

Kuehneromyces sp., Hypholoma sp., Plerotus sp. dan Mycena sp. Hawksworth (2001) 

menjelaskan bahwa spesies dari ordo Agaricales merupakan spesies makrofungi yang mempunyai 

lamela/gill. 

Penelitian yang terkait dengan keanekaragaman jenis jamur makrofungi di bioregion Wallacea juga 

pernah dilakukan di Cagar Alam Tangale Gorontalo, hasil penelitian  berhasil mengindentifikasi 

sebanyak 17 spesies jamur mikroskopis yang masuk ke dalam delapan famili dimana famili 

Polyporaceae memiliki jumlah spesies  terbanyak yaitu sembilan spesies terdiri dari genus Fomes, 

Micropurus, Polyporus, dan Lentinus (Santoso et al., 2013). 

 

Gambar 2. 

(A). Xylaria sp.1; (B). Xylaria sp.2; (C). Sarcoscypha maximus ; (D). 
Microporus affinis; (E). Hypholoma sp.; (F). Phallus tenuis; (G). 
Marasmiellus candidus ; (H). Dermocybe sp.; (I). Auricularia sp.; (J). 
Corprinus lagopus; (K). Trametes sp.; (L). Lactarius piperatus; (M). Plerotus 
sp.; (N). Xylaria sp.3; (O). Hymenochaete rubiginosa; (P). Marasmius 
maximus. 

 

Berdasarkan tempat tumbuhnya ditemukan dua kelompok yaitu makrofungi yang tumbuh di tanah 

atau serasah di lantai hutan sebesar 38% dan makrofungi yang tumbuh pada batang kayu lapuk 

sebesar 62%. Pada umumnya jamur yang tumbuh di kayu lapuk terutama yang divisi 

Basidiomycota merupakan pendegradasi utama  lignin dan lignoselulosa pada kayu, dan juga 

M N O P 
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merupakan penyebab terjadinya kerusakan atau kebusukan akar (Jensen et al., 2001). Jenis jamur 

yang tumbuh di kayu dan telah terbukti menyebabkan busuk coklat seperti jenis Gleophyllum spp.  

 

Peluang Potensi dan Pemanfaatan 

Pemanfaatan jamur baik sebagai bahan pangan, obat-obatan dan bahan kosmetik telah 

berlangsung sejak lama. Menurut sejarah Romawi atau Raja Pharoahs pada masa kerajaan Mesir, 

jamur menjadi makanan raja, para bangsawan serta pasukan kerajaan yang dipercayai 

memperpanjang umur, meningkatkan imunitas (Jahan et al., 2010). Berabad-abad bangsa China 

dan dimasa kedinastian Jepang mempercayai jamur sebagai bahan pangan menyehatkan dengan 

nilai gizi  tinggi serta properti medisinal (Rukmi & Sulchan, 1999). Keberadaan makrofungi liar 

sebagai bahan pangan telah dimanfaatakan secara luas di seluruh dunia. Tercatat bangsa Cina 

memanfaatkan  jamur liar sebagai bahan pangan sejak ratusan tahun sebelum masehi  (Aaronson, 

2000). Potensi dan lokasi tempat tumbuh makrofungi yang dijumpai di CA. Gunung Ambang 

disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Potensi dan lokasi tempat tumbuh makrofungi yang ditemukan di CA. Gunung Ambang 

No. Spesies Tempat tumbuh Potensi 

1. Xylaria sp.1 Kayu lapuk Obat 

2. Xylaria sp.2 Kayu lapuk Obat 

 3. Xylaria sp. 3 Kayu lapuk Obat 

4. Sarcoscypha  maximus Tanah/serasah Pangan 

5. Craterellus sp. Kayu lapuk Pangan 

6. Craterellus strugosus Kayu lapuk Pangan 

7. Dermocybe sp. Kayu lapuk Non Pangan  

8. Lyophyllum loricatum Tanah/serasah Pangan 

9. Lyophyllum sp. Tanah/serasah Pangan 

10. Marasmiellus candidus Tanah/serasah Non Pangan 

11. Marasmius maximus Tanah/serasah Pangan 

12. Corprinus lagopus Kayu lapuk Non Pangan 

13. Pholiota squarossa Tanah/serasah Non Pangan 

14. Kuehneromyces sp. Kayu lapuk Non Pangan 

15. Hypholoma sp. Tanah/serasah Tidak teridentifikasi 

16. Plerotus sp. Kayu lapuk Pangan 

17. Mycena sp. Kayu lapuk Non Pangan 

18. Auricularia sp.1 Kayu lapuk Pangan 

19. Auricularia sp.2 Kayu lapuk Pangan 

20. Gleophyllum sepiarrum Kayu lapuk Obat 

21. Hymenochaete rubiginosa Kayu lapuk Non Pangan 

22. Phallus tenuis Tanah/serasah Obat 

23. Microporus affinis Kayu lapuk Pangan  

24. Microporus sp.1 Kayu lapuk Tidak teridentifikasi 
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25. Microporus sp.2 Tanah/serasah Tidak teridentifikasi 

26. Oligoporus sp. Kayu lapuk Tidak Teridentfikasi 

27. Trametes sp. Kayu lapuk Tidak Teridentfikasi 

28. Lactarius sp. Tanah/serasah Non Pangan 

29. Lactarius piperatus Tanah/serasah Pangan 

 

Berdasarkan potensi yang tersimpan dalam keragaman jenis makrofungi di hutan tropis dapat 

dibagi menjadi dua yaitu edible fungi (jamur pangan) dan medicinal fungi (Jamur berpotensi obat). 

Pada penelitian ini ditemukan 11 jenis atau setara dengan 38% makrofungi di CA. Gunung Ambang 

yang berpotensi sebagai merupakan jamur pangan. Pada penelitian di CA. Gunung Ambang ini 

juga ditemukan Pleurotus sp. yang merupakan jenis jamur tiram yang sudah sangat populer 

dibudidayakan oleh masyarakat sebagai jamur pangan.  Makrofungi berpotensi sebagai jamur 

pangan umumnya memiliki tubuh buah dan batang yang cukup  besar, berdaging serta memiliki 

rasa yang enak. Anonymous (2013) menjelaskan bahwa spesies Pleurotus dapat dijumpai hampir 

sepanjang tahun di dalam hutan pegunungan serta daerah dengan iklim yang sejuk. Tubuh buah 

tumbuh pada pertengahan antara musim hujan dan kemarau. Setiap tubuh buah memiliki performa 

yang sama satu sama lain dengan sebaran di berbagai sudut dan saling bertumpukan (Permana 

et al., 2016). Persentase potensi pemanfaatan makrofungi yang dijumpai di CA. Gunung Ambang 

disajikan dalam Gambar 3. 

 

Gambar 3. Potensi pemanfaatan makrofungi CA. Gunung Ambang. 

 

Jamur potensi obat ditemukan sebanyak lima jenis atau setara dengan 17%. Makrofungi dengan 

potensi obat telah lama dimanfaatakan penduduk dunia sebagai alternatif penyembuhan. 

Makrofungi yang berpotensi obat mengandung senyawa-senya yang terbukti sebagai anti tumor, 

immunimoduating, anti oksidan, antiviral, anti kolesterol, anti bakteri, anti parasit, sebagai bahan 

detoksifikasi tubuh, dan anti diabetik (Waser, 2010).  Beberapa makrofungi  dari famili xilariacea 

telah diteliti berpotensi tahan terhadap bakteri patogen dan sel kanker yang menyerang manusia 

(Ramesh et al., 2015). Pada penelitian ini makrofungi yang termasuk dalam kategori inedible atau 
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tidak dapat konsumsi sebanyak 28%. Makrofungi yang dikategorikan sebagi bukan jamur pangan 

adalah makrofungi yang rasanya yang tidak enak dan sebagian lain merupakan makrofungi yang 

beracun. Sebanyak 17% makrofungi pada penelitian ini belum teridentifikasi pada potensi 

makrofungi seperti tersebut sebelumnya, hal ini disebabkan beberpa jenis makrofungi yang 

ditemukan belum dapat teridentifikasi hingga tingkat species. Pada penelitian ini tidak dilakukan 

identifikasi secara mikroskopis dengan menumbuhkan isolat jamur secara in-vitro sehingga tidak 

dapat dilakukan pengamatan bentuk dan ukuran spora serta penampakan hifa pada fase filamen.  

 

KESIMPULAN  

Teridentifikasi sebanyak 29 jenis makrofungi yang ditemukan di Kawasan CA. Gunung Ambang 

yang terbagi ke dalam dua divisi yaitu Ascomycota dan Basidiomycota. Ascomycota terdiri dari dua 

kelas yaitu Sordariomycetes dan Pezizomycotina, dua ordo dan famili yaitu Xylariaceae dan 

Sarcoscyphaceae dan empat species. Basidomycota terdiri satu kelas yaitu Agaricomycetes, 

delapan ordo dan 14 famili yang terdiri dari 25 species. Berdasarkan ordo, Agaricales memiliki 

jumlah spesies terbanyak, berdasarkan famili, Polyporaceae memiliki spesies terbanyak yaitu lima 

spesies. Berdasarkan tempat tumbuhnya terbagi menjadi 38% tumbuh pada tanah/serasah dan 

62% ditemukan pada kayu lapuk. Identfikasi terhadap potensi pemanfaatan makrofungi 

menunjukkan sebanyak 11 jenis atau 38% makrofungi berpotensi sebagai jamur pangan 

diantaranya spesies Lyophyllum loricatum, Marasmius maximus, Lactarius piperatus. Sebanyak 

lima jenis atau 17% berpotensi sebagai obat yaitu jenis Xylaria sp., Gleophyllum sepiarrum dan 

Phallus tenuis.  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to know the effect of thidiazuron concentration for optimum growth 
and organogenesis of  pineapple crown Ananas comosus (Linn.) Merr.explant on liquid Murashige 
and Skoog media. Thidiazuron concentration were 0.25 mg/L, 0.5 mg/L, 1 mg/L. This research was 
laboratorium explorative research with complete randomized design. Pineapple crown explants 
were cultured on liquid MS media added with thidiazuron. After cultivation for eight weeks, explant 
in each treatments were harvested. The explant without plant growth regulator treatment had color 
changing in 7 until 49 days of culture, wounded and had brake on explant surface in 63 days of 
culture. Therefore, explants that treated by 0.25 mg/L of thidiazuron had shoot initiation with 
yellowish green color in 35 days of culture and became swollen until 8 weeks. Shoot initiation 
treated by 0.5 mg/L of thidiazuron had greenish white and huddle bulbous then increased until 56 
days of culture. And explants treated by 1 mg/L of thidiazuron had shoot initiation with brownish 
yellow color and more swollen until 56 days of culture. But there were not any organ formation of 
all explant. 

Keywords: Ananas comosus, organogenesis, plant growth regulator, thidiazuron 

PENDAHULUAN 

Nanas (Ananas comosus (Linn.)Merr.)merupakan tanaman buah yang berasal dari Brazil, Amerika 

Selatan (Suyanti, 2010). Nanas banyak dibudidayakan di Indonesia karena beriklim 

tropis.Tanaman ini di Indonesia cukup populer dan banyak diminati masyarakat. Indonesia 

termasuk sepuluh besar negara pengekspor utama nanas dunia yaitu dengan total produksi nanas 

segar Indonesia sebesar 709.918 ton. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan beberapa 

negara pengekspor lainnya seperti, Costa Rica, Philipina dan Belgia, volume ekspor nanas 

Indonesia masih relatif kecil dengan tingkat pertumbuhan yang kecil pula, yaitu pada tahun 2004 

persentase ekspor terhadap produksi nanas segar Indonesia sebesar 2.431,2 ton (0,3% dari total 

produksi nanas segar Indonesia sebesar 709.918 ton) (UN Comtrade, 2006). 

Tanaman nanas yang bersumber dari bahan perbanyakan yang berbeda memiliki kemampuan 

produksi buah yang berbeda, seperti bahan perbanyakan dari anakan akan berbuah setelah 

melewati 12 bulan, dari tunas batang akan berbuah setelah 15 sampai 18 bulan, dari tunas tangkai 

akan berbuah setelah 18 bulan, dari tunas dasar buah akan berbuah setelah 20 bulan, dari 

mahkota akan berbuah setelah 22 sampai 24 bulan, dari batang bermata setelah 24 sampai 36 

bulan, tunas akar setelah berumur 12 bulan dan dari biji setelah 16 sampai 30 bulan (Elfiani, 2012). 

mailto:fatma.abel@gmail.com
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Salah satu alternatif metode perbanyakan yang dapat ditempuh adalah melalui kulturin vitro. 

Metode ini diharapkan mampu menghasilkan tanaman dalam skala besar dengan waktu yang 

relatif cepat yaitu lebih kurang 5 bulan serta kualitas tanaman yang dihasilkan menjadi lebih baik. 

Perbanyakan secara teknik kultur jaringan didasarkan sifat totipotensi tumbuhan, dimana 

totipotensi merupakan kemampuan beberapa sel tanaman yang masih dalam proses pertumbuhan 

untuk membentuk individu tanaman (Rahardja dan Wiryanto, 2004). 

Keberhasilan dalam kultur jaringan juga tergantung dari beberapa faktor, meliputi faktor eksogen 

dan faktor endogen dari eksplan. Faktor eksogen meliputi kondisi media, zat pengatur tumbuh 

(ZPT), suhu, cahaya dan sukrosa.Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan 

perbanyakan tanaman secara in vitroadalah zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh sering 

ditambahkan ke dalam media kultur untuk tujuan mengendalikan respon fisiologis yang berbeda 

sehingga dapat memproduksi jaringan (seperti kalus), organ (seperti tunas dan akar) atau seluruh 

tanaman (Rawat et al., 2013). 

Salah satu zat pengatur tumbuh yang mempunyai aktivitas sitokinin kuat adalah TDZ (thidiazuron). 

Thidiazuron sering digunakan untuk menginduksi tunas tanaman rekalsitran, terutama tanaman 

berkayu. Penambahan TDZ dengan konsentrasi rendah  (<0,22 mg/L) dapat menyebabkan 

proliferasi (multiplikasi) tunas aksilar lebih baik daripada jenis sitokinin lain (Huetteman dan Preece, 

1993). 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai organogenesis atau proses 

pembentukan organ dengan eksplan mahkota buah nanas pada media Murashige and Skoog (MS) 

dengan penambahan berbagai konsentrasi zat pengatur tumbuh thidiazuron. Selain itu, dalam 

penelitian ini diharapkan akanketahui pengaruh konsentrasi thidiazuron yang optimum untuk 

pertumbuhan dan pembentukan organ pada eksplan mahkota buah nanas Ananas comosus (Linn.) 

Merr.dalammedia Murashige and Skoog padat. 

METODE PENELITIAN 

Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah tanaman nanas (Ananas comosus (Linn.)Merr.) 

varietas madu yang berasal dari Pemalang, media Murashige and Skoog (MS), kloroks, alkohol 

70%, thidiazuron, gula (sukrosa), agar, akuades, kertas saring, aluminum foil, sabun cair, spiritus, 

pH indikator strips 4,0-7,0 (Merck), KOH 1 N, HCl 1 N. 

Cara Kerja 

Sebelum sterilisasi buah nanas yang akan digunakan, dipotong mahkotanya terlebih dahulu, 

kemudian daun mahkota dilepas satu persatu hingga terlihat bagian dalam mahkota buah. 

Kemudian sterilisasi eksplan dilakukan dengan merendam eksplan mahkota dengan kloroks yang 

dicampur dengan akuades selama 30 menit untuk mencegah kontaminasi kemudian dicuci bersih 

dengan sabun cair dan air mengalir hingga buih hilang.Selanjutnya dilakukan sterilisasi Laminar 

Air Flow (LAF)terlebih dahulu sebelum penanaman dengan alkohol 70% pada seluruh permukaan 
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meja laminar dan semua alat yang digunakan. Lampu UV dinyalakan selama 30 menit, kemudian 

blower dinyalakan selama proses penanaman di LAF. Eksplan nanas dibersihkan dan disterilisasi 

dengan kloroks 10% yang dicampur dengan akuades  selama 15 menit dan dibilas sebanyak 3 kali 

selama masing-masing 5 menit dengan akuades, kemudian disterilisasi lagi selama 15 menit dan 

dibilas dengan akuades hingga buih hilang. Mahkota buah nanas ditiriskan di atas kertas saring 

dan dipotong hingga ukuran ± 1x1 cm atau berukuran dadu.Potongan eksplan ditanam pada media 

MS padat yang telah ditambahkan dengan zat pengatur tumbuh.Kultivasi eksplan selama ± 8 

minggu pada suhu 25oC. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada thidiazuron dengan berbagai variasi 

konsentrasi (tabel 1) juga tidak menunjukkan adanya pembentukan tunas.Namun, pada eksplan 

dengan perlakuan berbagai konsentrasi thidiazuron ini menunjukkan adanya pertumbuhan dan 

pembentukan bakal tunas 

 
Gambar 1.Respon pembentukan bakal tunas pada permukaan eksplan mahkota buah nanas 

Ananas comosus (Linn.) Merr. dalam media MS padat + 0.25 mg/L thidiazuron, hari ke-
7 setelah tanam (A), hari ke-14 (B), hari ke-35 (C), hari ke-49 (D), hari ke-56 (E), hari 
ke-63 (F), hari ke-77 (G), hari ke-91 (H). Bar = 1 cm. 
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Gambar 2. Respon pembentukan bakal tunas dari bagian sisi eksplan mahkota buah nanas 
Ananas comosus (Linn.) Merr. dalam media MS padat + 0.5 mg/L thidiazuron, hari ke-7 setelah 
tanam  (A), hari ke-14 (B), hari ke-35 (C), hari ke-49 (D), hari ke-56 (E), hari ke-63 (F), hari ke-77 
(G), hari ke-91 (H). Bar = 1 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 
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Gambar 3.Respon pembentukan bakal tunas dari luka/irisan pada eksplan mahkota buah nanas 
Ananas comosus (Linn.) Merr. dalam media MS padat + 1 mg/L thidiazuron, hari ke-
7 setelah tanam (A), hari ke-14 (B), hari ke-35 (C), hari ke-49 (D), hari ke-56 (E). Bar 
= 1 cm. 

 

Eksplan mahkota buah nanas Ananas comosus (Linn.)Merr.ditanam dalam media MS + 0.25 mg/L 

thidiazuron. Eksplan saat penanaman umur 0 hari seluruh permukaannya berwarna putih.Setelah 

dikultur selama 7 hari, gambar 1 (A), eksplan mengalami perubahan warna menjadi kuning 

kecoklatan.Pada hari ke 14 (B) eksplan mengalami perubahan warna hijau dan kecoklatan pada 

pinggiran sisinya. Setelah minggu ke 5 atau hari ke 35 (C) pada eksplan muncul bakal tunas berupa 

tonjolan berwarna hijau kekuningan dan berjumlah satu. Hari ke 49 (D) bakal tunas tersebut 

ukurannya semakin membesar. Pada hari ke 56 (E) hingga hari ke 91 (H) eksplan tidak mengalami 

perubahan dan masih menunjukkan warna, bentuk, serta ukuran yang sama dan tidak terjadi 

pembentukan tunas seperti yang tertuang dalam tabel 1. Sedangkan eksplan dengan perlakuan  

0.5 mg/L thidiazuron (gambar 2), saat penanaman eksplan umur 0 hari, seluruh permukaan 

eksplan berwarna putih, hari ke 7 setelah tanam (A), bagian sisi dalam eksplan berwarna 

kecoklatan hingga pada umur 14 hari (B). Setelah eksplan umur 5 minggu/35 hari (C), pada sisi 

bagian bawah eksplan muncul dan tumbuh bakal tunas berwarna putih kehijauan berbentuk bulat 

bergerombol. Pada hari ke 49 (D), bakal tunas tersebut semakin banyak dan semakin besar, 

berwarna putih kehijauan. Setelah eksplan umur 56 hari (E), bakal tunas tersebut semakin banyak 

bergerombol dan semakin besar, berwarna putih kehijauan. Hingga eksplan berumur 63 hari (F), 

bakal tunas pada eksplan tersebut semakin menonjol keluar eksplan. Eksplan umur 77 hari (G), 

bakal tunas tersebut semakin melimpah, berbentuk seperti gelembung dan warnanya putih 

kehijauan. Namun ketika eksplan umur 91 hari (H), eksplan beserta bakal tunas tersebut 

mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan dan mengalami kontaminasi pada minggu ke 15. 

A B C 
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Eksplan dengan perlakuan 1 mg/L thidiazuron (gambar 3), saat penanaman eksplan umur 0 hari, 

seluruh permukaan eksplan berwarna putih, umur 7 hari setelah tanam (A) eksplan berwarna 

kuning kecoklatan. Pada hari ke 14 (B), sisi bagian bawah eksplan membelah atau luka, hingga 

pada hari ke 35 (C), sisi bagian bawah eksplan yang luka, muncul bakal tunas yang tumbuh 

menonjol keluar dan berwarna kuning kecoklatan.Hari ke 49 (D), bakal tunas semakin membesar 

dan menonjol keluar eksplan, berwarna hijau kekuningan. Namun pada minggu ke 8/hari ke 56, 

bakal tunas tersebut mengalami kontaminasi. 

Munculnya bakal tunas pada eksplan dengan perlakuan thidiazuron ini, menunjukkan bahwa 

thidiazuron memberikan respon yang cukup baik pada eksplan nanas, walaupun tidak terbentuk 

tunas (tabel 1). Dalam Sari et al., (2013) suatu penelitian menunjukkan waktu terbentuk tunas yang 

lebih cepat yaitu pada umur 7 hari setelah tanam dari eksplan mahkota nanas Smooth cayenne 

(Enggaringati, 2006). Rainiyati et al., (2006) melakukan penelitian dari eksplan nodul in vitro pisang 

raja nangka yang menunjukkan bahwa tonjolan ataupun pembengkakan pada permukaan eksplan 

akan berkembang membentuk tunas. Berbeda dengan hasil akhir dari penelitian ini dimana eksplan 

yang membentuk tonjolan atau bakal tunas tidak menghasilkan tunas. 

 

KESIMPULAN 

Pemberian perlakuan dengan berbagai variasi konsentrasi thidiazuron tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan pembentukan organ pada eksplan mahkota buah nanas dalam media MS  padat. 

Tetapi pada eksplan dengan perlakuan berbagai konsentrasi thidiazuron ini menunjukkan adanya 

bakal tunas yang tumbuh dan menonjol keluar eksplan pada umur eksplan 35 hari, tetapi tidak 

membentuk tunas.  
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to evaluate the effect of 2,4 D on callus production from the red rice 
(Oryza  sativa cv. Barak Cenana) embryo. Rice seeds were dehusked by hands, sterilized using 
70% alcohol, 25% Clorox, and 5% Clorox, respectively. Sterilized-seeds were cultured in MS media 
with additional 1 ppm, 2 ppm, or 3 ppm 2,4 D. Each bottle contains three seeds and the experiment 
was done with three replications for every treatment. One hundred percent of embryo produced 
callus in all of those three types of media. All calluses were emerged 18 days after cultured and 
located at the base of shoot. They are friable calluses with white yellowish colour. After 35 days of 
culture, embryo in MS media with addition of 1 ppm 2,4 D produced the highest callus fresh weight. 
Fresh weight of the callus in MS media with addition of 1 ppm, 2 ppm, and 3 ppm 2,4 D were 241,9 
± 57,9; 171,8 ± 30,9; and 156,7 ± 26,3 mg/bottle, respectively. In the future, MS media with addition 
1 ppm 2,4 D can be chosen to induce embryo derived callus from Barak Cenana red rice. Barak 
Cenana embryo derived callus induced by 2,4 D is potentially regenerated to red rice plant. 
 
Keywords: Barak Cenana, embryo, 2,4 D, Red rice. 

 
 

PENDAHULUAN 

Padi merupakan tanaman yang menjadi sumber karbohidrat utama bagi penduduk Indonesia 

(BPS, 2015). Pada perkembanganya padi tidak hanya berperan sebagai sumber karbohidrat tetapi 

juga sebagai pangan fungsional seperti sumber vitamin B dan antioksidan. Padi dengan beras 

berwarna merah kaya akan antioksidan dalam bentuk antosianin (Indrasari et al., 2010) dan juga 

vitamin B (Indrasari, 2011). Beras merah telah lama di di konsumsi di Indonesia dan konsumsinya 

terus meningkat seiring dengan pengetahuan masyarakat akan manfaat kesehatan yang diberikan 

dari mengonsumsi beras merah. 

Padi merah Barak Cenana merupakan salah satu kultivar padi lokal yang ditanam oleh petani di 

kawasan kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Beras dari padi ini kaya akan antosianin 

(Indrasari et al., 2010) dan vitamin B (Indrasari, 2011), serta memiliki harga yang cukup tinggi di 

pasar lokal maupun nasional. Peningkatan produksi padi merah Barak Cenana mampu 

meningkatkan kesejahteraan petani dan juga menyediakan sumber nutrisi yang menyehatkan bagi 

masyarakat Indonesia. Namun, beberapa karakteristik dari padi ini masih menjadi faktor pembatas 

dalam peningkatan produktivitasnya. Padi merah Barak Cenana membutuhkan waktu 6 bulan dari 

fase pembibitan hingga fase pemanenan atau 2 bulan lebih lama dari tanaman padi pada umumnya 
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sehingga menyebabkan petani hanya mampu menanamnya satu kali dalam setahun. Padi merah 

ini dapat tumbuh hingga tinggi 180 cm atau dengan rata-rata tinggi tanaman 160 cm. Batang yang 

tinggi mengakibatkan batang padi ini mudah patah terutama pada fase reproduksi. Batang yang 

patah menyebabkan padi rebah dan sulit dipanen sehingga hasil panen menjadi lebih rendah dari 

seharusnya. 

Bioteknologi telah lama digunakan dalam pengembangan varietas padi. Mutasi menggunakan 

radiasi atau senyawa mutagenik telah digunakan untuk memproduksi padi varietas unggul (Mckill 

et al., 1996). Mempertimbangkan faktor teknologi dan keamanan dari mutasi menggunakan radiasi 

dan mutagen kimia, tidak semua laboratorium mampu melakukan teknik ini sehingga perlu 

dikembangkan metode alternatif yang lebih aman. Variasi somaklonal merupakan salah satu 

alternatif yang dapat digunakan untuk pemuliaan padi. Variasi somaklonal merupakan variasi 

fenotipe yang terjadi pada tanaman saat diperbanyak secara kultur jaringan. Perubahan fenotipe 

tersebut dapat bersifat sementara ataupun permanen yang diakibatkan oleh adanya mutasi 

spontan. 

Variasi somaklonal menggunakan kalus yang kemudian diregenerasi menjadi bibit padi merupakan 

salah satu metode yang dapat dipilih untuk pemuliaan padi merah Barak Cenana. Sel-sel di dalam 

kalus pada umumnya membelah dengan cepat dan kurang stabil secara genetik sehingga 

kemungkinan memperoleh padi varietas baru menjadi lebih tinggi. Induksi kalus pada tanaman 

padi telah banyak di lakukan tetapi belum pernah ada laporan proses ini dilakukan pada padi merah 

Barak Cenana. Wijesekara et al. (2007) melaporkan bahwa kalus dapat diinduksi dari embrio padi 

varietas Bg 94-1, Moraberekon, dan Bg 300 menggunakan 13,2 mg/L 2,4 D. Kalus dari embrio padi 

juga berhasil diinduksi pada padi Hassavi menggunakan 2,4 D dengan konsentrasi 0,75 sampai 

2,5 mg/L (Al-khayri et al., 2000). Kalus dari embrio padi Japonica cv. Kitaake berhasil diinduksi 

dengan menggunakan kombinasi hormon 2,4 D (3,0 mg/L) dan BAP (0,25 mg/L) (Sah et al., 2014). 

Penelitian ini bertujuan untuk menginduksi kalus dari embrio padi merah yang pada tahap 

berikutnya akan dipergunakan untuk pemuliaan tanaman padi menggunakan metode variasi 

somaklonal. 

 

METODE PENELITIAN 

Sterilisasi dan induksi biji padi merah Barak Cenana 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Bioteknologi Tanaman, Fakultas Teknobiologi Universitas 

Surabaya. Biji yang digunakan berasal dari biji padi merah Barak Cenana yang dibudidayakan di 

rumah kaca Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Sterilisasi permukaan biji padi diawali 

dengan memisahkan biji padi dari gabahnya menggunakan tangan. Biji padi kemudian dicuci 

menggunakan akuades steril sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan sterilisasi kimia secara 

berturut-turut dengan alklohol 70%, larutan khlorok 25% dan 5% masing-masing selama 1, 60, dan 

30 menit. Biji padi dicuci dengan akuades steril sebanyak 3 kali pada setiap tahapan sterilisasi.  
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Induksi kalus dari embrio padi merah Barak Cenana 

Biji yang telah disterilisasi kemudian dikulturkan pada media semi solid Murashige dan Skhoog 

(MS) (Murashige and Skoog, 1962) dengan penambahan 1, 2, dan 3 ppm 2,4 D. Setiap perlakuan 

terdiri dari tiga ulangan dengan tiap ulangan terdiri dari tiga biji per botol. Waktu dan lokasi 

terbentuknya kalus diamati selama periode pananaman. Tiga puluh lima hari setelah periode 

penanaman, kalus yang terbentuk dipisahkan dari bagian benih padi lainnya. Berat segar kalus 

kemudian diukur dengan neraca analitik dan morfologi kalus diamati menggunakan mikroskop 

cahaya. Berat kalus pada ketiga media dianalisis dengan uji analysis of variance (ANOVA) 

menggunakan program mini Tab17. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pembentukan kalus pada embrio padi merah barak cenana 

Kalus yang terbentuk pada biji padi Barak Cenana berasal dari bagian embrio padi (Gambar 1; 

Tabel 1). Proses pembentukan kalus diawali dengan perkecambahan dan kemudian diikuti dengan 

terbentuknya kalus pada bagian dasar dari tunas padi. Proses pembentukan kalus dari embrio padi 

Barak Cenana di penelitian ini serupa dengan pembentukan kalus dari embrio padi Karimundaga 

dan Kanadatumba (Gnanesh et al., 2012), embrio padi kultivar Hassawi (Al-Khayri et al., 2000) dan 

embrio padi aromatik varietas Kalijira dan Chinigura (Mannan et al., 2013). Penelitian-penelitian 

sebelumnya menunjukan bahwa persentase kalus yang terbentuk beserta waktu terbentuknya 

kalus sangat di pengaruhi oleh komposisi media dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang 

digunakan. Induksi kalus pada padi varietas Kalijira menggunakan 2,4 D dengan konsentrasi 1-4 

mg/L menunjukan bahwa persentase kalus tertinggi terbentuk pada media dengan penambahan 

2,4 D sebesar 1 mg/L yaitu sebesar 91%, persentase terbentuknya kalus terus menurun seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi 2,4 D di dalam media. Kalus pada kultivar ini terbentuk pada 

hari ke-7 sampai ke-12 setelah penanaman (Mannan et al., 2013). Embrio padi kultivar 

Moraberekon membutuhkan waktu 21 sampai 31 hari untuk membentuk kalus dengan persentase 

kalus yang terbentuk sebesar 61%. Pada penelitian ini, persentase pembentukan kalus dari embrio 

padi kultivar Barak Cenana adalah 100% baik yang dinduksi menggunakan 2,4 D dengan 

konsentrasi 1 ppm, 2 ppm, ataupun 3 ppm. Hal ini menunjukan bahwa embrio padi Barak Cenana 

mudah untuk membentuk kalus dan zat pengatur tumbuh 2,4 D dengan konsentrasi 1-3 ppm 

sangat baik untuk menginduksi kalus pada embrio padi Barak Cenana. Adapun waktu yang 

dibutuhkan oleh embrio padi Barak Cenana untuk memproduksi kalus adalah kurang dari 18 hari.   

 

Karakteristik kalus embrio padi merah Barak Cenana 

Kalus yang terbentuk pada embrio padi Barak Cenana yang diinduksi dengan 2,4 D 1-3 ppm 

memiliki tekstur friable dengan warna putih kekuningan. Karakteristik kalus embrio padi Barak 
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Cenana pada penelitian ini sama dengan karakteristik kalus padi kultivar FR13A dan FR43 B (Joshi 

& Rao, 2009), kultivar Kitaake (Sah et al., 2014), dan kultivar CR-5272 (Valdez et al., 1996). Pada 

penelitian terdahulu, kalus padi yang friable memiliki kemampuan untuk diregenerasi menjadi 

tanaman padi sehingga sifat yang sama mungkin juga dimiliki oleh kalus padi Barak Cenana pada 

penelitian ini.  

Hasil pengukuran berat segar dari kalus pada hari ke-35 menunjukan bahwa media MS dengan 

penambahan 1 ppm 2,4 D memberikan pertumbuhan kalus terbaik. Kalus yang terbentuk pada 

media MS dengan penambahan 1 ppm 2,4 D memiliki berat 41% dan 54% lebih tinggi dari kalus 

yang terbentuk pada media MS dengan penambahan 2 ppm dan 3 ppm 2,4 D. Penelitian 

sebelumnya menunjukan bahwa pertumbuhan kalus sangat tergantung pada konsentrasi zat 

pengatur tumbuh yang diberikan; pertumbuhan menurun pada konsentrasi zat pengatur tumbuh di 

atas dan di bawah konsentrasi optimum. Penelitian menggunakan daun tanaman Physalis minima 

Linn menunjukan bahwa pertumbuhan kalus mancapai berat maksimum pada konsentrasi 2,4 D 

1,5 mg/L, berat kalus menurun pada konsentrasi 2,4 D di atas dan di bawah 1,5 mg/L (Sheeba et 

al., 2013). Induksi kalus pada tanaman Gymnema sylvestre R.Br menggunakan 2,4 D dengan 

variasi konsentrasi 0,1-5 mg/L menunjukkan bahwa berat segar kalus tertinggi terbentuk pada 

media dengan penambahan 0,5 mg/L 2,4 D. Pada penelitian ini berat kalus tertinggi terbentuk pada 

embrio yang dikultur di media MS dengan penambahan 1 ppm 2,4 D. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa konsentrasi 2,4 D untuk menginduksi kalus pada padi merah adalah 1 

ppm atau sedikit lebih kecil dari konsentrasi tersebut. Media MS dengan penambahan 1 ppm 2,4 

D pada penelitian ini dapat dipilih untuk induksi dan perbanyakan kalus dari embrio padi merah 

Barak Cenana. 

Tabel 1. Waktu, lokasi, dan persentase terbentuknya kalus serta karakteristik dari kalus yang 
terbentuk pada     iiembrio padi merah Barak Cenana di media MS dengan penambahan 
1, 2, atau 3 ppm 2,4 D. 

 

 Konsentrasi 2,4 D 

1 ppm 2 ppm 3 ppm 

Waktu terbentuknya kalus  
(hari setelah penanaman) 

18 18 18 

Lokasi terbentuknya kalus Di antara pucuk 
dan akar 

Di antara pucuk 
dan akar 

Di antara pucuk 
dan akar 

Persentase embrio yang 
membentuk kalus (%) 

100 100 100 

Berat kalus setelah 35 hari 
penanaman (mg/botol) 

241,9 ± 57.9a 171,8 ± 30,9ab 156,7 ± 26,3b 

Bentuk kalus Friable Friable Friable 

Warna kalus Putih kekuningan Putih kekuningan Putih kekuningan 

Huruf yang berbeda pada kolom berat kalus menunjukan perbedan yang signifikan 

(p<0.01) dianalisis dengan Tukey. 
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Gambar 1. Proses pembentukan kalus pada embrio padi merah barak cenana yang diinduksi 
menggunakan 2,4 D. a. Biji padi yang ditanam pada media MS dengan penambahan 
2,4 D pada hari ke-0. b. Tunas muncul dari biji pada hari ke-2 setelah penanaman. c. 
Bagian pangkal dari pucuk (tanda panah) terlihat membengkak pada hari ke-12 
setelah penanaman. d. Kalus yang terbentuk pada pangkal pucuk embrio padi merah 
pada hari ke-18 setelah penanaman. e. Bentuk kalus pada hari ke-35 diamati di bawah 
mikroskop cahaya dengan perbesaran 32x. Keterangan: bj = biji; tn = tunas; kl = kalus.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kalus pada embrio padi merah Barak Cenana yang dikultur pada media MS dengan 
penambahan 2,4 D. a. Kalus pada media MS + 1 ppm 2,4 D; b. Kalus pada media MS 
+ 2 ppm 2,4 D; c. Kalus pada media MS + 3 ppm 2,4 D. 
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Gambar 3. Bentuk dari kalus pada embrio padi merah Barak Cenana yang dikultur pada media 
MS dengan penambahan 2,4 D. a. Kalus pada media MS + 1 ppm 2,4 D; b. Kalus pada 
media MS + 2 ppm 2,4 D; Kalus pada media MS + 3 ppm 2,4 D. Gambar diambil 
dengan menggunakan mikroskop cahaya, a dan b pada perbesaran 100 x dan c pada 
perbesaran 48x. 

 
KESIMPULAN 
 

Zat pengarut tumbuh 2,4 D dengan konsentrasi 1 sampai 3 ppm mampu menginduksi terbentuknya 

kalus pada embrio padi merah Barak Cenana. Kalus tumbuh paling baik pada media MS dengan 

penambahan 1 ppm 2,4 D. Kalus yang terbentuk pada ketiga jenis media merupakan kalus friable 

dengan warna putih kekuningan.  
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ABSTRACT 

 
Tujuan penelitian ingin mengetahui kombinasi terbaik antara penggunaan Pupuk Organik Cair 
(POC) dengan pupuk an-organik dalam upaya peningkatan produksi kedelai.  Hipotesa penelitian 
ini adalah; (1) Diduga penggunaan POC dapat mengurangi penggunaan pupuk an-organik; 
(2)Pemberian POC  diduga akan berpengaruh lebih baik terhadap produksi  kedelai; (3) Diduga 
ada kombinasi terbaik antara POC dan pupuk an-organik.  Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok dua faktor  dengan perlakuan sebagai berikut: K =  
Konsentrasi POC (limbah ampas dan kulit tebu); K0 : tanpa POC (Kontrol), K1: 7,1 %, K2 : 10,7 %, 
K3 : 14,3 % dan P =  Pupuk dasar Urea, TSP dan KCl; P1 :  40 kg Urea/ha; 90 kg TSP/ha dan 90 
kg KCl/ha, P2 : 45 kg Urea/ha, 95 kg TSP/ha dan 95 kg KCl/ha, serta P3 : 50 kg Urea/ha; 100 kg 
TSP/ha dan 100 kg KCl/ha.  Dari dua faktor perlakuan tersebut didapatkan 12 kombinasi perlakuan 
(3 x 4 = 12), dan masing–masing perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali, sehingga     
dibutuhkan sebanyak  36 (12 x 3 )  petak percobaan.  Dari hasil penelitian diketahui bahwa 
perlakuan pemberian POC limbah ampas dan kulit tebu memberikan hasil yang lebih baik dari 
pada tanaman kedelai yang tidak diberikan POC.  Selain itu bahwa penggunaan POC dapat 
mengurangi penggunakan pupuk an-organik. 
 
 
Keywords: Kedelai, POC, dan Produksi  
 
 
The application organic fertilizers liquid and fertilizer an-organik  
to production soybean 

Abstract 
         The orientation of modern agricultural production chase as much and good quality 
makes farmers are very dependent on the use of fertilizers. However, without adequate 
knowledge, the use of chemical fertilizers actually lead to decreased quality of crop production. In 
addition the use of chemical fertilizers / inorganic in the long term is constantly  and uncontrolled 
will have a negative impact on soil fertility and the environment. The purpose of research want to 
know the best combination between the use of Liquid Organic Fertilizer (POC) with inorganic 
fertilizer in an effort to increase soybean production. The hypothesis of this study is; (1) expected 
the use of poc can reduce the use of fertilizer an-organik;  (2) The POC is predicted to influence 
better to soy production; (3) It is assumed there is the best combination between the POC and 
inorganic fertilizers. The study was conducted using a randomized block design are two factors to 
the treatment as follows: K = Concentration POC (sewage dregs and the skin cane); K0: without 
POC (control), K1: 7.1%, K2: 10.7%, K3: 14.3% and P = basic Fertilizers Urea, TSP and KCl; P1: 
40 kg Urea / ha; 90 kg TSP / ha and 90 kg KCl / ha, P2: 45 kg Urea / ha, 95 kg TSP / ha and 95 kg 
KCl / ha, and P3: 50 kg Urea / ha; TSP 100 kg / ha and 100 kg KCl / ha. The treatment of the two 
factors obtained 12 treatment combinations (3 x 4 = 12), and each treatment was repeated 3 times, 
so that it takes as many as 36 (12 x 3) the experimental plot. The result showed that the treatment 
of waste POC sewage dregs and the skin cane gives better results than the soybean crop is not 
given POC. Besides that POC use may reduce the use of inorganic fertilizers. 
 
Keywords: Soybean,  POC , and Production  
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PENDAHULUAN 
Kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal yang diproduksi 
dengan system pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.  Kedaulatan pangan dapat tercapai 
di antaranya dengan melakukan teknologi pertanian berkelanjutan, yaitu meningkatkan 
penggunaan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pupuk an-organik (Kustiono, Jajuk dan 
Indarwati, 2012). 
Kedelai salah satu komoditas pangan prioritas di Indonesia dalam program revitalisasi pertanian 
yang telah dicanangkan pemerintah pada tahun 2005, disebabkan tingginya gejolak harga yang 
tidak menutup kemungkinan dapat  mengguncangkan perekonomian Indonesia.  Hal ini bisa 
menjadi bahan kajian untuk berpikir kembali, bahwa aspek ketahanan pangan yang bertumpu pada 
kekuatan sendiri merupakan perihal yang harus digalakkan dan diwujudkan, terutama bila tidak 
ingin selalu bergantung pada Negara lain (Adisarwanto, 2008).   
Seiring dengan pertambahan penduduk, maka kebutuhan kedelai terus meningkat  yang belum 
diikuti peningkatan produksi kedelai.  Badan Litbang Pertanian melaporkan produksi nasional 
kedelai beberapa tahun terakhir berkisari 600 – 700 ribu ton/tahun, padahal kebutuhan kedelai 
tahun 2007 sudah mencapai 2 juta ton.  Untuk memenuhi antara produksi dengan kebutuhan 
tersebut, pemerintah Indonesia melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat sekitar 1,2 juta ton 
(Anonimus, 2011). 
Salah satu program utama Kementrian Pertanian adalah pencapaiaan swasembada kedelai, yang 
harus didukung semua pihak.  Hasil pengalaman menunjukkan bahwa tingkat produksi nasional 
kedelai lebih ditentukan oleh luas areal tanam dari pada tingkat produktivitasnya.  Hal ini membuka 
peluang yang terbuka lebar dalam upaya meningkatkan produksi melalui perbaikan produktivitas, 
mengingat produktivitas kedelai di tingkat petani masih rendah yaitu sekitar 1,29 ton/ha, padahal 
teknologi produksi yang tersedia mampu meningkatkan hasil kedelai 1,7 – 3,2 ton/ha (Anonimus, 
2009).  
Orientasi pertanian modern yang mengejar produksi sebanyak-banyaknya dan kualitas yang baik 
menjadikan para petani sangat tergantung pada penggunaan pupuk.  Namun tanpa pengetahuan 
yang memadai, penggunaan pupuk kimia justru menyebabkan penurunan kualitas produksi 
tanaman.  Selain itu penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang secara terus menerus dan 
tidak terkontrol akan berdampak buruk pada kesuburan tanah dan lingkungan.  Penggunaan pupuk 
secara benar harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan keseimbangan 
ekosistem di sekitarnya (Novizan, 2003).  Herawati (2003) dari hasil penelitiannya tahun 2001 
menemukan adanya kandungan logam berta Cd pada beberapa pupuk an-organik yang 
mengandng phosphor (P), yaitu sekitar 0,1-0,7 ppm. 
Tanah yang sering diberi pupuk anorganik lama kelamaan menjadi keras, sulit diolah sehingga 
mengganggu pertumbuhan tanaman, oleh karena itu pemanfaatan pupuk organik sangat 
membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan permeabilitas tanah dan mengurangi 
ketergantungan lahan pada pupuk anorganik.  Pupuk organik juga berperan sebagai sumber 
makanan dan meningkatkan jumlah serta aktivitas mikroorganisme tanah, sehingga tanah menjadi 
gembur (Hadisuwito, 2008). 
Pupuk organik berasal dari bahan-bahan organik dan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, 
yaitu pupuk organik padat dan POC.   Dari hasil penelitian Suryaningsih, Jajuk dn Johanes (2010), 
disimpulkan bahwa pemberian pupuk organik padat limbah home industri roti yang dikombinasi 
dengan POC campuran kotoran kambing dan sabut kelapa, memberikan hasil yang lebih baik 
dibandingkan dengan pemberian pupuk organik padat limbah home industri roti saja pada  sawi. 
Dari hasil penelitian Herawati, Indarwati dan Achmadi (2012), disimpulkan bahwa dengan aplikasi 
pupuk organik cair Mol limbah eceng gondok pada tanaman kedelai mampu meningkatkan hasil 
kedelai 21,6 %  dibandingkan dengan tanpa pemberian Mol limbah eceng gondok.   
Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan POC yang dikombinasikan dengan pupuk an-
organik untuk meningkatkan produksi kedelai dalam upaya pencapaiaan swasembada kedelai dan 
percepatan tercapainya kedaulatan pangan Indonesia.  Selain itu juga merupakan upaya dalam 
mengurangi penggunaan pupuk an-organik di Indonesia. 
Tujuan penelitian : 
Untuk mengetahui kombinasi terbaik antara penggunaan POC dengan pupuk an-organik dalam 
upaya peningkatan produksi kedelai. 
Hipotesis penelitian : 
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1. Diduga penggunaan POC dapat mengurangi penggunaan pupuk an-organik 
2. Pemberian POC  diduga akan berpengaruh lebih baik terhadap produksi  kedelai 
3. Diduga ada kombinasi terbaik antara POC dan pupuk an-organik 

 
METODE PENELITIAN 
Tempat dan waktu 
Penelitian dilakukan di Laboratorium Produksi Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma 
Surabaya dan kebun percobaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Mojosari, 
Mojokerto.  Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2016 dan berakhir pada bulan Juli 2016.  
Bahan dan Alat 
Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian dibagi menjadi 2, yaitu bahan untuk pembuatan POC, 
antaral lain: limbah ampas dan kulit tebu,  gula pasir, air kelapa, air beras dan air sumur.  Sedang 
bahan pada saat tanam di lapang, antara lain: benih kedelai, pupuk Urea, TSP, KCl, pupuk 
kandang, POC, dll.  
Peralatan yang dibutuhkan selama penelitian adalah : 

❖ Peralatan pembuatan POC:Bak, selang, pengaduk,  pisau , telenan, botol , jerigen, 
meteran, isolasi.  

❖ Peralatan Penelitian Lapang  :  cangkul, gembor, cetok, timba, Sprayer, kamera dan lain-
lain.  

Metode Penelitian 
 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok dua faktor dengan  
perlakuan sebagai berikut: 
           K =  Konsentrasi POC (limbah ampas dan kulit tebu) 
  K0 :  Tanpa POC (Kontrol)   K1 :    7,1  % 
  K2 :  10,7  %    K3 :  14,3  %  
           P =  Dosis Pupuk Dasar Urea, TSP dan KCl 
  P1  :  40 kg Urea/ha; 90 kg TSP/ha dan 90 kg KCl/ha 
  P2 :  45 kg Urea/ha; 95 kg TSP/ha dan 95 kg KCl/ha 
  P3 :  50 kg Urea/ha; 100 kg TSP/ha dan 100 kg KCl/ha 
Dari dua faktor perlakuan tersebut didapatkan 12 kombinasi perlakuan (3 x 4 = 12), dan masing–
masing perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali, sehingga     dibutuhkan sebanyak  36 (12 x 3 
)  petak percobaan  
Pelaksanaan Penelitian 
 Pembuatan Pupuk Organik (POC) 
 Pelaksanaan penelitian ini yang pertama adalah pembuatan POC yang berasal dari limbah 
organik ampas dan kulit tebu di Laboratorium Produksi Fakultas Pertanian Universitas Wijaya 
Kusuma Surabaya.  Pembuatan tersebut adalah sebagai berikut : 

a.  Menyiapkan semua bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk organik cair 

b.  Menyiapkan limbah organik kemudian dibersihkan setelah itu diiris/dipotong kecil-kecil. 

c. Memasukkan limbah organik  yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam bak POC,  kemudian 

ditambah semua bahan yang dibutuhkan yaitu gula pasir 1 kg, air kelapa, air beras dan air sumur 
sebanyak kurang lebih 50 liter hingga terendam, setelah itu diaduk hingga rata. 

d. Menutup rapat bak POC tersebut, dan diberi lubang udara dengan cara memasukkan  selang  

plastik  yang  dihubungkan  dengan  limbah  botol  mineral yang sudah  berisi air. 

e. Dibiarkan sampai berbau seperti alkohol atau tape selama 15 hari. (2 minggu) Pemanenan 

Pupuk Organik (POC) Pemanenan dilakukan setelah 15 hari pembuatan POC dan tercium bau 
seperti alkohol/tape.  POC dipanen dengan melakukan penyaringan kemudian dimasukkan dalam 
jiregen yang sudah disiapkan, dan siap diaplikasikan pada lahan sesuai dengan perlakuan. 
Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman  Kedelai 
Persiapan  Lahan Kegiatan persiapan lahan berupa pengolahan tanah untuk meningkatkan 
produksi (Siswadi, 2006), dan harus dilakukan bila akan menanam kedelai di lahan kering di awal 
musim hujan.  Hal ini karena permukaan tanah umumnya sudah mengeras akibat tanah diberokan 
cukup lama.  Pembuatan saluran draenase juga diperlukan untuk mempercepat pembuangan 
kelebihan air dan untuk mencegah terjadinya peningkatan erosi akibat tindakan pengolahan tanah. 
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Pembuatan Petak Percobaan untuk Penanaman     
 Setelah dilakukan persiapan lahan dengan penggemburan tanah, maka petak percobaan 
dibiarkan selama satu minggu agar hama dan penyakit mati terkena sinar matahari.  Setelah itu 
kemudian disiram dengan air untuk menghancurkan bongkahan-bongkahan tanah.  Persiapan 
petak percobaan yang akan digunakan untuk penanaman kedelai berukuran 3 x 5 m2  = 15 m2  x  
36 petak percobaan, dibagi menjadi  3  larik yang masing-masing larik terdapat 12  petak. 
Penanaman dan Pemupukan         Setelah 
tanah selesai diolah selanjutnya dilakukan kegiatan penanaman  dengan jarak tanam kedelai 40cm 
x 15cm (Herawati, dkk. 2012), yang dilanjutkan dengan pemupukan.  Pupuk yang digunakan 
adalah pupuk Urea, TSP dan KCl serta kandang. Pupuk kandang diberikan pada saat pengolahan 
untuk menggemburan tanah, yaitu sekitar tiga hari sebelum tanam, agar cepat merata dan 
bercampur dengan tanah yang digunakan sebagai media, yang diberikan sebelum penanaman.   
Setelah dilakukan penanaman maka dilanjutkan dengan pemberian POC sebagai pupuk cair 
sesuai dengan perlakuan, yang diberiakan setiap seminggu sekali selama satu bulan.  Sedamg 
pemupukan Urea, TSP dan KCl dilakukan dengan cara disebar di antara barisan sesuai dengan 
perlakuan. 
Pemeliharaan Tanaman Kedelai 
Pemeliharaan adalah hal yang penting untuk budidaya kedelai, sehingga akan sangat berpengaruh 
terhadap hasil yang akan didapat.  Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah penyiraman.  
Penyiraman pada musim kemarau dilakukan 1 kali dalam sehari pada pagi  atau sore hari, sejak 
tanam sampai menjelang panen. Tahap selanjutnya adalah penyiangan.  Penyiangan dilakukan 
untuk mengurangi persaingan antara kedelai dengan tumbuhan liar (gulma) dalam mendapatkan 
air dan unsur hara dari dalam tanah.  Penyiangan  dilakukan secara mekanik untuk membuang 
gulma atau tumbuhan liar yang kemungkinan dijadikan inang hama bagi tanaman kedelai. Pada 
saat penyiangan dilakukan pengambilan hama jika ada serangan (Sartono J., dan Wibisono I., 
2007) 
Pemeliharaan yang lain adalah dengan pengendalian hama dan penyakit, yang dilakukan dengan 
pemakaian bibit yang bebas virus; sanitasi; pergiliran tanaman; dengan mencabut, membuang 
atau membakar tanaman terserang di tempat yang jauh; mengambil dan memusnahkan telur atau 
ulat yang menyerang tanaman; dan cara alami lainnya. 
Panen   
Waktu panen tanaman kedelai selain ditentukan oleh ketepatan umur sesuai dengan diskripsi 
varietas yang ditanam, 70% daun telah menguning dan rontok serta polong  sudah  mengeras dan 
kecoklatan (Purwono dan Purnamawati H., 2002), juga  
oleh banyaknya polong yang berubah menjadi coklat kuning (kurang 95% polong sudah berubah 
warna dan daun yang masih tertinggal di tanaman sekitar 5-10 %). 
Panen dilakukan dengan cara memotong batang tanaman kedelai sedekat mungkin dengan 
permukaan tanah dengan menggunakan sabit bergerigi tajam.  Setelah itu baru dilakukan 
penimbangan terhadap hasil kedelai. 
  Pascapanen 
Setelah dilakukan pemanenan pada tanaman,  kemudian dilakukan penimbangan pada hasil 
panen sesuai dengan peubah/parameter pengamatan yang dilakukan.  Baru setelah itu dilakukan 
pengeringan dengan menjemur secara langsung di bawah sinar matahari selama kurang lebih 3 
hari. 
Peubah 
Pengamatan dilakukan satu minggu setelah aplikasi pemberian pupuk organik cair (POC) di 
lapang, sedang peubah / parameter yang diamati meliputi: 
       Parameter Pertumbuhan 
   Jumlah daun/tanaman    
   Tinggi tanaman      
  Parameter Produksi    
   Jumlah polong isi/tanaman 
   Berat kering biji kedelai/petak (kg)  Berat 1000 biji (gram) 
 Pengolahan Data 
Data hasil pengamatan yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran dan  penimbangan 
hasil tanaman kedelai secara langsung di lapangan pada penelitian ini, diolah dengan 
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menggunakan Analisis Ragam pola RAK, untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata di antara 
perlakuan.  Apabila terdapat perbedaan yang nyata di antara perlakuan, maka pengujian 
dilanjutkan dengan uji  Beda Nyata Terkecil (BNT 5%).          
   
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Parameter Pertumbuhan  
 
Jumlah Daun/Tanaman 
 
Tabel 1. Rata–Rata  Jumlah Daun (Tangkai)  karena Perlakuan Konsentrasi POC dan  
 Dosis Pupuk Dasar pada Berbagai Umur Pengamatan  

       Perlakuan                                         hst (hari setelah tanam) 

                                        7         14        21       28          35          42            49             56                   

Konsentrasi POC 
            K0                       4,00     5,33     6,49     8,47     13,40    14,33 b     15,24 b     16,13 b 
            K1                       4,00     5,47     6,82     9,56     14,82    17,96 a     19,16 a     19,29 a 
            K2                       4,11     5,44     7,27     9,18     14,00    17,38 a     18,04 a     18,93 a 
            K3                       4,00     5,53     7,20     9,58     14,47    17,69 a     18,47 a     19,20 a    

          BNT 5%                 TN       TN       TN        TN        TN         1,17          1,20         0,86 

Dosis Pupuk Dasar 
            P1                       4,00     5,62     7,07     8,78     13,93     16,93       18,05      18,37 
            P2                       4,00     5,35     6,83     8,95     13,57     16,58       17,52      18,38 
            P3                       4,08     5,37     6,92     9,85     15,02     17,00       17,62      18,42     

          BNT 5%                 TN       TN       TN        TN        TN          TN           TN          TN 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang  
                   sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 
 
Tabel 1. dapat dilihat bahwa tidak terjadi perbedaan nyata  pada parameter jumlah daun umur 
pengamatan 7 – 56 hst pada perlakuan dosis pupuk dasar dan 7 – 35 hst pada perlakuan 
konsentrasi POC, tetapi pada umur pengamatan 42 – 56 hst terjadi perbedaan yang nyata, di mana 
perlakuan pemberian konsentrasi 7,1 % POC limbah ampas dan kulit tebu (K1) memiliki rata-rata 
jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan kontrol, meskipun tidak berbeda nyata dengan 
pemberian POC konsentrasi 10,7 % (K2) dan 14,3 % (K3). 
 
Tinggi Tanaman  
Tabel 2. dapat dilihat bahwa tidak terjadi perbedaan nyata  pada parameter tinggi tanaman umur 
pengamatan 7 – 21 hst dan 49 – 56 hst pada perlakuan dosis pupuk dasar serta 7 – 35 hst pada 
perlakuan konsentrasi POC, tetapi pada umur pengamatan 28–42 hst terjadi perbedaan nyata 
pada perlakuan dosis pupuk dasar, di mana P3 memberikan tinggi tanaman lebih baik meskipun 
tidak berbeda nyata dengan P1.  Sedang pada perlakuan konsentrasi POC pada umur pengamatan 
42 – 56 hst terjadi perbedaan yang nyata, di mana perlakuan pemberian konsentrasi 7,1 % POC 
limbah ampas dank kulit tebu (K1) memiliki rata-rata tinggi tanaman yang lebih baik dibandingkan 
kontrol (K0), meskipun tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 10,7 % (K2) dan 14,3 % (K3).  
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Tabel 2. Rata–Rata Tinggi Tanaman (Cm)  karena Perlakuan Konsentrasi POC dan Dosis     
Pupuk Dasar pada Berbagai Umur Pengamatan   
 
        Perlakuan                                                hst (hari setelah tanam) 

                                        7        14           21         28           35            42           49            56                   

   Konsentrasi POC 
              K0                     6,47    10,01     14,93    30,71       48,18       51,76 b    56,20 b    57,67 
b 
              K1                     6,36    10,33     15,91    32,02       50,93       60,69 a    65,64 a    67,01 
a 
              K2                     6,06    10,40     15,64    31,04       49,36       58,62 a    64,13 a    65,67 
a 
              K3                     6,36    10,34     15,51    30,91       51,67       59,40 a    65,09 a    66,18 
a 

          BNT 5%                 TN       TN         TN        TN            TN           3,7           4,06         3,73 

 Dosis Pupuk Dasar 
              P1                     6,33    10,33     15,70    31,40 ab   49,8 ab   58,58 a    63,15       64,43 
              P2                   26,18    10,28     15,12    29,90 b     47,9 b     55,05 b    61,00       62,52 
              P3                   36,43    10,28     15,68    32,22 a     52,4 a     59,22 a    64,15       65,46 

          BNT 5%                TN        TN         TN         1,83         3,45         3,2          TN            TN 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang  
         sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 
 
Parameter  Produksi 
Jumlah Polong Isi / 5 Tanaman 
Tabel 3.  Rata–Rata Jumlah Polong Isi/5 Tanaman (Gram) karena Perlakuan  Konsentrasi POC 

dan Dosis Pupuk Dasar pada Saat Panen 
 

      Perlakuan                    Jumlah Polong                                
                                           Isi/5 Tanaman 

  Konsentrasi POC 
             K0                              235,0 b 
             K1                              291,9 a 
             K2                              308,9 a 
             K3                              298,8 a 

         BNT 5%                           44,71 

Dosis Pupuk Dasar 
             P1                              288,5 
             P2                              267,6 
             P3                              294,8 

         BNT 5%                           TN 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda 

nyata pada uji BNT 5% 
 
Tabel 3. dapat dilihat bahwa tidak terjadi perbedaan nyata  pada parameter jumlah polong isi/5 
tanaman pada perlakuan dosis pupuk dasar, tetapi terjadi perbedaan yang nyata pada perlakuan 
konsentrasi POC, di mana K2 memberikan jumlah polong isi/5 tanaman yang lebih baik 
dibandingkan kontrol, meskipun tidak berbeda nyata dengan K1 dan K3.   
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

80 
 

 
 
 
 
Berat Kering Biji Kedelai / Petak  (Kg) 
 
Tabel 4.  Rata-Rata Berat Kering Biji / petak (kg) karena Perlakuan  Konsentrasi POC dan Dosis 

Pupuk Dasar pada Saat Panen 
 

       Perlakuan            Berat Kering Biji / petak 

  Konsentrasi POC 
            K0                               3,19 b 
            K1                               3,49 a 
            K2                               3,54 a 
            K3                               3,51 a 

        BNT 5%                          0,21 

Dosis Pupuk Dasar 
            P1                               3,33 
            P2                               3,47 
            P3                               3,50 

       BNT 5%                            TN 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom 

yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 
 
Pada Tabel 4.  Dapat diketahui tidak terjadi interaksi tetapi terjadi perbedaan nyata pada perlakuan 
konsentrasi POC, di mana perlakuan K2 memberikan berat kering biji/petak yang lebih baik 
dibandingkan kontrol (K0), meskipun tidak berbeda nyata dengan perlakuan K1 dan K3.  
Sedangkan perlakuan dosis pupuk dasar tidak  terjadi perbedaan nyata. 

     
Gambar 1.  Rata-Rata Berat Kering Biji / Petak (kg) karena Perlakuan  
Konsentrasi POC  dan Dosis Pupuk Dasar 
 
Berat Kering 1.000 Biji 
Pada Tabel 5.  Dapat diketahui tidak terjadi interaksi tetapi terjadi perbedaan nyata pada perlakuan 
konsentrasi POC, di mana perlakuan K3 memberikan berat kering 1.000 biji  yang lebih baik 
dibandingkan kontrol (K0), meskipun tidak berbeda nyata dengan perlakuan K1 dan K2.  
Sedangkan perlakuan dosis pupuk dasar tidak  terjadi perbedaan nyata. 

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Berat Kering Biji / Petak   (Gram)

P1K0

P1K1

P1K2

P1K3

P2K0

P2K1

P2K2

P2K3

P3K0

P3K1

P3K2

P3K3



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

81 
 

 
 
 

Tabel 5.  Rata-Rata Berat 1000 Biji Kedelai Saat Panen (Gram) karena Perlakuan Konsentrasi 
POC dan Dosis Pupuk Dasar pada Saat Panen 
        Perlakuan                  Berat 1000 Biji 

   Konsentrasi POC 
             K0                              145,3 b 
             K1                              162,6 a 
             K2                              163,3 a 
             K3                              164,9 a 

         BNT 5%                           10,14 

 Dosis Pupuk Dasar 
             P1                              156,8 
             P2                              157,0 
             P3                              163,3 

          BNT 5%                          TN 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom 

yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 
 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa pemberian konsentrasi POC  berpengaruh 
nyata terhadap parameter pertumbuhan pada umur pengamatan 42 - 56 hst, di mana perlakuan 
pemberian konsentrasi POC 7,1%  limbah ampas dan kulit tebu (K1) memberikan jumlah daun dan 
tinggi tanaman yang baik dibandingkan kontrol (K0), meskipun tidak berbeda nyata dengan K2 dan 
K3.   
Pertumbuhan terjadi karena  adanya proses pembelahan dan perpanjangan sel yang memerlukan 
banyak suplai unsur hara. Hal ini seiring dengan pendapat Dwijoseputro (2000), bahwa apabila 
unsur hara tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat diserap dengan baik, maka tanaman akan 
tumbuh dengan optimal.  Hal ini dibuktikan dengan rata-rata tinggi tanaman kedelai Anjasmoro 
yang diteliti hingga umur 56 HST, dengan potensi pertumbuhannya dengan tinggi tanaman 
mencapai 65,67 – 67,01 cm (K1, K2 dan K3) berdasarkan deskripsi tanaman kedelai varietas 
Anjasmoro. 
Pada parameter produksi, K2 memberikan hasil jumlah polong isi/5tanaman dan berat kering biji 
/petak yang lebih baik dibandingkan dengan kontrol, meskipun tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan K1 dan K3.  Sedang pada parameter berat 1.000 biji K3 memberikan hasil yang lebih 
dari pada kontrol, meskipun tidak berbeda nyata dengan K1 dan K2.  Perlakuan pemberian POC 
ini yang merupakan salah satu pupuk organik mempunyai fungsi antara lain adalah: 1) 
memperbaiki struktur tanah, karena bahan organik dapat mengikat partikel tanah menjadi agregat 
yang mantap, 2) memperbaiki distribusi ukuran pori tanah sehingga daya pegang air tanah 
meningkat dan pergerakan udara (aerasi) di dalam tanah menjadi lebih baik. Fungsi biologi pupuk 
organik adalah sebagai sumber energi dan makanan bagi mikroba di dalam tanah. Dengan 
ketersediaan bahan organik yang cukup, aktivitas organisme tanah yang juga mempengaruhi 
ketersediaan hara, siklus hara, dan pembentukan pori mikro dan makro tanah menjadi lebih baik 
(Hayati, dkk. 2011). 
Pertumbuhan dan produksi tanaman merupakan hasil interaksi antara faktor internal dengan faktor 
eksternal tanaman. Pertumbuhan dan hasil dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tumbuhnya 
(Gardner et. al. 2004), dan karakter genetik (Nyakpa, et. al. 1998). Faktor lingkungan meliputi 
kandungan hara, air, suhu, kelembaban, radiasi matahari, kondisi tanah, dan interaksi dengan 
organisme lainnya seperti OPT dan mikroorganisme.  Pertumbuhan dan hasil tanaman dapat 
tercapai jika faktor lingkungan dalam kondisi optimal. Lingkungan yang kurang mendukung dapat 
menghambat bahkan menghentikan pertumbuhan. 
KESIMPULAN 
1. Terjadi perbedaan nyata pada parameter pertumbuhan jumlah daun dan tinggi tanaman karena 

pengaruh faktor tunggal konsentrasi POC, pada umur pengamatan 42 – 56 hst. 
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2. Terjadi perbedaan nyata pemberian konsentrasi POC pada parameter produksi, di mana K2 
memberikan jumlah polong isi/5 tanaman dan berat kering biji/petak yang lebih baik 
disbanding control, meskipun tidak berbeda nyata dengan K1 dan K2, sedang pada parameter 
berat 1.000 biji K3 lebih baik disbanding control meskipun tidak berbeda nyata dengan K1 dan 
K2 

3. Tidak terjadi interaksi antara perlakuan konsentrasi POC dan dosis pupuk dasar pada 
parameter pertumbuhan dan produksi tanaman, tetapi pada gambar histogram parameter 
berat kering/petak P2K2 menunjukkan adanya kecenderungan yang lebih baik .  
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ABSTRACT 
 

Hypnodendron diversifolium, family Hypnodendraceae,  the moss habitat in the trees. The 
objective of this research to determine the bioactive compounds in the moss Hypnodendron 
diversifolium. The moss was washed with water, dried, made in the form of powder and extracted 
with hexane, ethyl acetate and methanol by maceration. The bioactive compounds of the extracts 
were analyzed by Gass Chromatography Mass Spectra (GC-MS). The results showed that the 
hexane, ethyl acetate, and methanol extractc each containing 8; 30, and 22 compounds. The 
dominant bioactive compounds in each extract is cyclohexane, hexadecanoic acid, and non 
hexacontanoic acid. 
 
Keywords: Hypnodendron diversifolium, senyawa bioaktif  

 
 

PENDAHULUAN 

Keanekaragaman hayati di Indonesia adalah tertinggi di dunia setelah Brazil (Giulietti et al., 2005). 

Tumbuhan lumut merupakan salah satu keanekaragan hayati tumbuhan yang ada di Indonesia. 

Tumbuhan lumut terdiri atas 15.000 sampai 25.000 spesies yang dapat ditemukan pada berbagai 

macam habitat yaitu tanah, batuan, dan pohon, yang terbagi dalam tiga kelas yaitu kelas 

Hepaticopsida (Hepaticae) yang biasa disebut dengan lumut hati,  Anthocerotopsida atau lumut 

tanduk dan Brypsida (Musci) atau lumut daun (Glime, 2007). Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa tumbuhan lumut banyak mengandung senyawa terpenoid, fenol, glikosida, lipid, dan 

sebagainya (Rauha et al., 2000). Ekstrak Bryophyta berpotensi sebagai antibakteri, antifungi, 

sitotoksik, antiinflamasi, anticancer, dan sebagainya (Asakawa, 2007; Selvam et al., 2000).  

Hypnodendron diversifolium termasuk kelas Musci atau Bryopsida, ordo Bryales dan famili 

Hypnodendraceae. Berdasarkan penelusuran pustaka, belum ada informasi tentang kandungan 

senyawa kimia maupun metabolit sekunder dari lumut ini. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis senyawa bioaktif yang terdapat pada lumut daun 

Hypnodendron diversifolium. 

 

METODE PENELITIAN 

BAHAN  

Tumbuhan lumut Hypnodendron diversifolium diperoleh dari hutan Cangar, Batu, Malang, Jawa 

Timur. Pelarut yang digunakan adalah n-heksan, etil asetat, dan metanol. Peralatan yang 
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digunakan untuk ekstraksi adalah alat-alat gelas yang biasa dipakai di laboratorium seperti beaker 

glass, gelas ukur dan pengaduk.  

CARA KERJA 

Gametofit tumbuhan lumut dibersihkan dari kotoran yang melekat, selanjutnya dicuci, 

dikeringanginkan, dan dipotong kecil-kecil sampai menjadi serbuk kasar. Serbuk lumut yang 

dihasilkan adalah 4,3 g, Kemudian dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing mempunyai berat 

1,4 g. Masing-masing bagian serbuk kering lumut diekstraksi dengan 100 ml pelarut heksan, etil 

asetat, dan metanol. Proses ekstraksi  dilakukan dengan cara maserasi, dan proses maserasi 

diulang sebanyak empat kali.Masing-masing ekstrak yang dihasilkan dianalisis jumlah dan jenis 

senyawanya dengan GC-MS.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis GC-MS, ekstrak n-heksan, etil asetat dan metanol H. diversifolium 

mengandung 8; 30; dan 22 senyawa. Profil kromatogram masing-masing ekstrak terdapat pada 

gambar 1, 2, dan 3.  

 
 
 

 

Gambar 1. Profil kromatogram ekstrak n-heksan H. diversifolium 
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Gambar 2. Profil kromatogram ekstrak etil asetat H. diversifolium 
  

 
 
Gambar 3. Profil kromatogram ekstrak metanol H. diversifolium 
 
Adapun jenis senyawa masing-masing ekstrak ditunjukkan pada tabel 1; 2; dan 3 
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Tabel 1. Hasil Analisis GC-MS Ekstrak  n- Heksan Hypnodendron diversifolium 

Puncak Waktu Retensi Senyawa Luas Area (%) 

1 4.14 Naphthalene 6.42 

2 4.16 Naphthalene 6.41 

3 7.79 Urea 3.68 

4 8.61 Cyclohexane 38.74 

5 9.31 Oleic acid 10.74 

6 10.90 Hexadecanoic acid 10.56 

7 11.75 Thiosulfuric acid 6.18 

8 11.89 1-Docosanol 17.26 

 

Tabel 2. Hasil Analisis GC-MS Ekstrak Etil Asetat Hypnodendron diversifolium 

Puncak Waktu Retensi Senyawa Luas Area (%) 

1 2.42 Heptanoic acid 0.97 

2 2.92 1-Methyl-2-Pyrrolidone 1.07 

3 3.18 2-Butenediamide, (Z) 0.48 

4 3.76 3-(5,6-2H2)Deazauracil 0.45 

5 3.90 4-fluoro-1,2-Xylene 1.58 

6 4.15 Naphthalene 0.96 

7 6.43 Tetrahydroxycyclopentadienone 0.62 

8 6.67 Tetrahydroxycyclopentadienone 0.54 

9 6.81 Benzenehexanamine 0.67 

10 6.95 Peroxide 2.25 

11 7.42 Tetrahydroxycyclopentadienone 1.27 

12 7.57 (cis)-2-nonadecene 0.84 

13 7.70 Tetrahydroxycyclopentadienone 1.17 

14 7.85 Tetrahydroxycyclopentadienone 1.37 
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15 8.37 (cis)-2-nonadecene 5.29 

16 8.49 Tetrahydroxycyclopentadienone 1.84 

17 8.61 3-Cyclohexene-1-0ol, 3-methyl- 6.83 

18 9.03 Phenol 6.91 

19 9.32 1-Hexadecene 9.17 

20 9.93 2-Undecanone 5.54 

21 10.50 Cyclotetradecane 3.40 

22 10.90 Hexadecanoic acid 3.89 

23 11.17 Thiosulfuric acid 2.06 

24 11.30 Tetrahydroxycyclopentadienone 2.02 

25 11.73 Hexadecanoic acid 11.69 

26 11.92 Cyclohexane 14.48 

27 12.74 1H-Pyrrole-2,5-dione 7.19 

28 14.39 14-Beta-H-pregna 0.60 

29 15.29 Cis,trans-Farnesal 1.51 

30 16.57 1-Dotriacontanol 3.45 

 

Tabel 3. Hasil Analisis GC-MS Ekstrak Metanol Hypnodendron diversifolium 

Puncak Waktu Retensi Senyawa Luas Area (%) 

1 2.44 1,2,3,4-Butanetetrol 1.05 

2 3.14 Imidazole,4 amino-5-aminocarbo 1.63 

3 3.34 6-Azabicyclo (3.2.1)octane 0.58 

4 3.85 Dimethylamine 2.27 

5 4.14 5,6-Diamino-2,4-dihidroxypyrimi... 0.56 

6 4.60 4-Mercaptophenol 1.31 

7 5.21 Tetrahydroxycyclopentadienone 0.95 

8 6.25 Cyclohexane 4.40 

9 6.91 6,6-dideutero-nonen-1-ol-3 17.21 

10 7.42 Hexadecanoic acid 3.92 

11 8.06 E-15-Heptadecenal 6.05 

12 8.45 Heptane,4-ethyl-(CAS) 7.74 
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13 8.73 Nonahexacontanoic acid 7.18 

14 9.29 Nonahexacontanoic acid 10.46 

15 9.83 Acetamide 4.85 

16 10.11 Eicosane 2.26 

17 10.34 Octacosane 5.44 

18 10.90 Eicosane 3.96 

19 11.18 Nonahexacontanoic acid 4.08 

20 11.74 Thiosulfuric acid 9.61 

21 15.58 14-Beta-H-Pregna 0.90 

22 19.92 Hentriacontane 3.59 

 

Berdasarkan hasil analisis GC-MS, senyawa dominan yang terdapat pada masing-masing ekstrak 

n-heksan, etil asetat dan metanol adalah cyclohexane, n-hexadecanoic acid, dan hexacontanoic 

acid. n-hexadecanoic acid terdapat pada Sepherdia argentea dari Ukranian (Konovalova et al., 

2013).   n-hexadecanoic acid merupakan asam lemak yang dapat berpotensi sebagai antioksidan, 

antiinflamasi, hipokesterolemik dan antibakteri (Sermakkani  and Thangapandian, 2012).  

 
 
KESIMPULAN 
 
Ekstrak n-heksan, etil asetat dan metanol masing-masing mengandung 8; 30; dan 22 senyawa. 

Senyawa dominan yang terdapat pada masing-masing ekstrak adalah cyclohexane, n-

hexadecanoic acid, dan hexacontanoic acid. 

 
UCAPAN TERIMAKASIH 
Terima kasih kepada DIPA DITLITABMAS 2015-2016 melalui Penelitian Unggulan Perguruan 
Tinggi.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Asakawa Y. 2007. Biologically Active Compounds from Bryophytes. Pure Appl. Chem. 79: 557-
580 
 
Glime JM. 2007. Bryophyte Ecology. Physiological Ecology E Book. Michigan Technological 
University, International Association of Bryologists. Vol 1. Acessed on 2032012 at 
http://www.bryecol.mtu.edu/ 
 
Konovalova O, Gergel E, herhel V. 2013. GC-MS Analysis of BioactivevComponents of Shepherdia 
argentea. The Pharma Innovation Journal. Vol 2 No.6. ISSN 2277-7695 
 
Rauha JP, remes S, heinomen M, Hopia A, Kahkonen M, Kujala T, Pihlaja K, Vuorela P. 
2000.Antimicrobial Effects of finnish Plant Extracts Containing Flavonoids and Other Phenolic 
Compounds. International Journal Microbiology.56:3-12 
 

http://www.bryecol.mtu.edu/


Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

89 
 

Selvam NT, Vengatakrishman V, Murugesan S, Kumar SD. 2010. Antioxidant and Antiproliferative 
Activity of Metaholic Axtract of Grewia tiliaefolia (Vahl)Bark in Different Cancer Cell lines. Int. J. 
Pharm Life Sci. 1: 54-60 
 
Sermakkan M and Thangapandian V. 2012. GC-MS Analysis of Cassia imeca Leaf Methanol 
Extract. Asian Journal Pharmaceutical Clinical  Research 5(2): 90-94. 
 
Giulietti AMR, Harley M, De Queiroz LP, Wanderley MDGL, and Berg VD. 2005. Biodiversity and 
Conservation of Plants in Brazil. Conservation Biology Vol 19. No.3. Brazil.



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

90 
 

Uji Efektivitas Formulasi Bioinsektisida Bentuk Granul Berbahan Aktif 
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ABSTRACT 

 

Cerbera odollam L. merupakan salah satu tanaman yang berpotensi sebagai pestisida nabati 
karena memiliki senyawa metabolit sekunder, seperti saponin, polifenol, alkaloid, terpenoid dan 
cerberin. Senyawa-senyawa tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan larva 
Spodoptera litura F. Salah satu formulasi pestisida yang dapat diaplikasikan adalah formulasi 
bentuk granul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan konsentrasi yang tepat 
dari formulasi bioinsektisida bentuk granul ekstrak daun bintaro yang tepat dalam menekan 
serangan larva hama S. litura F. pada tanaman sawi serta mengetahui pengaruhnya terhadap 
produktivitas (berat basah dan berat kering) tanaman sawi. Metode ekstraksi daun bintaro yang 
digunakan adalah maserasi. Pembuatan formulasi ditambahkan dengan bahan pembantu dan 
bahan pembawa. Tanaman sawi yang berumur 4 minggu diberikan larva instar 3 dari S. litura F. 
kemudian diberikan formulasi bentuk granul ekstrak daun bintaro dengan konsentrasi 0%, 15%, 
20%, 25%, dan 30%. Pengamatan dilakukan selama 10 hari. Parameter yang diamati adalah 
intensitas kerusakan tanaman dan produktivitas tanaman meliputi berat basah dan berat kering 
tanaman. Pengaruh formulasi insektisida nabati dilakukan dengan menggunakan ANOVA two way 
kemudian dilkukan uji lanjutan yaitu uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konsentrasi formulasi bioinsektisida granul berbahan aktif ekstrak daun 
Bintaro (C. odollam) yang diberikan pada tanaman uji (tanaman sawi) yang dapat menekan 
serangan larva S.litura F. yang paling efektif adalah konsentrasi bahan aktif 25%. Konsentrasi 
formulasi bioinsektisida berbentuk granul berbahan aktif ekstrak daun C. odollam yang paling 
efektif pengaruhnya terhadap berat basah tanaman sawi adalah konsentrasi bahan aktif 25% dan 
konsentrasi bahan aktif yang paling efektif pengaruhnya terhadap berat kering tanaman sawi 
adalah konsentrasi bahan aktif 30%. 
 

Keywords: Brassica rapa L., Bioinsektisida, Cerbera odollam, Formulasi granul, Spodoptera 
litura F.  

PENDAHULUAN 

Aplikasi insektisida kimia sintetik yang digunakan oleh para petani sering kali tidak sesuai dengan 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT), sehingga dapat memberikan berbagai dampak negatif seperti 

terjadinya resistensi hama, munculnya hama sekunder, terbunuhnya organisme bukan sasaran, 

adanya residu insektisida pada bahan makanan, pencemaran lingkungan, dan bahaya pada 

pemakai (Untung, 1996). 

Sebagai alternatif lain yang perlu dikembangkan adalah insektisida nabati yang merupakan produk 

alam yang ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 1995 
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pasal 3 dimana, perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sitem pengendalian hama terpadu 

(PHT). Insektisida nabati dapat menggantikan insektisida kimia sintetik karena sifatnya yang relatif 

aman, murah, mudah aplikasinya di tingkat petani, selektif, tidak mencemari lingkungan, residunya 

relatif pendek, aman terhadap hewan bukan sasaran, dan mudah terurai di alam sehingga tidak 

menimbulkan efek samping (Kadja, 2010). 

Beberapa tanaman telah diketahui berpotensi sebagai insektisida nabati dengan memberi efek 

mortalitas terhadap serangga. Salah satunya adalah tanaman bintaro (Cerbera odollam). Cerbera 

odollam atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bintaro banyak digunakan untuk penghijauan 

atau sekaligus sebagai penghias kota, sehingga C. odollam masih belum banyak dimanfaatkan 

dan nilai ekonomisnya masih rendah. Namun sudah ada beberapa penelitian mengenai tanaman 

tersebut. Salah satunya yaitu (Utami, 2010), menyatakan bahwa ekstrak dari C. odollam dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mortalitas dan penghambatan perkembangan 

serangga hama Eurema spp. dengan pemberian konsentrasi sebesar 1%. Selain itu, (Sa’Diyah, 

2013) menyatakan bahwa ekstrak daun C. odollam berpotensi sebagai insektisida nabati dengan 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan larva hama Spodoptera litura F. pada konsentrasi 

2%. 

Cerbera odollam memiliki senyawa metabolit sekunder, seperti saponin, polifenol, terpenoid dan 

alkaloid (Ermavitalini, et.al., ,2012). Seluruh bagian tanaman bintaro beracun karena mengandung 

senyawa golongan alkaloid yang bersifat repellent dan antefeedant. Senyawa alkaloid dapat 

menghambat kerja enzim serta mampu menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan dengan 

merusak membran peritrofik saluran pencernaan [Tarmadi, 2007]. Oleh sebab itu, tanaman bintaro 

dapat dimanfaatkan sebagai alternatif insektisida nabati untuk mengurangi kerugian produk 

pertanian akibat serangan hama yang sangat besar terutama pada tanaman pangan dan 

hortikultura. Hama yang dianggap penting yang menyerang dan merugikan tanaman pangan dan 

hortikultura adalah ulat grayak (Spodoptera litura Fabricus). Dalam penelitian ini akan digunakan 

tanaman bintaro (C. odollam) di kampus ITS sebagai ekstrak insektisida nabati dari organ daunnya 

karena organ daun bisa didapatkan dalam keadaan melimpah dibandingkan dengan buah dan kulit 

batangnya (Purwani et al., 2015). 

Saat ini, perkembangan pestisida dapat diproduksi dalam berbagai formulasi. Salah satunya 

adalah formulasi bentuk granul (G). Formulasi bentuk granul biasanya bersifat lebih stabil secara 

fisik kimia dari pada dalam bentuk serbuk saja [Palobo, 2012]. Adanya pembuatan formulasi 

bertujuan untuk menjaga agar bahan aktif pestisida berada dalam suatu sediaan yang stabil dan 

tidak mudah rusak kandungan berkhasiatnya. Selain itu, pembuatan formulasi juga dapat 

membantu dalam penyimpanan, penanganan, meningkatkan efektivitas dan keamanan dalam 

penggunaannya (Djojosumarto, 2000). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk menguji formulasi bioinsektisida bentuk granul berbahan aktif ekstrak daun 

bintaro (C. odollam) yang tepat dalam menekan serangan larva S. litura F. pada tanaman sawi (B. 
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rapa). 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Juni 2016 di Laboratorium Biosains dan Teknologi 

Tumbuhan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember Surabaya. 

Prosedur Kerja 

Penelitian ini dilakukan sesuai  dengan metode sebagai berikut : 

 

1. Pembuatan Ekstrak Daun Cerbera odollam 

Daun tanaman bintaro (Cerbera odollam) diambil sebanyak ±6000 gram di sekitar wilayah kampus 

ITS. Daun yang telah diambil kemudian dicuci dengan air dan dibilas dengan aquades kemudian 

dikering anginkan pada suhu ruang. Selanjutnya, dipotong kecil-kecil dan dihaluskan dengan 

menggunakan blender. Hasil simplisia daun bintaro dimasukkan ke dalam toples, masing-masing 

toples di isi dengan 400 gram simplisia daun bintaro. Kemudian dimaeserasi dengan menggunakan 

pelarut organik yaitu methanol (polar) digunakan [Asmaliyah 2010]. Hasil maserasi kemudian 

disaring dengan menggunakan corong Buchner yang dilapisi kertas saring. Kemudian hasil 

tersebut diuapkan dan dipekatkan dengan menggunakan alat rotary evaporator sampai 

menghasilkan ekstrak kasar (crude extract). Crude ekstrak yang dihasilkan kemudian disimpan 

dalam lemari es sampai saat akan digunakan (Ermavitalini et al., 2012).  

 

2. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Sawi 

Media tanam terdiri dari tanah yang dicampur dengan pupuk NPK dengan perbandingan 3:1. Media 

tanam disiapkan sebanyak 2 kg per polybag (Busri et al., 2013). Penyemaian dapat dilakukan pada 

wadah plastik ataupun kotak kayu yang berisi media tanam dengan ketebalan 3-4 cm dari dasar 

wadah. Setelah media tanamnya siap, benih sawi dipilih kemudian ditaburkan diatasnya (Haryanto, 

2003). Perawatan yang dilakukan adalah dengan disiram dengan air sebanyak 2 kali setiap 

harinya, setiap pagi dan sore hari (Sunarjono, 2004). Setelah sawi berumur 3-4 minggu, bibit sawi 

kemudian dipindahkan kedalam polybag yang telah diisi dengan media tanam. Pada setiap polybag 

sebaiknya hanya ditanam satu bibit (Haryanto, 2003). Kemudian dilakukan perawatan dan 

penyiraman dengan air sebanyak 2 kali setiap harinya, yaitu pada pagi dan sore hari dengan jumlah 

yang sama dan merata untuk semua perlakuan (Sunarjono, 2004). 

 

 

  

3. Pemeliharaan Larva Spodoptera litura F. 
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Larva Spodoptera litura F. instar 1 yang telah dipesan dari BALITTAS (Balai Penelitian Tanaman 

Pemanis dan Serat) Malang ditempatkan dalam toples yang telah di isi dengan pakan berupa daun 

tanaman sawi lalu toples ditutup dengan kain kasa. Pakan diganti setiap hari dan kotoran 

dibersihkan dengan menggunakan kuas. Setiap hari dilakukan pengamatan perkembangan S. 

litura F. sampai menjadi larva instar ketiga. Larva S. litura F. instar ketiga yang digunakan untuk 

pengujian (Sa’diyah et al., 2013). 

4. Pembuatan Formulasi Bioinsektisida Bentuk Granul 

Crude ekstrak daun bintaro (Cerbera odollam) yang didapatkan dari tahap ekstraksi kemudian 

dilanjutkan pada tahap pembuatan formulasi yaitu dengan ditambahkan aquades, bahan pembantu  

meliputi, tepung singkong, Na-alginat, CMC (Carboxy Methyl Cellulose) serta bahan pembawa 

yaitu talkum dan sekam padi. Selanjutnya campuran tersebut dibentuk menjadi granul dengan 

ukuran 0,7 - 1 mm kemudian dikering anginkan dan dioven selama 24 jam pada suhu 40oC. Berikut 

tabel komposisi formulasi ekstrak daun bintaro dengan variasi konsentrasi yang berbeda-beda 

(Kardinan A. 2004). 

Tabel 1. Komposisi formulasi bentuk granul. 

Bahan 0% 15% 20% 25% 30% 

Ekstrak daun bintaro (g) 0 15 20 25 30 

Talkum (g) 75 60 55 50 45 

Tepung singkong (g) 2 2 2 2 2 

Na-Alginat (g) 1 1 1 1 1 

CMC (g) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Sekam padi (g) 5 5 5 5 5 

Air 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 

 

5. Metode Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode penaburan. Formulasi granul yang dibuat 

dengan 5 konsentrasi yang berbeda yaitu 0%, 15%, 20%, 25% dan 30% kemudian diletakkan pada 

tanaman B. rappa yang telah dipindahkan ke polybag dan diberikan larva S. litura instar 3. Setiap 

perlakuan digunakan hewan uji sebanyak 5 ekor dengan pengulangan sebanyak empat kali untuk 

tiap konsentrasi dan 1 kontrol. Pemberian formulasi bioinsektisida bentuk granul dilakukan dengan 

dua perlakuan yaitu secara preventif (36 HSS) dan kuratif (38 HSS). Selama penelitian, perawatan 

dan penyiraman tanaman B. rappa dilakukan dua kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Pengamatan 

intensitas kerusakan daun dan produktivitas tanaman sawi dilakukan pada hari ke-49 HSS.  
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6. Parameter Pengamatan 

Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah : 

a. Intensitas Kerusakan Daun Tanaman Sawi 

Data yang digunakan untuk mengukur intensitas kerusakan daun tanaman sawi adalah luas 

daun tanaman sawi yang dihitung dengan metode gravimetri. Perhitungan intensitas 

kerusakan menggunakan rumus (Natawigena, 1994), yaitu: 

𝑃 =
∑(𝑛 𝑥 𝑣)

𝑍 𝑥 𝑁
 𝑥 100% 

keterangan;  

P  : Intensitas Kerusakan 

n  : Jumlah daun dari tiap kategori serangan  

V : Nilai skala dari tiap kategori serangan 

Z : Nilai skala dari kategori serangan tertinggi  

N : Jumlah daun yang diamati tiap tanaman 

 
b. Produktivitas tanaman sawi 

Produktivitas tanaman sawi dapat diketahui melalui data berat basah dan berat kering 

tanaman sawi. Data berat basah tanaman sawi dapat ditentukan dengan cara menimbang 

tanaman sawi setelah berumur 49 hari (pada saat pemanenan). Sedangkan data berat kering 

tanaman sawi dapat ditentukan dengan menimbang berat tanaman sawi yang telah 

dikeringkan di dalam oven pada suhu 100oC hingga mencapai berat konstan (±3 hari). 

 

C. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktorial 

dengan faktor yang pertama adalah konsentrasi formulasi bioinsektisida bentuk granul berbahan 

aktif ekstrak daun bintaro (C.odollam) dan faktor yang kedua adalah waktu pemberian formulasi 

bioinsektisida bentuk granul berbahan aktif ekstrak daun bintaro (C.odollam). Setiap perlakuan 

dilakukan pengulangan sebanyak empat kali. 

D. Analisis Data 

Data hasil pengamatan intensitas kerusakan tanaman sawi, berat basah dan berat kering tanaman 

sawi dianalisis dengan analisis statistik dengan uji ANOVA two way pada taraf taraf kepercayaan 

95%.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Pengaruh Formulasi Bioinsektisida Granul terhadap Intensitas Kerusakan Tanaman Sawi 

(Brassica rapa L.) Hasil rata-rata intensitas kerusakan tanaman sawi akibat serangan larva 

Spodoptera litura F. setelah aplikasi formulasi bioinsektisida granul berbahan aktif ekstrak daun 

Bintaro dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik rata-rata tingkat kerusakan tanaman sawi (Brassica rapa L.) yang diakibatkan 
oleh serangan larva Spodoptera litura F. secara preventif (15 HST) dan secara kuratif (17 
HST).Keterangan : HST (Hari Setelah Tanam) 
 
Grafik di atas menunjukkan perbandingan tingkat kerusakan tanaman sawi antara perlakuan 

variasi konsentrasi formulasi bioinsektisida granul berbahan aktif ekstrak daun Bintaro (kontrol, 

0%, 15%, 20%, 25%, dan 30%) dengan variasi perlakuan waktu pemberian formulasi yaitu 15 

HST (preventif) dan 17 HST (kuratif). Berdasarkan hasil uji ANOVA two way pada taraf signifikan 

5% menunjukkan bahwa variasi waktu pemberian formulasi bioinsektisida yaitu secara preventif 

(15 HST) dan kuratif (17 HST) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap intensitas 

kerusakan tanaman sawi dengan nilai p=0.568 (p>0.05). Sedangkan, variasi konsentrasi bahan 

aktif pada formulasi bioinsektisida menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat kerusakan tanaman sawi akibat serangan larva Spodoptera litura F. dengan nilai p=0.00 

(p<0.05). Hubungan antara variasi waktu pemberian formulasi bioinsektisida dengan variasi 

konsentrasi bahan aktif tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap intensitas 

kerusakan tanaman sawi dengan nilai p=0.121 (p>0.05). 

Hasil uji DMRT 5% pengaruh variasi konsentrasi bahan aktif dalam formulasi bioinsektisida granul 

berbahan aktif ekstrak daun Bintaro terhadap intensitas kerusakan tanaman sawi dapat dilihat 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Pengaruh variasi konsentrasi formulasi bioinsektisida terhadap intensitas kerusakan 
tanaman sawi 

 
Keterangan : *Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan hasil tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji ANOVA dan uji lanjut DMRT pada taraf signifikan 5%. 
 
Pada Gambar 1. tampak bahwa pada perlakuan konsentrasi bahan aktif 0%, hasil rata-rata tingkat 

kerusakan tanaman sawi secara preventif (15 HST) lebih tinggi dibandingkan secara kuratif (17 

HST). Namun, berdasarkan hasil uji ANOVA two way menunjukkan bahwa perlakuan pemberian 

waktu formulasi bioinsektisida yaitu, secara preventif (15 HST) dan secara kuratif (17 HST) tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan. Pada perlakuan kontrol dan pemberian formulasi 

bioinsektisida dengan konsentrasi bahan aktif 0% terdapat perbedaan hasil rata-rata tingkat 

kerusakan tanaman sawi. Namun, berdasarkan hasil uji DMRT 5% menunjukkan bahwa pada 

perlakuan kontrol dan perlakuan pemberian formulasi bioinsektisida dengan konsentrasi bahan 

aktif 0% tidak memberikan respon yang berbeda secara signifikan. 

Berdasarkan Tabel 3. tampak perlakuan pemberian formulasi bioinsektisida dengan konsentrasi 

bahan aktif 15% telah memberikan pengaruh terhadap tingkat kerusakan tanaman sawi. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil rata-rata tingkat kerusakan tanaman sawi yang lebih rendah dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol dan pemberian formulasi bioinsektisida dengan konsentrasi bahan aktif 

0%. Berdasarkan hasil uji DMRT 5% menunjukkan bahwa pada perlakuan pemberian formulasi 

bioinsektisida dengan konsentrasi bahan aktif 15% dan konsentrasi bahan aktif 20%  tidak 

memberikan respon yang berbeda secara signifikan. Pada perlakuan formulasi bioinsektisida 

dengan konsentrasi bahan aktif 20%, 25%, dan 30% menunjukkan tidak adanya perbedaan respon 

yang signifikan diantara ketiganya. 

Berdasarkan hasil uji DMRT 5%, dapat dikatakan bahwa konsentrasi bahan aktif pada formulasi 

bioinsektisida yang paling efektif  yang dapat menekan serangan larva S. litura F. pada tanaman 

sawi adalah konsentrasi bahan aktif 25%. Hal ini dikarenakan pada konsentrasi bahan aktif 

tersebut, hasil rata-rata intensitas kerusakan tanaman sawi tidak memberikan respon yang 

berbeda secara signifikan dengan perlakuan konsentrasi bahan aktif tertinggi yaitu 30%, dimana 

memiliki hasil rata-rata intensitas kerusakan tanaman sawi yang paling rendah. 

Pada penelitian sebelumnya Purwani et al, 2014 menyatakan bahwa pada uji invitro konsentrasi 

ekstrak Cerbera odollam yang paling efektif terhadap mortalitas S. litura F. adalah konsentrasi 2% 

dengan persentase kematian mencapai 75%.. Pada penelitian ini, dilakukan uji invivo dengan 

Konsentrasi Intensitas Kerusakan Tanaman Sawi 

Kontrol 59.56c 

0% 70.97c 

15% 33.69b 

20% 23.12ab 

25% 18.64a 

30% 15.79a 
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formulasi bioinsektisida dibuat dengan persentase konsentrasi ekstrak C. odollam yang lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya sebesar 2%.  

Pada penelitian ini, alah satu senyawa polar yang terkandung di dalam daun C. odollam diduga 

adalah flavonoid. Senyawa flavonoid tersebut mempunyai efek toksik, antimikroba/sebagai 

pelindung tanaman dari patogen dan antifeedant [Utami, 2011]. Senyawa yang bersifat antifeedant 

dapat menyebabkan penghentian aktivitas makan oleh serangga secara sementara atau 

permanen. Tingginya konsentrasi bahan aktif pada formulasi bioinsektisida akan berdampak pada 

besarnya efek antifeedant pada serangga. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kerusakan 

tanaman sawi menjadi lebih rendah ketika diberikan perlakuan formulasi bioinsektisida berbahan 

aktif ekstrak daun C. odollam. Selain flavonoid, senyawa polar lain yang diduga terkandung dalam 

daun C. odollam adalah saponin. Senyawa saponin dapat menurunkan aktivitas enzim protease 

dalam saluran pencernaan serangga [Sa’Diyah, 2013]. Terganggunya proses pencernaan pada 

serangga juga diduga menjadi penyebab penghambatan aktivitas makan serangga sehingga 

tingkat kerusakan daun menjadi rendah. 

Formulasi bioinsektisida granul berbahan aktif ekstrak daun C. odollam diaplikasikan dengan cara 

ditaburkan pada tanaman sawi. Berdasarkan hal tersebut, faktor penyiraman juga harus 

dipertimbangkan untuk menyesuaikan waktu aplikasi formulasi bioinsektisida granul dan waktu 

kelarutan dari formulasi bioinsektisida granul. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi efektifitas 

dari formulasi bioinsektisida granul pada penelitian ini adalah tingkat kelarutan. Kelarutan dari 

bahan baku merupakan salah satu hal yang penting dalam pembuatan granul. Jika komponen 

pembentuk kelarutannya rendah, maka reaksi tidak akan terjadi dan granul tidak larut dengan cepat 

[Lieberman et al., 1992]. 

Pemberian formulasi bioinsektisida granul akan diserap oleh tanaman sawi melalui akar kemudian 

akan disebarkan ke jaringan daun yang akan di makan oleh larva S. litura F. Berdasarkan cara 

kerja bioinsektisida tersebut, formulasi bioinsektisida tergolong dalam kategori insektisida racun 

sistemik lokal. [Djojosumarto, 2000] menyatakan bahwa, insektisida sistemik lokal adalah 

kelompok insektisida yang dapat diserap oleh jaringan daun (umumnya daun), tetapi tidak 

ditranslokasikan kebagian-bagian lain dari daun. Insektisida seperti ini disebut berdaya kerja 

translaminar atau insektisida yang mempunyai daya penentrasi ke dalam jaringan daun.  

Pergerakan bahan aktif dapat terjadi melalui jaringan xylem dan floem yang kemudian akan 

membawa bahan aktif tersebut ke arah atas tanaman. Proses translokasi sangatlah penting bagi 

tanaman karena bahan aktif pada pestisida dapat bervariasi dalam bagian-bagian tanaman yang 

berbeda-beda. Umumnya, mobilitas pestisida dan kelarutan air berkorelasi positif [Norris, 1974]. 

Selain itu, besar kecilnya konsentrasi bahan aktif yang diberikan juga akan berpengaruh terhadap 

proses translokasi pada tanaman. 
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Pengaruh Formulasi Bioinsektisida Granul terhadap Produktivitas Tanaman Sawi (Brassica 
rapa L.) 

Produktivitas tanaman sawi pada penelitian ini dapat dilihat dari data berat kering tanaman sawi 

setelah aplikasi formulasi bioinsektisida granul berbahan aktif ekstrak daun Cerbera odollam. Hasil 

rata-rata berat kering tanaman sawi setelah aplikasi formulasi bioinsektisida granul berbahan aktif 

ekstrak daun Bintaro dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Rata-rata berat kering tanaman sawi (Brassica rapa L.) yang diakibatkan oleh  

serangan larva Spodoptera litura F. secara preventif (15 HST) dan secara kuratif (17 
HST).Keterangan : HST (Hari Setelah Tanam) 

 
Grafik pada gambar 2.  merupakan grafik perbandingan hasil berat kering tanaman sawi antara 

perlakuan pemberian formulasi bioinsektisida pada 15 HST (preventif) dan pada 17 HST (kuratif). 

Berdasarkan grafik tersebut, tampak bahwa kedua perlakuan memiliki perbedaan hasil rata-rata 

berat kering, namun pola yang dihasilkan keduanya hampir sama. Berdasarkan hasil uji 

ANOVA two way pada taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa variasi waktu pemberian formulasi 

bioinsektisida yaitu secara preventif (15 HST) dan kuratif (17 HST) tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap berat kering tanaman sawi akibat serangan larva Spodoptera litura F. 

dengan nilai p=0.516 (p>0.05). Sedangkan, variasi konsentrasi bahan aktif pada formulasi 

bioinsektisida memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berat kering tanaman sawi akibat 

serangan larva Spodoptera litura F. dengan nilai p=0.02 (p<0.05). Hubungan antara variasi waktu 

pemberian formulasi bioinsektisida dengan variasi konsentrasi bahan aktif tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap berat kering tanaman sawi akibat serangan larva Spodoptera 

litura F.  dengan p=0.854 (p>0.05). 

Berdasarkan hasil Anova tersebut, maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji Duncan Multiple Range 

Test (DMRT) pada taraf signifikan 5% untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi bahan aktif  

dalam formulasi bioinsektisida terhadap berat kering tanaman sawi.  

 
 
 
 
Tabel 4. Pengaruh variasi konsentrasi formulasi bioinsektisida terhadap berat kering tanaman sawi 
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Konsentrasi Intensitas Kerusakan Tanaman Sawi 

Kontrol 3.62a 

0% 3.26a 

15% 3.58a 

20% 2.65a 

25% 3.78a 

30% 5.14b 

 
Keterangan : *Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan hasil berbeda tidak nyata 
berdasarkan uji ANOVA dan uji lanjut DMRT pada taraf signifikan 5%. 

 
Pada Gambar 2. tampak bahwa hasil rata-rata berat kering tanaman sawi mengalami penurunan 

pada perlakuan konsentrasi bahan aktif 20%. Pada perlakuan tersebut juga merupakan hasil rata-

rata berat kering paling rendah dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan konsentrasi bahan aktif 

yang lain. Hasil rata-rata berat kering tertinggi dihasilkan oleh perlakuan konsentrasi bahan aktif 

30% baik secara preventif maupun kuratif. 

Berdasarka hasil uji DMRT 5% menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol, pemberian formulasi 

bioinsektisida dengan konsentrasi bahan aktif 0%, 15%, 20%, dan 25% tidak memberikan respon 

yang berbeda secara signifikan. Namun kelima perlakuan tersebut menunjukkan adanya respon 

berbeda secara signifikan terhadap perlakuan formulasi bioinsektisida dengan konsentrasi bahan 

aktif 30%. Hasil (produktivitas) dari proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat 

diamati dari berat keringnya. Berat kering merupakan akibat dari penimbunan hasil bersih dari 

asimilasi CO2 sepanjang musim pertumbuhan yang mencerminkan akumulasi senyawa organik 

yang berhasil disintesis tanaman dari senyawa anorganik terutama air dan CO2 [Buntoro, 2014]. 

Hasil rata-rata berat kering pada tanaman sawi dipengaruhi oleh intensitas serangan hama S. litura 

F. yang menyebabkan hilangnya sebagian helaian daun. 

Menurut (Suhartono, 2008) menyatakan bahwa berat kering sebagai hasil representasi dari berat 

basah tanaman, merupakan kondisi tanaman yang menyatakan besarnya akumulasi bahan 

organik yang terkandung dalam tanaman tanpa kadar air (H2O). Berat kering tanaman sawi juga 

dapat dipengaruhi oleh kadar air tanaman. Besarnya jumlah air yang diberikan pada tanaman sawi 

yang tidak sama dapat mempengaruhi perbedaan kandungan air dalam tanaman sawi sehingga 

akan mempengaruhi berat basah tanaman sawi yang berarti juga akan mempengaruhi berat kering 

tanaman sawi. 

Di dalam tubuh tanaman, air dapat masuk ke jaringan tanaman berlangsung melalui proses difusi. 

Proses pertumbuhan tanaman membutuhkan air dalam jumlah yang berbeda-beda, bergantung 

pada jenis tanaman. Jadi meskipun kondisi air cukup tersedia dalam media tanamnya belum tentu 

air tersebut akan diserap semua oleh tanaman. Air berpengaruh pada pembentukan organ 

tanaman. Pengaruh lainnya terkait dengan ketersediaan air bagi tanaman, berupa transport hara 

dari tanah bagi tanaman. Semakin baik hara yang terserap oleh tanaman, maka ketersediaan 

bahan dasar bagi proses fotosintesis akan semakin baik pula. Proses fotosintesis yang 
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berlangsung dengan baik, akan memacu penimbunan karbohidrat dan protein pada tanaman 

(Suhartono, 2008)Penimbunan karbohidrat dan protein seabagai akumulasi hasil proses 

fotosintesis akan berpengaruh pada berat basah tanaman dan berat kering tanaman.  

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variasi konsentrasi bahan aktif dalam formulasi 

bioinsektisida granul memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas tanaman sawi. 

Konsentrasi formulasi bioinsektisida berbahan aktif ekstrak daun Cerbera odollam yang paling 

efektif pengaruhnya terhadap berat basah tanaman sawi adalah konsentrasi bahan aktif 25% dan 

konsentrasi formulasi bioinsektisida berbahan aktif ekstrak daun Cerbera odollam yang paling 

efektif pengaruhnya terhadap berat kering tanaman sawi adalah konsentrasi bahan aktif 30%. 

 
KESIMPULAN  

Formulasi bioinsektisida granul berbahan aktif ekstrak daun Bintaro (C. odollam) yang dapat 

menurunkan tingkat kerusakan tanaman sawi akibat serangan larva S.litura F yang paling efektif 

adalah konsentrasi bahan aktif 25%.. Konsentrasi bahan aktif yang paling efektif pengaruhnya 

terhadap berat kering tanaman sawi adalah sebesar 30%. 
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ABSTRACT 

Sengon (Falcataria moluccana) is a species widely grown by framers as a community forest, due 
to the high value of price. However this species seriously attacked by gall rust disease, caused by 
the fungus Uromycladium tepperianum. Research in order to improve sengon tolerant to gall rust 
disease is underway by establishing resistance trial plot of sengon in Central Java. Therefore this 
study aims to determine whether the gall rust disease intensity influenced by the seed origin. Seed 
were used on this study originated from Wamena A (high hill-Jaya Wijaya), Wamena B (down hill-
Balliem valley), Nabire, Serui, Manokwari and Java. Randomized Complete Block Design, with 5 
blocks as replicates, each block consisting of six plots (seed origin) square plot (6 x 6) and a 
spacing between trees 3 x 2 m were used on the establishment of this trial plot. Gall rust disease 
intensity from 6, 12, 28 and 40 months old were observed. Six point scores were used for examining 
the disease intensity, where a score of 1 = healthy plants; 2 = galls exist on canopy and twigs; 3 = 
< 50% galls exist on twigs and braches; 4 = > 50% galls exist on twigs and branches; 5 = galls exist 
on stem and branches; and 6 = dead plants due to gall rust. Results showed that the disease 
intensity was significantly differing between seed origins at all ages of examinations. Plants from 
Nabire, Wamena B showed the smallest attack when 6 months old, while on 12 and 28 months old 
plants from Wamena A and B exhibited the smallest disease intensity. In summary sengon 
originated from Wamena A and B were the best seed sources to be developed for reducing the gall 
rust disease at forest plantation. 

Keywords: seed source, disease intensity, sengon, Falcataria moluccana, gall rust 

ABSTRAK 

Sengon (Falcataria moluccana) merupakan salah satu jenis tanaman yang ditanam luas oleh 
masyarakat sebagai hutan rakyat dikarenakan tingginya nilai jual kayunya. Meskipun demikian, 
diserang oleh penyakit karat tumor yang disebabkan oleh jamur Uromycladium tepperianum. 
Penelitian dalam rangka memuliakan sengon yang toleran terhadap penyakit karat tumor sedang 
dilakukan dengan membangun plot uji sengon di Jawa Tengah. Dengan demikian penelitian ini 
ditujukan untuk mengetahui apakah intensitas penyakit  karat tumor dipengaruhi oleh asal usul 
benih. Benih yang digunakan dalam plot uji berasal dari Wamena A (daerah pegunungan Jaya 
Wijaya). Wamena B  (daerah lembah Balliem), Nabire, Serui, Manokwari dan Jawa. Desain 
penanaman yang digunakan adalah RCBD dengan 5 blok sebagai ulangan, masing-masing blok 
terdiri dari enam plot (asal usul benih) berbentuk square plot (6 x6) dan jarak tanam antar pohon 3 
x 2m. Intensitas penyakit karat tumor diukur pada saat tanaman umur 6, 12, 28 dan 40 bulan. Enam 
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poin skor digunakan untuk menilai intensitas serangan dimana skor 1 = tanaman sehat; 2 = 
terdapat karat tumor di tajuk dan ranting; 3 = terdapat <50% karat tumor di ranting dan cabang; 4 
= terdapat >50% karat tumor di ranting dan cabang; 5 = terdapat karat tumor di batang dan cabang; 
6 = tanaman mati karena karat tumor. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa intensitas penyakit 
berbeda sangat nyata antar sumber benih pada semua umur tegakan saat dilakukan pengamatan. 
Tanaman sengon dari Nabire dan Wamena mempunyai serangan penyakit yang paling kecil pada 
saat umur 6 bulan, sedangkan pada umur 12 dan 28 bulan sengon dari Wamena A dan B yang 
mempunyai serangan penyakit tersedikit. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sengon 
yang berasal dari Wamena A dan B merupakan sumber asal benih direkomendasikan untuk  
dikembangkan dalam rangka menurunkan penyakit karat tumor pada hutan tanaman. 

Kata Kunci: asal usul benih, intensitas penyakit, sengon, Falcataria moluccana, karat tumor 

PENDAHULUAN 

Sengon (Falcataria moluccana) merupakan salah satu jenis tanaman kehutanan yang banyak 

ditanam oleh masyarakat karena memiliki nilai ekomoni yang cukup tinggi. Kebutuhan kayu sengon 

tiap tahunnya mencapai 500 ribu m3 dengan harga jual mencapai Rp. 650.000,-/m3 (Siregar dkk., 

2010). Riap pertumbuhan sengon rakyat rata-rata mencapai 20m3/ha/tahun, dan mencapai 

27,26m3/ha/tahun pada kebun benih sengon di Candiroto Temanggung (Rimbawanto, 2008). 

Selain hasil kayu dan hasil ikutannya, juga memberikan manfaat berupa fungsi hidroorologis, suplai 

oksigen, estetika dan kenyamanan lingkungan (Heyne, 1987; Hidayat, 2002; NAS, 1979; Prosea, 

1995). Namun demikian, beberapa tahun terakhir tanaman sengon banyak terkena serangan 

penyakit karat tumor yang disebabkan oleh jamur karat dari jenis Uromycladium tepperianum 

(Sacc.) McAlp (Rahayu, 2008) 

Serangan penyakit ini dapat menurunkan produktivitas contohnya di daerah Wonosobo, Jawa 

Tengah yang mengalami penurunan sebesar 165.529 m3 (Hakim dkk., 2009). Penyakit ini 

menyebabkan kematian pada tanaman atau kegagalan panen karena penurunan nilai kayu 

dikarenakan adanya luka tumor pada batang. Penyakit karat tumor telah banyak dilaporkan 

menyerang tanaman sengon di Pulau Jawa terutama di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi 

Jember, Lumajang, Kediri, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Pasuruan, Situbondo, Malang, 

Pacitan, dan sekitarnya sejak tahun 2005.  

Seperti diketahui bahwa penyakit dikendalikan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Inisiasi 

pendekatan secara genetis telah dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Yogyakarta, dengan membangun plot uji resistensi 

sengon terhadap penyakit karat tumor di BKPH Candiroto, Jawa Tengah. Beberapa penelitian telah 

dilakukan terkait pengujian sumber benih sengon untuk mengetahui responnya terhadap penyakit 

karat tumor. Hasil penelitian Baskorowati dkk. (2012) tentang uji resistensi terhadap penyakit karat 

tumor pada sengon umur 3 tahun di Kediri menunjukkan bahwa sumber benih dari Wamena, 

Papua, paling toleran terhadap penyakit karat tumor dibandingkan dengan sumber benih yang 

berasal dari Candiroto, Kediri, dan Lombok. Sumber benih Wamena memiliki nilai luas serangan 

dan intensitas penyakit yang paling kecil diantara sumber benih lainnya. Hasil penelitian lain pada 

tingkat semai juga menunjukan bahwa semai dari sumber benih Wamena (distrik Elagaima dan 
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Siba) lebih toleran terhadap penyakit karat tumor dibandingkan sumber benih dari Jawa (Candiroto, 

Kediri dan Wonosobo) yang ditunjukan dengan tidak adanya serangan penyakit (Intensitas 

serangan dan luas serangan 0%) pada semai asal Wamena (Baskorowati dan Nurrohmah, 2011). 

Dari hasil-hasil penelitian tersebut diatas, maka evaluasi plot uji resistensi sengon terhadap 

penyakit karat tumor di BKPH Candiroto, Jawa Tengah perlu dilakukan, untuk mengetahui sumber 

benih mana yang lebih toleran terhadap penyakit karat tumor. 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian pengaruh asal usul benih terhadap intensitas penyakit karat tumor dilakukan di plot uji 

resistensi sengon Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan 

Tanaman Hutan, Yogyakarta, yang terletak  pada petak 12b, di RPH Kenjuran, BKPH Candiroto, 

Jawa Tengah. Penelitian dilaksanakan berturut-turut pada saat tanaman sengon umur 6, 12, 28 

dan 40 bulan.  

 

B. Bahan dan Metode Penelitian 

Plot uji resistensi sengon dibangun dengan desain rancangan acak lengkap berblok (Randomized 

Completely Block Design) dengan  5 blok sebagai ulangan. Masing-masing blok terdiri dari 6 plot 

dan masing-masing plot tersebut berbentuk bujur sangkar (square plot) dengan jumlah tanaman 

sebanyak 49 untuk blok 1, 2, dan 3 serta berjumlah 36 tanaman untuk blok 4 dan 5; jarak tanam 3 

x 2 meter. Asal usul benih yang digunakan adalah 5 provenan yaitu Wamena A (daerah 

pegunungan); Wamena B (daerah lembah Belliem), Nabire, Manokwari, Serui dan ras lahan Jawa. 

Pengukuran intensitas penyakit karat tumor dilakukan pada setiap pohon yang terdapat di semua 

blok petak uji (intensitas sampling 100%). Intensitas penyakit diukur dengan melakukan 

pengamatan adanya penyakit (gall) pada batang, cabang, ranting maupun tajuk. Skoring dengan 

bobot 1 – 5 diberikan untuk masing-masing pohon yang tersena penyakit dengan ketentuan skor 

seperti pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Nilai skor berdasarkan ada tidaknya karat tumor di ranting, cabang dan batang tanaman  
 sengon di plot uji resistensi  

 

NILAI SKOR KETERANGAN 

0 tanaman sehat tidak ada penyakit karat tumor 

1 Tanaman ada penyakit karat tumor di ranting 

2 Tanaman ada penyakit karat tumor di ranting dan cabang < 50% 

3 Tanaman ada penyakit karat tumor di ranting dan cabang > 50% 

4 Tanaman ada penyakit karat tumor di batang 

5 Tanaman mati karena penyakit karat tumor 

 

2.  Analisis Data 

Data hasil pengukuran penyakit karat tumor pada pertanaman uji ketahanan sengon kemudian 

dianalisis sidik ragam (Analysis of Variance) untuk mengetahui pengaruh blok dan provenans (asal 

usul benih) terhadap intensitas penyakit. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi pada taraf uji F 

dengan ketelitian 5% dan apabila terdapat perbedaan yang nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan 

Duncans Multiple Range Test (DMRT). Analisis data dilakukan dengan bantuan komputasi 

menggunakan program SPSS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Provenan (asal usul benih) terhadap Intensitas Penyakit Karat Tumor 

Hasil analisis varians menunjukkan bahwa intensitas serangan penyakit karat tumor mempunyai 

perbedaan yang sangat nyata antar provenan (db=5, Ms=105.871, sig=0.000); atar blok (db=4, 

Ms=19.330, sig=0.000); serta interaksi antara provenan dan blok (df=20, Ms=4.738, sig=0.000). 

Lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana perbedaan intensitas penyakit antar provenan maka 

dilakukan uji Duncan yang hasilnya di sampaikan pada Gambar 1.   

 

Gambar 1. Grafik uji lanjut Duncan 6 level skore intensitas serangan karat tumor pada 6 provenan 

dengan signifikan 5%. Skore 0 = tanaman sehat tidak ada penyakit karat tumor; 1= Tanaman ada 

penyakit karat tumor di ranting, 2= Tanaman ada penyakit karat tumor di ranting dan cabang < 
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50%, 3= Tanaman ada penyakit karat tumor di ranting dan cabang > 50%, 4= Tanaman ada 

penyakit karat tumor di batang, 5= Tanaman mati karena penyakit karat tumor 

 

Dari Gambar 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan intensitas serangan antara 

sengon pada plot uji bedasarkan provenannya, meskipun ada beberapa provenan dengan 

intensitas penyakit yang relatif sama. Meskipun demikian dari ke enam provenan tersebut yang 

memiliki intensitas penyakit paling besar adalah sengon yang berasal dari Jawa dengan skor 

intensitas penyakit tertinggi. Sengon dari Jawa mempunyai penyakit karat tumor yang terdapat di 

ranting; serta kurang dari 50% penyakit karat tumor tersebut terdapat di ranting dan cabang. 

Sedangkan tanaman sengon yang paling terhindar dari penyakit karat tumor adalah yang berasal 

dari Wamena B dan Wamena A, dimana serangan penyakit hanya terdapat di daerah tajuk dan 

ranting. Pada umumnya, serangan penyakit pada daerah tajuk dan ranting secara alami mudah 

hilang dikarenakan intensitas cahaya matahari yang tinggi yang akan mematikan spora. 

Sedangkan secara buatan, penyakit di daerah tajuk dan ranting sangat mudah dihilangkan dengan 

pemangkasan.  

Gambar 1 dan 2 memperlihatkan sengon dari Jawa memiliki kemampuan respons yang paling 

buruk terhadap infeksi jamur penyebab karat tumor di lapangan dibandingkan dengan provenans 

lainnya (Wamena A, Wamena B, Nabire, Manokwari, dan Serui). Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Baskorowati (2011) yang menyatakan bahwa benih yang berasal dari ras lahan Jawa seperti 

Candiroto, Kediri, dan Wonosobo lebih rentan terhadap penyakit karat tumor karena memiliki nilai 

luas serangan dan intensitas serangan yang lebih tinggi dibandingkan benih yang berasal dari 

provenan Wamena. Hasil uji ketahanan terhadap penyakit karat tumor pada sengon umur 3 tahun 

di Kediri diketahui benih yang berasal dari Candiroto, Kediri, dan Lombok memiliki nilai luas 

serangan dan intensitas penyakit yang lebih tinggi dibandingkan dengan provenan Wamena 

Baskorowati dkk., (2012). Perbedaan intensitas penyakit karat tumor juga berbeda sangat nyata 

antar provenan dan antar blok, seperti digambarkan pada Gambar 2.  
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Gambar 2. . Rerata intensitas penyakit karat tumor antar blok dan antar provenan pada plot uji 
resitensi sengon di Candiroto, Jawa Tengah 

 

Hasil analisis varians yang memperlihatkan terjadinya perbedan yang nyata antara intensitas 

penyakit dengan blok penanaman, serta interaksi antara blok dan provenan sangat jelas terlihat 

pada Gambar 2. Terjadinya variasi intensitas penyakit antar blok disini dimungkinkan karena 

adanya perbedaan tanaman bawah yang dikelola oleh pesanggem, atau intensitas pesanggem 

yang turut mempengaruhi keragaman. Dari pengamatan di lapangan diketahui bahwa blok V 

merupakan areal yang dikelola intensif oleh pesanggem sehingga secara keseluruhan serangan 

penyakit karat tumor lebih rendah dibandingkan dengan blok lainnya. Lokasi plot penelitian di 

Candiroto, Temanggung, merupakan salah satu lokasi penyebaran penyakit karat tumor di Jawa 

Tengah dan mampu menimbulkan kerusakan serius, akan tetapi berdasarkan hasil hasil penelitian 

ini seperti yang tertera pada Gambar 2 intensitas penyakit di pertanaman uji ini tergolong cukup 

rendah. Hasil penelitian Ikhziana (2014) pada uji keturunan sengon umur 1,5 tahun di Jember dan 

Lumajang juga menunjukkan hasil yang sama, meskipun Jember dan Lumajang merupakan lokasi 

yang sesuai untuk perkembangan penyakit karat tumor di Jawa Timur, akan tetapi sangat sedikit 

jumlah tanaman yang terserang. Jumlah pohon yang terserang jamur U. falcatarium di Jember 

hanya sebanyak 5,21 % sedangkan di Lumajang sebanyak 19,69%. Dari Gambar tersebut 

diketahui bahwa secara umum di seluruh blok uji penelitian tanaman sengon yang berasal dari 

Jawa mempunyai skor intensitas penyakit yang tertinggi jika dibandingkan dengan sengon dari 

daerah lainnya. 
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B.  Pengaruh Umur tanaman terhadap Intensitas Penyakit 

Penelitian berupa pengukuran serangan penyakit dilakukan sejak tanaman umur 6 bulan sampai 

dengan 40 bulan. Hasil analisis varian menunjukkan bahwa intensitas serangan penyakit karat 

tumor berbeda sangat nyata antar provenan/asal-usul benih (db=5, Ms=120.071; sig=0.000), antar 

umur (db=3, Ms=180.854, sig=0.000); maupun interaksi antar provenan dan umur (db=15, 

Ms=14.434, sig=0.000). Lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana perbedaan intensitas penyakit 

antar provenan dan umur pengamatan maka dilakukan uji Duncan yang hasilnya di sampaikan 

pada Gambar 3.    

 

 

Gambar 3. Grafik uji lanjut Duncan 6 level skore intensitas serangan karat tumor pada umur 
tegakan 6, 12, 28 dan 40 bulan dengan signifikan 5%. Skore 0 = tanaman sehat 
tidak ada penyakit karat tumor; 1= Tanaman ada penyakit karat tumor di ranting, 
2= Tanaman ada penyakit karat tumor di ranting dan cabang < 50%, 3= Tanaman 
ada penyakit karat tumor di ranting dan cabang > 50%, 4= Tanaman ada penyakit 
karat tumor di batang, 5= Tanaman mati karena penyakit karat tumor 

 

Dari Gambar tersebut terlihat perbedaan intensitas penyakit antar umur tanaman, dengan 

intensitas yang hampir sama terlihat pada tumbuhan dengan umur 12 bulan dan 40 bulan dimana 

mayoritas tanaman sengon terhindar dari penyakit. Lebih lanjut diketahui intensitas serangan karat 

tumor pada tegakan sengon yang paling tinggi adalah pada saat tegakan umur 6 bulan. Hal 

tersebut di perkuat oleh Gambar 4 yang memperlihatkan bahwa tanaman sengon dari semua 

provenan mempunyai intensitas serangan yang paling tinggi ketika berumur 6 bulan. Secara 

umum, penyakit karat tumor dapat menyerang tanaman pada setiap umur, tetapi beberapa studi 

memperlihatkan bahwa sengon pada umur muda sangat mudah terserang penyakit karat tumor 

dibandingkan yang umur tua.  

Seperti kita ketahui bahwa Tumor atau gall dapat terbentuk apabila tanaman sengon telah 

terinfeksi oleh jamur U. tepperianum. Infeksi pertama hanya dapat terjadi saat tanaman inangnya 

masih muda, ketika sel-sel pembentuk jaringannya masih aktif atau pada bagian tanaman yang 
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masih baru atau muda. Sedangkan umumnya semakin tua umur tanaman sengon, akan semakin 

tahan terhadap infeksi baru oleh jamur U. tepperianum dikarenakan jaringan tanaman yang makin 

keras. Umumnya jaringan tanaman yang tua juga mempunyai kandungan nutrisi yang rendah 

sehingga tidak sesuai untuk sumber makanan bagi pathogen. Hagen dkk. (2006) menambahkan 

bahwa seiring peningkatan umur tanaman, akan terjadi pula peningkatan kekerasan karena terjadi 

peningkatan kandungan tannin dan lignin. Peningkatan konsentrasi tannin dan lignin dapat 

menyulitkan U. tepperianum menginfeksi jaringan kayu, dan hampir seluruh bagian tanaman akan 

menjadi tidak favourable untuk infeksi karat tumor yang baru 

 

 

Gambar 4. . Rerata intensitas penyakit karat tumor antar umur dan antar provenan pada plot 
uji resitensi sengon di Candiroto, Jawa Tengah 

 

Respons tanaman sengon terhadap penyakit karat tumor di lapangan juga dipengaruhi oleh faktor 

genetik dari tanaman itu selain interaksinya dengan faktor lingkungan di sekitar pertanaman uji 

tersebut. Besarnya serangan penyakit pada tanaman sengon yang berasal dari Jawa 

mengindikasikan bahwa tanaman sengon yang berasal dari Jawa memiliki sifat genetik yang lebih 

buruk dalam merespons penyakit karat tumor dibandingkan provenans Wamena A, Wamena B, 

Nabire, Manokwari dan Serui. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh hilangnya gen-gen 

tertentu yang bertanggung jawab dalam ketahanan terhadap suatu penyakit karena berbagai 

faktor, salah satunya mungkin akibat adanya seleksi. Sheido dkk., 1993 menyatakan bahwa 

tanaman sengon yang menyebar di pulau Jawa mempunyai keragaman genetik yang sempit dilihat 

dari uji keragaman genetik dengan menggunakan penanda isozyme. Penelitian lain menggunakan 

penanda RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) juga menunjukkan hasil yang sama 
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dan salah satu populasi sengon di Jawa diketahui memiliki kekerabatan yang dekat dengan 

populasi tanaman sengon dari Halmahera (Suharyanto dkk., 2002). 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa intensitas penyakit tanaman sengon  bervariasi antar 

asal-usul benihnya. Secara umum tanaman sengon yang berasal dari Jawa mempunyai intensitas 

serangan yang paling tinggi pada semua umur dibandingkan dengan sengon yang berasal dari 

Wamena A, Wamena B, Nabire Manokwari dan Serui. Variasi intensitas penyakit juga terjadi antar 

umur meskipun penyakit karat tumor akan menyerang tanaman sengon pada semua tahapan 

umur. Tanaman umur 6 bulan mempunyai serangan penyakit yang tertinggi dibandingkan dengan 

ketika tanaman umur 12, 28 dan 40 bulan. Kecenderungan tanaman sengon akan semakin toleran 

terhadap penyakit karat tumor sejalan dengan semakin bertambahnya umur tegakan. 
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ABSTRACT 

 
Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is viral diseaseswhich isharmless in Indonesianbecause 
ofoften becomesof Extraordinary Events (KLB) and and the often lead to death. DHF 
appeared in Indonesian since 1968 and continued to expandits spread in a wide range 
ofprovince in Indonesian. A majorof vectorthese diseases is the mosquito Aedesaegypti L. 
The most effective prevention done is killing the larvae of the vectors of this disease to decide 
upon chain of transmission. During these precautions taken to cut off transmission of the 
mosquito Aedesaegypti is abate powder. The use of abate (temephos) which is can be said 
more than 30 years in Indonesian lead to resistance. In connection with the foregoing it is 
essential that an attempt to gain an alternative larvicides that uses natural compounds that 
the population of Aedesaegypti L may be decreased rapidlyas for example with the fruit Lerak 
(Sapindusrarak DC). Lerak seed contain the active ingredient alkaloids triterpenes, ateroid, 
and saponins.Studies the utilization of the fruit lerak as a substitute for Abate very much 
required especially concerned how effectively lerak be able eradicate the the mosquito larva 
Aedesaegypti and the effect on the water quality. The research conducted by experimental 
by extracting the the fruit lerak (Sapindusrarak, DC). Further testing bioinsecticides activities 
on the larvae of Aedesaegypti L with varying amounts of concentration can be determined so 
that the value of LC 50 and LC 95 from the extracts. Done also testing of the the water quality. 
Of the correlation test result-regression is known amount of LC50 and LC 95 value in 24 
hours is equal to 27.91% and 56.01%. The higher concentration of lerak caused a decline in 
pH of the water, a change improved water clarity and the smell of of water. 

 
 
Keywords : Bioinsektisida,  Ekstrak Lerak, Jentik-jentik Aedesaegypti  L 

 
 
PENDAHULUAN. 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit virus yang berbahaya di Indonesia 

karena sering menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan tak jarang menyebabkan kematian. 

Penyakit DBD muncul di Indonesia sejak tahun 1968 dan terus meluas penyebarannya di 

berbagai provinsi di Indonesia (Anonim, 2010). Penyakit ini disebarkan oleh vektor berupa 

nyamuk. Vektor utama penyakit ini adalah nyamuk Aedes aegypti L.dan vektor potensialnya 

adalah Aedes albopictus (Gubler, 1998).Untuk mencegah tertularnya penyakit Demam 

Berdarah terkadang juga memerlukan biaya yang cukup besar sehingga kurang terjangkau 

bagi kalangan menengah kebawah. Demam berdarah dengue adalah penyakit demam 
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berdarah akut yang manifestasi klinisnya berupa perdarahan dan syok sehingga dapat 

mengakibatkan kematian. 

Pencegahan diperlukan untuk memutus rantai penularan nyamuk Aedes aegypti L.yang 

merupakan vektor penyakit ini. Bahan-bahan alami dari tumbuhan telah banyak dikenal oleh 

masyarakat dan digunakan secara turun temurun. Pemanfaatan lebih diutamakan pada upaya 

promotif atau preventif meskipun ada pula upaya sebagai pengobatan. Karena itu perlu kita 

pikirkan cara dapat mencegah penularan penyakit demam berdarah dengue dengan 

menggunakan bahan-bahan alami dari tumbuhan. Pencegahan paling efektif dilakukan 

adalah dengan membunuh larva dari vektor penyakit ini untuk memutus rantai penularannya. 

Selama ini pencegahan yang dilakukan untuk memutus penularan nyamuk Aedes 

aegyptiadalah bubuk abate.Penggunaan abate (temephos) di Indonesia sudah sejak tahun 

1976. Pada tahun 1980, abate (temephos) ditetapkan sebagai bagian dari program 

pemberantasan massal Aedes aegypti di Indonesia. Bisa dikatakan abate (temephos) sudah 

digunakan lebih dari 30 tahun (Anonim, 2009). Selain itu salah satu hal penting yang harus 

dicermati adalah munculnya resistensi dari berbagai macam spesies nyamuk yang menjadi 

vektor penyakit. Penggunaan abate (temephos) yang bisa dikatakan lebih dari 30 tahun di 

Indonesia menimbulkan resistensi.Laporan resistensi larva Aedes aegypti terhadap abate 

(temephos) sudah ditemukan di beberapa negara seperti Brazil, Bolivia, Argentina, Kuba, 

Karibia, dan Thailand (Felix, 2008).Sehubungan dengan hal diatas maka perlu ada suatu 

usaha untuk mendapatkan larvasida alternatif yangmenggunakan senyawa alami sehingga 

populasi larva Aedes agypti dapat menurun dengan cepat seperti misalnya dengan buah 

Lerak (Sapindus rarak Dc) atau dikenal juga sebagai rerek atau lamuran atau klerek yang 

merupakan tumbuhan yang dikenal karena kegunaan buahnya yang dipakai sebagai deterjen 

alami. Lerak mengandung saponin, yakni suatu alkaloid yang berfungsi sebagai bahan 

pencuci yang memiliki sifat seperti sabun dan bertindak sebagai surfaktan dan berpotensi 

membasmi hama sebagai pengganti serbuk Abate untuk membasmi jentik-jentik nyamuk 

Aedes aegypti (Wina et al.,2005). 

Daging buah pada lerak banyak mengandung air, mempunyai rasa pahit dan beracun. Tiap 

buah mempunyai satu biji yang berkulit keras berwarna hitam mengkilat dengan diameter 

kurang lebih 1 cm. Menurut Heyne (1987) buah lerak terdiri dari 75 persen daging buah dan 

25 persen biji, pada bagian daging buah banyak terkandung senyawa saponin yang 

merupakan racun yang cukup kuat. Kulit buah, biji, kulit batang dan daun lerak mengandung 

saponin dan flavonoida, disamping itu kulit buah juga mengandung alkaloida dan polifenol, 

sedangkan kulit batang dan daunnya mengandung tanin. Senyawa aktif yang telah diketahui 

dari buah lerak adalah senyawa–senyawa dari golongan saponin dan sesquiterpene (Wina et 

al., 2005). Menurut Sunaryadi (1999) pengujian secara kualitatif daging buah lerak 

mengindikasikan cukup aman diberikan pada ternak. Kandungan senyawa yang terdapat 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

114 
 

pada daging buah diantara adalah triterpen, alkaloid dan steroid, sedangkan kandungan 

senyawa yang negatif diantaranya adalah antrakinon, tanin, fenol, flavonoid dan minyak atsiri. 

Biji lerak mengandung bahan aktif alkaloid, triterpen, ateroid, dan saponin. Saponin pada lerak 

suatu alkaloid beracun dan bermanfaat, saponin inilah yang menghasilkan busa dan berfungsi 

sebagai bahan pencuci, dan dapat pula dimanfaatkan sebagai pembersih berbagai peralatan 

dapur, lantai, bahkan memandikan dan membersihkan binatang peliharaan. Kandungan racun 

biji lerak juga berpotensi sebagai insektisida. Kulit buah lerak dapat digunakan sebagai wajah 

untuk mengurangi jerawat dan kudis (Sunaryadi, 1999:Wina et al., 2005). 

Saponin adalah suatu glikosida yang terdapat pada beberapa tanaman. Saponin ada pada 

seluruh tanaman dengan konsentrasi tinggi pada bagian-bagian tertentu, dan dipengaruhi 

oleh varietas tanaman dan tahap pertumbuhan. Fungsi saponin dalam tanaman untuk 

melindungi diri dari hama, saponin diketahui sebagai bentuk penyimpanan karbohidrat, atau 

merupakan waste produk dari metabolisme tumbuh-tumbuhan.Sifat yang khas dari saponin 

antara lain berasa pahit, berbusa dalam air, mempunyai sifat detergen yang baik, beracun 

bagi binatang berdarah dingin, mempunyai aktivitas hemolisis (merusak sel darah merah), 

tidak beracun bagi binatang berdarah panas, mempunyai sifat anti eksudatif dan mempunyai 

sifat anti inflamatori. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, senyawa saponin mempunyai kegunaan 

yang sangat luas, antara lain sebagai detergen, pembentuk busa pada alat pemadam 

kebakaran, pembentuk busa pada industri sampo dan digunakan dalam industri farmasi serta 

dalam bidang fotografi. Beberapa saponin bekerja sebagai antimikroba, saponin tertentu 

menjadi penting karena dapat diperoleh dari beberapa tumbuhan yang digunakan sebagai 

bahan baku untuk sintesis hormon steroid yang digunakan dalam bidang kesehatan 

(Robinson, 1995). 

Saponin termasuk ke dalam senyawa terpenoid. Aktivitas saponin ini di dalam tubuh serangga 

adalah mengikat sterol bebas dalam saluran pencernaan makanan dimana sterol itu sendiri 

adalah zat yang berfungsi sebagai prekursor hormon ekdison, sehingga dengan menurunnya 

jumlah sterol bebas dalam tubuh serangga akan mengakibatkan terganggunya proses 

pergantian kulit (moulting) pada serangga. Saponinmemiliki efek lain menurunkan tegangan 

permukaan selaput mukosa traktus digestivus larva sehinga dinding traktus digetivus larva 

menjadi korosif (Aminah dkk., 2001).  

Pemanfaatan buah lerak dalam jangka waktu tertentu akan memberikan andil yang cukup 

besar dalam usaha pelestarian alam.  Mengacu pada tujuan di atas, penggunaan bahan dari 

alam akan memberikan pemahaman bahwa masih banyak manfaat potensial dari alam atau 

back to nature sehingga alam selayaknya perlu digali dan diteliti lebih lanjut untuk 

kemaslahatan umat. Pengkajian pemanfaatan buah lerak sebagai pengganti Abate  sangat 

diperlukan terutama menyangkut seberapa efektifkah lerak dapat membasmi jentik-jentik 

nyamuk Aedes aegypti dan pengaruhnya terhadap kualitas air . 
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METODE PENELITIAN. 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Pendidikan Biologi, FBS, Universitas Wijaya Kusuma 

Surabaya. Pada bulanDesember2015 s/d  Januari 2016.  Adapun kegiatan penelitian ini 

dimulai dari persiapan penelitian, eksperimen terhadap penggunaan ekstrak buah lerak 

sebagai pembasmi jentik-jentik nyamukAedes aegypti 

 

B. Alat dan Bahan 

- alat ekstraksi buah lerak (Pisau / gunting , Gelas Ukur, Neraca Ohaus, Corong ,Toples kaca 

,Alat vacuum pumps dan compresor,Kertas Saring, Rotavapor ,Oven) 

- Bejana pengujian (gelas kaca 100 ml) 

-Bahan ekstraksi  :Buah Lerak, metanol 70%, Aquadest ,Pelarut DMNSO 

-Hewan Uji :  Jentik-jentik Aedes aegypti. 

 

C. Prosedur  Ekstraksi Buah lerak 

Buah lerak dikupas, dikeringkan dalam oven 40 ᵒc ±24 jam, ditimbang lerak kering 100 gr, 

dihaluskan/dipotong kecil-kecil , direndam dalam  metanol 70 % ± 24 jam, disaring dengan 

kertas saring /dengan alat penyaring (vacum pumps dan compressor) kedalam labu 

erlemeyer, dimasukan kedalam alat rotavapor dengan suhu 27ᵒc untuk pemisahan lerak 

danmetanol  ±48 jam,dikeringkan dalam oven  40ᵒc ± 4 hari, ditimbanghasilekstraklerak. 

Ditimbang ekstrak klerak 5 gr, dilarutkan dgn  pelarut DMSO 4 µl, ditambahkan 300 ml aquadest 

kedalam gelas ukur. Dijadikan sebagai larutan Stok. 

 

D. Prosedur pengujian aktifitas bioinsektisida 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan dengan variasi 

konsentrasi  ekstrak lerak 0%, 5%, 20%, 35%, 50%, 65%, , masing-masing 3 ulangan. 

 Larva Aedes Aegypti L dengan menggunakan pipet  dimasukkan  sebanyak 20 ekor larva 

Aedesaegypti dalam bejana gelas yang berisi  50 ml ekstrak lerak dengan berbagai macam 

variasi konsentrasi. 

 

E. Pengamatan dan Analisis Data 

Tingkat kematian jentik-jentik nyamuk dengan menggunakan ekstrak lerak pada  9 jamdan24 jam 

pada tiap-tiap perlakuan.Pengamatan kualitas air setelah 24 jam perlakuan yang meliputi pH air, 

Warna air dan bau air.  Penentuan  besarnya LC 50 dan LC 95 pada 9 jam dan 24 jam 

menggunakan analisis korelasi regresi linier. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Daya Bioinsektisida Ekstrak Lerak terhadap  Jentik-jentik Aedes aegypti L  
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Konsentrasiekstrakbuahlerakberpengaruh nyata terhadap kematian jentik-jentik 

nyamukAedesaegypty L, setelah 9 jam seperti pada gambar 1.Dari gambar 1 menunjukkan bahwa 

pada konsentrasi yang tinggi (65%) menyebabkan kematian  seluruh larva, hal ini disebabkan 

karena reaksi saponin terhadap jentik-jentik  terlalu bersifat korosif sehingga jentik-jentik Aedes 

aegypti L cepat mengalami kematian. Menurut Robinson, 1995 bahwa ekstrak buah lerak 

mengandung senyawa saponin bekerja sebagai antimikroba. Dari gambar juga  menunjukkan 

bahwa sekitar 83% jentik-jentik mengalami kematian pada konsentrasi 50 % setelah perlakuan 

selama 9 jam, sedangkan jentik-jentikAedesaegypti masih kuat bertahan hidup pada konsentrasi 

saponin yang rendah. MenurutAminah dkk., 2001 aktivitas saponin ini didalam tubuh serangga 

mengikat sterol bebassehinggamengakibatkanterganggunya proses moulting 

 

 

Gambar 1. Diagram yang menunjukkan pengaruh konsentrasi ekstrak lerak pada berbagai macam 
konsentrasi (0%, 5%, 20%, 35%, 50%, 65%) terhadap rata-rata kematian jentik-
jentiknyamukAedes aegypty Lselama 9 jam..Pengaruh ekstrak lerak terhadap tingkat kematian 
jentik-jentik Aedes aegypti L setelah 24 jam seperti gambar 2.  

 

Gambar 2. Diagram yang menunjukkan pengaruh konsentrasi ekstrak lerak pada berbagai macam 
konsentrasi (0%, 5%, 20%, 35%, 50%, 65%) terhadap rata-rata kematian jentik-
jentiknyamukAedes aegyptyl L selama 24 jam. 

Dari Gambar 2 menunjukkan bahwa konsentrasi 50% ekstrak mampu mematikan seluruh jentik-

jentik nyamukAedesaigyptyl L, sedangkan pada konsentrasi 35 % lebih dari 50% jentik-jentik 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016  

117 
 

mengalami kematian setelah terpapar selama 24 jam. MenurutGunawan, 2004 saponinmemiliki 

rasa pahitsehinggamenurunkannafsumakan larva kemudian larva akanmatikelaparan. 

Daya toksisitas ekstrak lerak terhadap jentik-jentik Aedesaigyptyl L,dengan menghitung besarnya 

nilai LC 50 dan LC 95 dalam waktu 9 jam dan 24 jam seperti pada Gambar 3 dan Gambar 4. 

 

Gambar3. Korelasi regresi berbagai konsentrasi ekstrak buah lerak terhadap jentik-jentik         

Aedesaegypt ipada9 jam. 

 

Dari hasil analisis regresi linier seperti gambar 3 menunjukkan persamaan garis regresi linier 

untuk pengaruh konsentrasi terhadap kematian jentik-jentik Aedesaigyptyl L pada  jam ke 9 

adalah Y= 0.3131X-1.2994, sehingga besarnya nilai LC 50 dan LC 95 untuk 9 jam adalah 

masing-masing 36,09 % dan 64,83 %. 

Sedangkan pada gambar 4, menunjukkan hasil analisis   regresi linier pengaruh konsentrasi 

terhadap tingkat kematian jemtik-jentik Aedesaigyptyl L selama 24 jam. 
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Gambar4. Korelasi regresi berbagai konsentrasi ekstrak buah lerak terhadap jentik-jentik    
Aedesaegypti selama24 jam. 

 

Adapun besarnya nilai LC 50 dan LC 95  persamaan regresi linier untuk 24 jam adalah Y=0.3167 

X + 1.1618, sehingga nilai  LC 50 dan LC 95 untuk 24 jam masing-masing adalah 27.91% dan 

56.01%. 

B. Pengaruh Ekstrak Lerak terhadap Kualitas Air. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui pengaruh ekstrak lerak terhadap 

kualitas air yang meliputi :pH air , warna air dan bau pada setiap konsentrasi ekstrak buah lerak 

dalam bentuk tabel 1. 

Tabel 1. Kualitas air yang meliputi : pH air, Warna air, bau pada berbagai macam konsentrasi 
ekstrak lerak setelah 24 jam. 

Konsentrasi ekstrak 

 
pH air Warna air Bau air 

0% 7 Beningdanjernih Tidak berbau 

5% 6,3 Bening Tidak berbau 

20% 6 Beningagakkekuningan Tidak berbau 

35% 5,8 Beningagakkekuningan Tidak berbau 

50% 5,2 Kekuningan Tidak berbau 

65% 4,9 Kekuningan Agak  berbau 
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Dari tabeldiatasdiketahuibahwakonsentrasiyang tinggi dari ekstraklerak merubahpH air menjadi 

lebih basa , warna air menjadiwarnakekuningansehinggakualitaskejernihannyaberkurang. 

Kandungan saponin yang tinggi juga menyebabkan air menjadi agak berbau. Hal ini tentunya 

menjadi bahan pertimbangan untuk penggunaan ekstrak lerak sebagai bahan pengganti abate 

terutama jika digunakan sebagai air mandi. 

KESIMPULAN 

Ekstrakbuahlerak (Sapindusrarak DC.) memiliki kemampuan sebagai bioinsektisida terhadap 

jentik-jentik Aedesaegypti L. Besarnya nilai LC 50 dan LC 95  ekstrak lerak terhadap jentik-jentik 

Aedesaegypti L dalam waktu 9 jam adalah 36.09 % dan 64.84%sedangkan besarnya nilai LC 50 

dan LC 95 dalam 24 jam adalah  27.91% dan 56.01%..   

Kualitas air karena pemberian ekstrak lerak berubah sesuai dengan tingkat konsentras iekstrak 

buah lerak yaitu dari 0%, 5%, 20%, 35%, 50%, 65% sehingga semakin tinggi konsentrasi lerak 

semakin rendah pH air, tingkat kejernihan memiliki perubahan warna yaitu semakin kuning dan 

bau air juga akan berubah dari konsentrasi terendah kekonsentrasi tertinggi. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Terima kasih saya ucapkan ke pada : 

1.Dr Fransiska Dwi H selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas  Wijaya Kusuma 

Surabaya atas bantuan fasilitas dan Dana, 

2. Dina Chamidah S.Pd, M.Si  selaku Ketua Jurusan Prodi Pendidikan Biologi atas bantuan 

fasilitas laboratorium,  

3. Sdr Michael atas kerjasamanya dalam penelitian . 

DAFTAR PUSTAKA 

Aminah, N.S.Sigit,S. Partosoedjono,S.Chairul. 2001.S. lerak, D. metel dan E.prostata sebagai 

Larvasida Aedes aegypti. Cermin Dunia Kedokteran No.31 

Anonim,2009.”Amankah Abate untuk manusia. 

https://gudanginspirasi.wordpress.com/2009/04/03/ amankah-abate-untuk-manusia”. 

Diakses tanggal 28 mei 2015. 

Anonim, 2010, Demam Berdarah Dengue Tahun 1968 – 2009, Buletin Jendela Epidemiologi Vol. 
2 : 1,5, Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 

Felix. 2008. “Ketika Larva dan Nyamuk Dewasa Sudah Kebal Terhadap Insektisida”. FARMACIA 
Vol.7 No.7.Diaksestanggal 29 Mei 2015.. 

https://gudanginspirasi.wordpress.com/2009/04/03/


Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

120 
 

Gubler D.J, (1998). The Global pandemic of Dengue/Dengue Haemorrhagic Fever current status 
and prospects for the future. Dengue in Singapore. TechnicalMonographSeries no:2 WHO. 

Gunawan, D., Mulyani, S. 2004. Ilmu Obat Alam (Farmakognosi). Jilid 1. Jakarta:Penebar 
Swadaya. 

Heyne, K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia. Vol. III. Terjemahan: Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan. Sarana Jaya, Jakarta.  

Robinson, T. 1995. Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Penerjemah K. Padmawinata. ITB 
Press, Bandung.  

Sunaryadi. 1999. Ekstraksi dan isolasi buah lerak (Sapindus rarak) serta pengujian daya 
defaunasinya. Tesis. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

Wina, E., S. Muezel, E. Hoffman, H.P.S. Makkar, and K. Becker. 2005a. Saponins containing 
methanol extract of sapindus rarak affect microbial fermentation, microbal activity and microbial 
comunity structure in vitro. J. Animal FeedScience and Technology 121: 159-174. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016  

121 
 

 
 

KERAGAMAN PERTUMBUHAN BIBIT MAHONI DAUN LEBAR (Swietenia      
macrophylla King.) DARI DUA POPULASI DI YOGYAKARTA 

(Growth variation of Swietenia macrophylla seedlings from two population in 
Yogyakarta) 

 
Mashudi 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan 
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 

 
Telp. : (0274) 895954, 896080; Fax. : (0274) 896080, email : masshudy@yahoo.com 

 
ABSTRACT 

 
Swietenia macrophylla King. is an exotic species from Latin America who had been planted in 
Indonesia since 1870 by the Dutch. This species is a supplier of construction timber that is quite 
important in Indonesia. The results of previous studies with isozyme markers to inform that genetic 
diversity this species in Java is quite high. Starting from these conditions, this study was conducted 
to determine the diversity of S. macrophylla seedlings growth from two populations in Yogyakarta 
to support breeding activities. The experimental design used Randomized Complete Block Design 
(RCBD) consisting of two factors, namely the origin population (A) (Dlingo - Bantul and Samigaluh 
- Kulonprogro) and parent trees (B) (each a population of 10 parent trees). In this study factor B 
nested in the factor A. Five seedlings are being recorded and repeated 5 times for each parent 
tree. The analysis showed that the population significantly affected to the height and stem diameter, 
while the parent trees significantly affected to the height, stem diameter and number of leaf. Dlingo 
population better than Samigaluh population for height growth (18.02 cm) but Samigaluh population 
better than Dlingo population for stem diameter growth (1.64 mm). The best height growth is 
occupied by the parent trees number 4 in the amount of 23.24 cm. The best growth of stem diameter 
occupied by the three parent trees, which are the parent trees numbers 20, 9 and 15 with a diameter 
range between 1.75 to 1.94 mm. The best growth of number of leaf were occupied by 12 parent 
trees with the range of 3.80 to 4.42 sheet. 
 
Keywords : growth, seedling, Swietenia macrophylla, variation  
 
 
PENDAHULUAN 

Mahoni daun lebar (Swietenia macrophylla King.) merupakan jenis eksotik dari Amerika Latin yang 

telah ditanam di Indonesia sejak tahun 1870 oleh Belanda. Menurut Lugo dkk. (2002), S. 

macrophylla mempunyai sebaran alami di Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Equador, 

El Salvador, Guetemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru dan Venezuela. Jenis ini 

merupakan pemasok kayu pertukangan yang cukup penting di Indonesia.  Kayunya dapat 

digunakan sebagai bahan konstruksi, kayu lapis (plywood/veneer), mebel (furniture), panel, frame, 

lantai (flooring), bodi mobil, interior perahu, moulding, dan lain-lain. Pada tahun 2002, S. 

macrophylla masuk dalam kriteria daftar Appendix II berdasarkan Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (Grogan and Barreto, 2005).   
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S. macropylla mempunyai daya adaptasi cukup luas terhadap kondisi tanah dan lingkungan. Di 

sebaran alamnya jenis ini ditemukan pada tanah-tanah alluvial, vulkanik, lempung, laterit, kapur, 

sedimen dan formasi tanah metamorf (Whitmore, 1992). Jenis ini termasuk tipe tanaman yang 

mampu bertahan hidup pada berbagai jenis tanah yang bebas genangan, reaksi tanah sedikit asam 

sampai basa, tanah gersang atau marginal, walaupun tidak hujan selama berbulan-bulan S. 

macrophylla masih mampu untuk bertahan hidup. Pertumbuhan optimal akan dicapai apabila 

ditanam pada tanah subur, bersolum dalam dengan aerasi baik dan pH 6,5 – 7,5 serta elevasi 

sampai ketinggian 1.000 m dari permukaan laut. 

Krisnawati dkk., (2011) menyampaikan  bahwa total hutan tanaman S. macrophylla di Indonesia 

pada pertengahan tahun 1990 mencapai 54.000 ha. Lebih lanjut disampaikan bahwa mean annual 

increment (MAI) volume tanaman umur 15 – 30 tahun pada tapak dengan kesuburan sedang 

berkisar antara 7,7 – 19,3 m3/ha/tahun. Untuk meningkatkan produktivitas hutan tanaman S. 

macrophylla, kegiatan pemuliaan perlu dilakukan pada jenis ini. Hal ini didukung oleh hasil 

penelitian Siregar dkk. (2007) yang menginformasikan bahwa keragaman genetik S. macrophylla 

di Jawa dengan penanda ISOZIM cukup tinggi sehingga kegiatan pemuliaan menjanjikan apabila 

dilaksanakan. Terkait dengan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui 

keragaman pertumbuhan bibit S. macrophylla dari dua populasi di DIY untuk mendukung kegiatan 

pemuliaan. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di persemaian Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan 

Tanaman Hutan, Yogyakarta. Secara geografis lokasi penelitian berada pada 7o40’35’’ LS dan 

110o23’23’’BT, 287 m di atas permukaan laut, curah hujan rata-rata 1.878 mm/tahun, suhu rata-

rata 27o C dan kelembaban relatif 73%. Sementara itu letak geografis, jenis tanah dan ketinggian 

tempat dua populasi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1.  Letak geografis, jenis tanah, dan ketinggian tempat  dua populasi S. macrophylla  
   

 
No. 

Lokasi Letak Geografis Jenis Tanah Ketinggian 
Tempat  
(m dpl) 

1. Samigaluh, 
Kulonprogo 

 

007o40,217’ - 007o41,155’ LS 
110o07,417’ - 110o08,100’ BT 

Lathosol, 
Regosol dan 

Mediteran 

400 - 550 

2. Dlingo, Bantul 007o55,225’ - 007o56,00’ LS 
 110o24,650’ - 110o25,251’ BT 

Mediteran dan 
Lathosol 

250 - 380 
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Bahan dan Alat 

Bahan yang dipergunakan adalah bibit S. macrophylla umur 2 bulan dari 2 populasi di Yogyakarta, 

yaitu Dlingo (Bantul) dan Samigaluh (Kulonprogo). Bahan-bahan yang lain adalah polibag ukuran 

12 x 10 cm, top soil, kompos, sarlon, fungisida dan insektisida, sedangkan alat yang dipergunakan 

antara lain adalah cangkul, sekop, sprayer, kaliper, selang, penggaris, kertas label, kamera dan 

alat tulis menulis. 

Pelaksanaan Penelitian  

Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi: 

1. Pembibitan 

Kegiatan pembibitan diawali dengan penyiapan media tanam berupa campuran top soil + 

kompos (4:1) yang dimasukkan ke dalam polibag ukuran  12 x 10 cm. Polibag yang telah diisi 

media tanam selanjutnya ditempatkan di dalam bedeng persemaian yang di bagian atasnya 

telah dipasang sarlon dengan kerapatan 65%. Kegiatan selanjutnya adalah penanaman benih 

S. macrophylla, dimana pada setiap polibag ditanam satu  benih (Gambar 1) dan untuk masing-

masing pohon induk ditanam 100 benih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pemeliharaan bibit 

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan adalah penyiraman, penyiangan dan pengendalian 

hama/penyakit. Kegiatan penyiraman dilakukan 2 kali/hari, yaitu pada pagi dan sore. Kegiatan 

penyiangan dilakukan secara rutin (sebulan sekali). Pengendalian hama dan penyakit 

dilakukan apabila ada tanda-tanda serangan hama dan atau penyakit dengan menggunakan 

insektisida untuk serangan hama dan fungisida untuk serangan penyakit.  

3. Seleksi bibit 

Seleksi bibit dilakukan untuk memilih pertumbuhan 25 bibit terbaik per pohon induk. Seleksi 

dilakukan pada saat bibit berumur 1 bulan setelah penanaman (penaburan). Bibit-bibit yang 

 
Gambar 1. Benih S. macrophylla yang telah ditanam pada media dalam 

polibag 
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terseleksi selanjutnya dipindah dan disusun sesuai dengan rancangan percobaan yang telah 

direncanakan. 

 

4. Pengambilan data 

Pengambilan data dilakukan pada saat bibit berumur 2 bulan. Karakter yang didata meliputi: 

persen berkecambah, tinggi bibit, diameter batang (2 cm dari permukaan media) dan jumlah 

daun. 

Rancangan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap Berblok (RALB) yang 

terdiri dari dua faktor, yaitu asal populasi (A) dan pohon induk (B).  Faktor A terdiri atas dua 

populasi, yaitu Dlingo, Bantul dan Samigaluh, Kulonprogo, dan faktor B terdiri dari 20 pohon induk 

(masing-masing 10 pohon induk/populasi). Dalam penelitian ini faktoir B bersarang dalam faktor A. 

Masing-masing pohon induk diamati 5 bibit dan diulang sebanyak 5 kali. 

Analisis Data  

Data hasil pengamatan dan pengukuran dianalisis menurut prosedur Rancangan Acak Lengkap 

Berblok. Untuk mengetahui perlakuan yang berpengaruh nyata dilakukan analisis sidik ragam 

(analisis varians) dengan model sebagai berikut (Sastrosupadi, 2013) : 

Yijk = μ + Ri + Aj + Bk(Aj) + εijk 

dengan : 

Yijk  = rata-rata pengamatan pada ulangan ke-i, asal populasi ke-j,pohon induk ke-k; μ = 
rata-rata umum; Ri =  pengaruh ulangan ke-i; Aj = pengaruh asal populasi  ke-j; Bk = 
pengaruh pohon induk ke-k; dan    εijk = galat     
 

Apabila hasil analisis varians menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan 

Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) untuk mengetahui perbedaan pengaruh masing-masing 

perlakuan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran diketahui bahwa persen berkecambah, tinggi bibit, 

diameter batang dan jumlah daun bibit S. marophylla cukup bervariasi. Persen berkecambah 

populasi Dlingo diperoleh angka sebesar 88% sedang populasi Samigaluh sebesar 72%. 

Kemudian hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata tinggi bibit berkisar antara 15,28 – 23,24 

cm,  diameter batang berkisar antara 1,37 – 1,94 mm  dan jumlah daun berkisar antara 3,30 – 4,42 

helai. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap parameter yang diamati dilakukan analisis 

varians. Hasil analisis varians disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2.  Hasil analisis varians karakter tinggi, diameter batang dan jumlah daun bibit S. 

macrophylla umur 2 bulan 

Sumber Variasi Derajat  Kuadrat Tengah 

 Bebas Tinggi Bibit Diameter Batang Jumlah Daun 

Replikasi  4 3.6617865 0.01118750 0.17882250 

Populasi  1 19.7847040 *) 0.33062500 **) 0.00360000 ns 

Pohon 
Induk(Populasi) 

18 18.4029818 **) 0.08973611 **) 0.44366444 **) 

Sisa 76 2.998847 0.03179276 0.19549934 

Total 99    

Keterangan : **) = berbeda nyata pada taraf 0,01. 
          *)  = berbeda nyata pada taraf 0,05. 

          ns  = tidak berbeda nyata.  
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan asal populasi berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit dan 

diameter batang. Perlakuan  pohon induk berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit, diameter batang 

dan jumlah daun.  

Keragaman Antar Populasi 

Hasil analisis varians (Tabel 2) menunjukkan bahwa perlakuan asal populasi berpengaruh  nyata 

terhadap tinggi bibit dan diameter batang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rohandi dan 

Widyani (2010) yang menyampaikan bahwa asal sumber benih (provenan) berpengaruh nyata 

terhadap pertumbuhan tinggi bibit S. macrophylla. Fenomena tersebut juga sejalan dengan hasil 

penelitian tingkat lapang Siregar dkk. (2007) yang mengiformasikan bahwa keragaman genetik 

antar populasi S. macrophylla dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar 23%. Pada sebaran 

alamnya, Navarro dan Hernandez (2004) menyampaikan bahwa keragaman genetik antar populasi 

S. macrophylla di Kostarica sebesar 12%.  

Keragaman juga ditunjukkan oleh persentase berkecambah, dimana populasi Dlingo menunjukkan 

hasil yang lebih baik dibanding populasi Samigaluh. Hal ini terjadi kemungkinan karena derajat 

selfing  (penyerbukan sendiri) populasi Samigaluh lebih tinggi dibanding populasi Dlingo. Kondisi 

hutan rakyat Samigaluh yang pada saat pengambilan meteri genetik musim buahnya tidak 

serempak dengan jarak antar pohon yang berbuah relatif berjauhan menyebabkan derajat selfing  

tinggi, sedang hutan rakyat di Dlingo musim buah relatif lebih serempak dengan jarak antar pohon 

yang berbuah relatif dekat sehingga derajat out crossing  (penyerbukan silang) dimungkinkan lebih 

tinggi. Finkeldey (2005) menyampaikan bahwa selfing dapat menyebabkan depresi silang dalam, 

dimana hampir semua tanaman yang umumnya menyerbuk silang menunjukkan depresi yang kuat 

pada parameter fitness (kemampuan untuk menghasilkan keturunan). Beberapa ciri fenotipe yang 
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dipengaruhi oleh efek negatif silang dalam diantaranya kemampuan menghasilkan keturunan, 

survival tanaman pada pertumbuhan awal, penurunan produktivitas dan penurunan kelurusan 

batang (Finkeldey, 2005; Navarro dan Hernandez, 2004; Karkkainen dkk., 1996).    

Mengacu pada data hasil analisis (Tabel 2) dan kondisi lingkungan dua asal populasi yang tidak 

jauh berbeda (Tabel 1), diduga keragaman genetik populasi hutan rakyat S. macrophylla di 

Samigaluh, Kulonprogo dan Dlingo, Bantul berbeda. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Siregar 

dkk. (2007) yang menyampaikan bahwa keragaman genetik S. macrophylla di Jawa dengan 

penanda ISOZIM cukup tinggi yaitu dengan nilai heterosigositas harapan sebesar 0,326. Data ini 

memberikan informasi bahwa S. macrophylla sebagai jenis eksotik di Indonesia, keragaman 

genetiknya relatif masih cukup tinggi dari kondisi di alamnya (Lemes dkk., 2003; Navarro dan 

Hernandez, 2004).  Informasi ini sangat penting bagi pemulia pohon karena sangat dibutuhkan 

untuk menyusun strategi pemuliaan jenis ini di Indonesia. Dengan keragaman genetik yang relatif 

tinggi maka seleksi cukup leluasa untuk dilakukan, karena keragaman memegang kunci yang 

penting untuk suksesnya kegiatan pemuliaan (Johson dkk., 2001).  

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT) efek asal populasi terhadap pertumbuhan tinggi dan 

diameter batang bibit S. macrophylla disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata pertumbuhan tinggi dan diameter batang bibit S. macrophylla umur 2 bulan 

  Karakter Asal Populasi 

 Dlingo, Bantul Samigaluh, Kulonprogo 

Tinggi bibit (cm)  18,02 a 17,13 b 

Diameter batang (mm)  1,53 b 1,64 a 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi bibit S. macrophylla populasi Dlingo lebih baik 

dari populasi Samigaluh, tetapi sebaliknya pertumbuhan diameter batang populasi Samigaluh lebih 

baik dari populasi Dlingo. Hal ini terjadi kemungkinan karena pohon-pohon penyusun populasi 

hutan rakyat S. macrophylla di Dlingo mempunyai pertumbuhan meninggi yang lebih cepat 

dibanding populasi Samigaluh tetapi tidak demikian untuk pertumbuhan diameter batang. 

Keragaman antar populasi tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena bibit yang digunakan untuk 

membangun hutan rakyat pada dua populasi mungkin sumber materi genetiknya berbeda. Untuk 

karakter diameter batang, penelitian Rohandi dan Widyani (2010) memberikan hasil yang berbeda, 

dimana pertumbuhan diameter batang bibit S. macrophylla dari 3 provenan asal Kostarica tidak 

berbeda nyata. 

Keragaman Antar Pohon Induk 

Hasil analisis varians (Tabel 2) menunjukkan bahwa perlakuan pohon induk berpengaruh nyata 

terhadap tinggi, diameter batang dan jumlah daun bibit S. macrophylla. Hal ini sejalan  dengan 
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hasil penelitian Siregar dkk. (2007) bahwa keragaman genetik dalam populasi S. macrophylla 

cukup tinggi, ini mencerminkan bahwa keragaman genetik dari individu-individu penyusun populasi 

cukup tinggi sehingga keragaman pertumbuhan anakan antar pohon induk signifikan 

perbedaannya. Adanya keragaman yang tinggi tersebut memberi peluang untuk dilakukannya 

seleksi. Untuk mengetahui perbedaan antar pohon induk selanjutnya dilakukan Uji Jarak Berganda 

Duncan (DMRT) sebagaimana disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil uji DMRT tinggi bibit, diameter batang dan jumlah daun bibit. S. macrophylla umur 
2 bulan 

 
No. Tinggi Bibit Diameter Batang Jumlah Daun 

 Pohon 
Induk 

Rata-rata 
(cm) 

Pohon Induk Rata-rata 
(mm) 

Pohon Induk Rata-rata 
(helai) 

1. 4 23,24 a 20 1,94 a 20 4,42 a 

2. 3 19,84 b 9 1,76 ab 18 4,41 ab 

3. 2 19,20 bc 15 1,75 ab 2 4,32 abc 

4. 12 19,08 bc  4 1,69 bc 17 4,12 abcd 

5. 13 18,80 bcd 11 1,67 bcd 10 4,07 abcd 

6. 11 18,76 bcd 12 1,66 bcd 7 3,99 abcd 

7. 7 18,39 bcde 7 1,64 bcde 1 3,96 abcde 

8. 17 17,50 bcdef 14 1,63 bcde 12 3,96 abcde 

9. 6 17,48 bcdef 17 1,60 bcde 13 3,92 abcde 

10. 8 17,46 bcdef 13 1,58 bcde 3 3,88 abcde 

11. 1 17,20 cdef 2 1,56 bcde 9 3,84 abcde 

12. 18 17,17 cdef 18 1,56 bcde 14 3,80 abcde 

13. 16 16,85 cdef 16 1,55 bcde 8 3,75 bcde 

14. 20 16,43 def 3 1,53 bcde 6 3,72 cde 

15. 9 16,07 ef 5 1,49 bcde 4 3,68 cde 

16. 5 16,00 ef 19 1,46 cde 11 3,68 cde 

17. 15 15,79 f 1 1,42 cde 5 3,65 cde 

18. 14 15,48 f 6 1,41 de 15 3,57 de 

19. 19 15,40 f 8 1,38 e 16 3,56 de 

20. 10 15,28 f 10 1,37 e 19 3,30 e 

Keterangan :  Pohon Induk 1 – 10   : populasi Dlingo, Bantul. 
                      Pohon Induk 11 – 20 : populasi Samigaluh, Kulonprogo. 

          
Hasil uji DMRT (Tabel 4) menunjukkan bahwa pengaruh perbedaan yang nyata pada pertumbuhan 

tinggi disebabkan oleh adanya perbedaan dalam enam kelompok, yaitu kelompok 1 dengan tinggi 

bibit 23,24 cm (ditempati oleh pohon induk nomor 4), kelompok 2 dengan kisaran tinggi 17,46 – 

19,84  cm (ditempati oleh pohon induk nomor 8, 6, 17, 7, 11, 13, 12, 2 dan 3), kelompok 3 dengan 

kisaran tinggi 16,85 – 19,20 cm (ditempati oleh pohon induk nomor 16, 18, 1, 8, 6, 17, 7 11, 13, 12 

dan 2), kelompok 4 dengan kisaran tinggi 16,43 – 18,80 cm (ditempati oleh pohon induk nomor 20, 

16, 18, 1, 8, 6, 17, 7, 11 dan 13), kelompok 5 dengan kisaran tinggi 16,00 – 18,39 cm (ditempati 

oleh pohon induk nomor 5, 9, 20, 16, 18, 1, 8, 6, 17 dan 7) dan kelompok 6 dengan kisaran tinggi 

15,28 – 17,50 cm (ditempati oleh pohon induk nomor 10, 19, 14, 15, 5, 9, 20, 16, 18, 1, 8, 6 dan 

17). Perbedaan yang nyata pada pertumbuhan diameter batang disebabkan oleh adanya 

perbedaan dalam lima kelompok, yaitu kelompok 1 dengan kisaran diameter 1,75 – 1,94 mm 

(ditempati oleh pohon induk nomor 15, 9 dan 20), kelompok 2 dengan kisaran diameter 1,49 – 1,76 

mm (ditempati oleh pohon induk nomor 5, 3, 16, 18, 2, 13, 17, 14, 7, 12, 11, 4, 15 dan 9), kelompok 
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3 dengan kisaran diameter 1,42 – 1,69 mm( ditempati oleh pohon induk nomor 1, 19, 5, 3, 16, 18, 

2, 13, 17, 14, 7, 12, 11 dan 4), kelompok 4 dengan kisaran diameter 1,41 – 1,67 mm ( ditempati 

oleh pohon induk nomor 6, 1, 19, 5, 3, 16, 18, 2, 13, 17, 14, 7, 12 dan 11), dan kelompok 5 dengan 

kisaran diameter 1,37 – 1,64 mm (ditempati oleh pohon induk nomor 10, 8, 6, 1, 19, 5, 3, 16, 18, 

2, 13, 17, 14 dan 7). Perbedaan yang nyata pada jumlah daun disebabkan oleh adanya perbedaan 

dalam lima kelompok, yaitu kelompok 1 dengan kisaran jumlah daun 3,80 – 4,42 helai (ditempati 

oleh pohon induk nomor 14, 9, 3, 13, 12, 1, 7, 10, 17, 2, 18 dan 20), kelompok 2 dengan kisaran 

jumlah daun 3,75 – 4,41 helai (ditempati oleh pohon induk nomor 8, 14, 9, 3, 13, 12, 1, 7, 10, 17, 

2 dan 18), kelompok 3 dengan kisaran jumlah daun 3,65 – 4,32 helai (ditempati oleh pohon induk 

nomor 5, 11, 4, 6, 8, 14, 9, 3, 13, 12, 1, 7, 10, 17 dan 2), kelompok 4 dengan kisaran jumlah daun 

3,56 – 4,12 helai (ditempati oleh pohon induk nomor 16, 15, 5, 11, 4, 6, 8, 14, 9, 3, 13, 12, 1, 7, 10 

dan 17), dan kelompok 5 dengan kisaran jumlah daun 3,30 – 3,96 (ditempati oleh pohon induk 

nomor 19, 16, 15, 5, 11, 4, 6, 8, 14, 9, 3, 13, 12 dan 1).   

Pertumbuhan tinggi pada penelitian ini mirip dengan pertumbuhan tinggi tiga provenan S. 

macrophylla umur 4,5 bulan dari Kostarica yaitu dengan kisaran riap 7,38 – 11,11 cm/bulan 

(Rohandi dan Widyani, 2010). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa materi genetik introduksi 

yang ada di negara kita tidak kalah dengan materi genetik dari sebaran (habitat) alamnya.   

KESIMPULAN 

Pertumbuhan tinggi bibit S. macrophylla umur 2 bulan populasi Dlingo, Bantul lebih baik dari 

populasi Samigaluh, Kulonprogo yaitu sebesar 18,02 cm, sedang pertumbuhan diameter batang 

populasi Samigaluh, Kulonprogo lebih baik dari populasi Dlingo, Bantul yaitu sebesar 1,64 mm. 

Pohon induk terbaik dalam pertumbuhan tinggi ditempati oleh pohon induk nomor 4  asal populasi 

Dlingo, Bantul yaitu sebesar 23,24 cm. Pohon induk terbaik dalam pertumbuhan diameter batang 

ditempati oleh tiga pohon induk, yaitu 2 pohon induk asal populasi Samigaluh, Kulonprogo (pohon 

induk nomor 20 dan 15 masing-masing sebesar 1,94 mm dan 1,75 mm) dan 1 pohon induk asal 

populasi Dlingo, Bantul (pohon induk nomor 9 sebesar 1,76 mm). Pohon induk terbaik dalam 

pertumbuhan jumlah daun ditempati oleh 12 pohon induk, yaitu 6 pohon induk asal populasi Dlingo, 

Bantul dan 6 pohon induk asal populasi Samigaluh, Kulonprogo dengan kisaran jumlah daun 3,80 

– 4,42 helai. 
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ABSTRACT 

Alstonia scholaris is a native species and fast growing is potentially for the plantation forest 
development in Indonesia. Natural distribution this species is almost in all regions of Indonesia. In 
the world of trading Alstonia scholariswood can be used for making crates, matches, heels, 
handicrafts (masks and puppet), pencil slate and pulp. Because exploitation continues to run and 
is not matched with adequate planting efforts, the potential in natural decline. In connection with 
these problems, the development of forest plantations with support of improved seed needs to be 
realized. Related to the above,this study was conducted to determine the diversity of Alstonia 
scholaris progeny trial growth at 18 months in Sumber Klampok, Bali. The experimental design 
used Randomized  CompleteBlock Design (RCBD) consisting of two factors, namely Provenance 
(A) (5 provenances) and family (B) (47 families).In this study factor B nested in the factor A. Each 
family planted 4 seedlings (tree line plot) and repeated 8 blocks with a spacing of 3 x 2 m. The 
results showed that the provenances and families significantly affected the observed parameters, 
ie plant height and stem diameter. Provenances Lombok and Bali are two the best provenances 
which produces plant height (respectively by 110.4 cm and 108.9 cm). Provenances Bali, Lombok 
and Timor are three the best provenances which produces stem  diameter (respectively by 1.72 
cm, 1.71 cm and 1.68 cm).Found 41 families with a height of 98.38 cm - 130.88 cm which is in the 
top ranking in the height growth. There are 29 families with a stem diameter of 1.62 cm - 2.18 
cmwhich is in the top ranking in the stem diameter growth. 
 
Key words : Alstonia scholaris, diversity, growth, progeny trial. 

 
PENDAHULUAN 

Alstonia scholaris (L.) R.Br. (pulai gading)  merupakanindegenous species, cepat tumbuh dan multi 

guna yang mempunyai potensi bagus untuk pengembangan hutan tanaman, karena kegunaan 

kayu pulai cukup banyak dan saat ini permintaannya cukup tinggi. Kegunaan kayu pulai antara lain 

untuk pembuatan peti, korek api, hak sepatu, barang kerajinan seperti wayang golek dan topeng, 

cetakan beton, pensil “slate” dan pulp (Samingan, 1980 dan Martawijaya dkk., 1981). 

Soerianegara dan Lemmens (1994) menyampaikan bahwa pulai gading mempunyai sebaran 

hampir di seluruh wilayah Indonesia, yaitu Riau, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Lampung, 

Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi, 

Maluku dan Irian Jaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hamrick dan Godt (1989), bahwa jenis-

jenis kayu tropis pada umumnya mempunyai sebaran yang luas dengan populasi yang berukuran 

besar sehingga akan memiliki nilai keragaman genetik yang relatif tinggi. Fenomena ini juga terjadi 

mailto:masshudy@yahoo.com
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pada jenis pulai gading, dimana berdasarkan hasil penelitian Hartati dkk. (2007) ditemukan bahwa  

keragaman genetik pulai gading dengan penanda DNA cukup tinggi, yaitu berkisar antara 0,1370 

– 0,2254.  

Keragaman genetik merupakan modal dasar bagi suatu jenis tanaman untuk tumbuh, berkembang 

dan bertahan hidup dari generasi ke generasi. Menurut Melchias (2001) keragaman genetik dapat 

diartikan sebagai variasi gen dan genotipe antar dan dalam species. Kemampuan tanaman untuk 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan tempat tumbuh ditentukan oleh potensi keragaman 

genetik yang dimilikinya.Semakin tinggi keragaman genetiknya semakin besar peluang tanaman 

untuk beradaptasi dengan lingkungan. 

Keragaman genetik mempunyai peranan yang sangat penting dalam program pemuliaan, karena 

optimalisasi perolehan genetik akan sifat-sifat tertentu dapat dicapai apabila cukup peluang untuk 

melakukan seleksi gen terhadap sifat yang diinginkan.Sehubungan dengan hal tersebut maka 

basis genetik yang luas perlu dipertahankan bahkan dikembangkan, sebab bukan saja untuk 

mempertahankan sifat yang telah ada tetapi untuk memperoleh sifat baru yang diinginkan dan 

sekaligus memiliki kemampuan berdaptasi pada lingkungan yang beragam (Wright, 1976).Untukitu 

maka plot uji keturunan pulai gading dibangun dengan melibatkan materi genetik dari 5 

provenanyang jaraknya cukup berjauhan sehingga diharapkan basis genetiknya cukup luas. 

Terkait dengan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

diversitas pertumbuhan tanaman uji keturunan pulai gading umur 18 bulan di Sumber Klampok, 

Bali. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanaman uji keturunan pulai gading yang berlokasi di Sumber 

Klampok, Bali.Secara administratif pemerintahan termasuk dalam wilayah Desa Sumber Klampok, 

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Jenis tanah lokasi studi adalah alluvial 

coklat kelabu, ketinggian tempat  ± 25 m dpl, curah hujan 972 – 1.550 mm/tahun, suhu berkisar 

antara 22oC - 35oC dan rata-rata kelembaban relatif 66 %. 

Bahan dan Alat 

Bahan yang dipergunakan adalah tanaman uji keturunan pulai gading yang berlokasi di Sumber 

Klampok, Gerokgak, Buleleng, Bali.Alat penelitian yang digunakan adalah kaliper untuk mengukur 

diameter batang, galah meter untuk mengukur tinggi tanaman, dan field note untuk mencatat hasil 

pengukuran. 
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Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan cara melakukan pengukuran sifat pertumbuhan tanaman dengan 

intensitas sampling 100%. Pada penelitian ini kajian dilakukan untuk mengetahui diversitas 

pertumbuhan antar provenan dan antar famili. Adapun karakter tanaman yang didata meliputi 

persen hidup, tinggi pohon dan diameter batang (10 cm dari pangkal batang).  

Rancangan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan Randomized Complete Block Design (RCBD) yang 

terdiri dari2 faktor, yaitu provenan (A) dan famili (B).Dalam penelitian ini faktor B bersarang (nested) 

dalam faktor A. Faktor A terdiri dari 5 provenan, yaitu :Lombok (Nusa Tenggara Barat); Jayapura 

(Papua); Solok (Sumatera Barat); Timor (Nusa Tenggara Timur) dan Bali.Faktor B terdiri dari 

47famili denganmasing-masing famili ditanam 4 bibit dan diulang sebanyak 8 kali (blok) dengan 

jarak tanam 3 x 2 m. 

Analisis Data  

Data hasil pengukuran dianalisis menggunakan model sebagai berikut (Steel dan Torrie, 1981): 

Yijk = μ + ri + τj + β(τ)jk +ri* β(τ)jk+ εijk 

dengan : 

Yijk = rata-rata pengamatan pada ulangan ke-i, provenan ke-j, famili ke-k; μ = rata-rata 
umum; ri =  pengaruh ulangan ke-i; τj = pengaruh provenan ke-j; β(τ)jk = pengaruh famili 
ke-k nested dalam provenan ke-j; ri* β(τ)jk= pengaruh interaksi ulangan ke-i dan famili ke-
k nested dalam provenan ke-j dan εijk= galat.  

Apabila hasil analisis varians menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan 

Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) untuk mengetahui perbedaan pengaruh masing-masing 

perlakuan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persen hidup 

Persen hidup tanaman mencerminkan adaptabilitas tanamandi suatu lokasi penanaman. Semakin 

tinggi persen hidup tanaman di suatu lokasi penanaman berarti semakin tinggi daya adaptasi 

tanaman di lokasi tersebut.Persen hidup tanaman pulai gading umur 18 bulan di lokasi studi cukup 

beragam antar provenan maupun antar famili.Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata persen 

hidup tanaman sebesar 65,51% dengan persen hidup antar provenan berkisar antara 28,95 – 

69,31 %(Gambar 1) dan persen hidup antar famili berkisar antara 14,29 - 100 % (rata-rata  (Gambar 

2). Data tersebut menunjukkan bahwa persen hidup tanaman pulai  gading umur 18 bulan di 

Sumber Klampok, Bali relatif kurang bagus. Hal ini diduga terjadi karena kondisi klimatologis di 

Sumber Klampok, Bali termasuk dalam tipe iklim E dengan rata-rata curah hujan relatif rendah 

yaitu ± 1.550 mm/tahun (KPHP Bali Barat). Di samping itu tanah pada lokasi uji di Sumber Klampok, 
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Bali memiliki tekstur pasiran akibatnya pada musim kemarau kondisi tanahnya sangat kering 

sehingga tanaman muda yang tidak tahan akan mengalami kematian. Pada umur 1 tahun persen 

hidup tanaman pulai gading di Sumber Klampok, Bali relatif masih tinggi (83,80%) (Mashudi dkk., 

2013), karena sampai umur 1 tahun kegiatan penyiraman masih dilakukan pada plot uji ini.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa provenan Lombok, Bali dan Timor  merupakan tiga  provenan 

dengan persen hidup terbaik, sedang persen hidup provenanSolokdan Jayapura jauh lebih 

rendah.Kondisi lingkungan sangat menentukan tingkat keberhasilan adaptasi suatu jenis di lokasi 

pengembangan.Berdasarkan ilmu ekologi, hubungan antara tanaman (vegetasi), tanah dan iklim 

sangat erat.Menurut Soeseno dan Edris (1975), pengaruh curah hujan dan suhu di suatu lokasi 

sangat menentukan tingkat keberhasilan adaptasi suatu jenis tanaman. Bertolak dari haltersebut 

maka dapat dipahami kalau provenan Lombok,  Bali  dan Timor lebih baik adaptabilitasnya 

dibanding dengan provenan Jayapura dan Solok, sebab kondisi curah hujan dan suhu provenan 

Jayapura dan Solok (Tabel 1) cukup berbeda dengan kondisi curah hujan dan suhu di lokasi uji, 

yaitu Sumber Klampok, Bali. 

Tabel 1.  Letak geografis, ketinggian tempat dan curah hujan dari 5 provenan pulai gading  
 

No. Lokasi 
 

Letak Geografis 
 

Ketinggian tempat 
 (m dpl) 

Curah Hujan 
 (mm/thn) 

1. Lombok, NTB 116o13’29,78”-116o30’00” BT 
dan 8o20’00”-8o33’04,40” LS 

150 – 300 1500-2000 

2. Jayapura, Papua 140o31’26,81- 140o39’58,80” BT 
dan 2o31’18,43”- 2o35’04,00”LS 

500 – 700 1500-4000 

3. Solok, Sumbar 100o32’03,00”-101o41’30,00” BT 
dan 0o51’12,93”-1o41’29,32” LS 

400 – 600 2000-2800 

4. Timor, NTT 124o03’15,42”-124o30’13,00” BT 
dan 9o26’10,10”-9o50’51,42”LS 

100 – 400 750 - 1500 

5. Bali 115o31’53,91”-115o54’8,90” BT 
dan 8o21’23,67”-8o41’37,92” LS 

200 – 350 893 - 2203 
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Gambar 1. Persen hidup antar provenan tanaman pulai gading umur 1 8 bulan di 

Sumber Klampok, Bali 
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Gambar  2. Persen hidup antar famili tanaman pulai gading umur 18 bulan di Sumber 

Klampok, Bali 

Gambar 2 menunjukkan bahwa persen hidup antar famili cukup bervariasi, hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Hartati dkk. (2007) yang menginformasikan bahwa keragaman genetik di dalam 

populasi jenis pulai gading menempati proporsi sebesar 85%. Persen hidup tanaman famili-famili 

dari provenan Jayapura (famili nomor 30 – 34) memiliki persen hidup paling rendah. Fenomena 

tersebut terjadi kemungkinan karena ketinggian tempat (elevasi) dan curah hujan dari provenan 

Jayapura cukup berbeda dengan kondisi lokasi uji. Perbedaan elevasi yang cukup besar akan 

berpengaruh terhadap daya adaptabilitas tanaman karena aktivitas fisiologi tanaman terganggu 

(Surmainidkk., 2011).  

Pertumbuhan 

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa tinggi tanaman dan diameter batang tanaman pulai 

gading umur 18 bulan di Sumber Klampok, Bali cukup bervariasi. Hasil perhitungan menunjukkan 

rata-rata tinggi tanaman berkisar antara 84,33 – 130,88 cm dan diameter batang berkisar antara 

0,99 – 2,18cm. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap parameter yang diamati dilakukan 

analisis varians. Hasil analisis varians disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Hasil analisis varians karakter tinggi tanaman dan diameter batang tanaman pulai 
gading umur 18 bulan di Sumber Klampok, Bali 

 
Sumber Variasi Db Kuadrat Tengah 

  Tinggi  Diameter Batang 

Replikasi  7 8232,0937 4,4748 

Provenan 4 5703,7922 **) 1,1402 **) 

Famili(Provenan) 42 1600,3588 **) 0,7587 **) 

Rep*Famili(Provenan) 238 1793,4008 0,6580 

Sisa 564 1114,5110 0,3410 

Total 855   

Keterangan : **)   = berbeda sangat nyata. pada taraf 0,01. 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan provenan dan famili berpengaruh sangat nyata terhadap 

karakter tinggi tanaman dan diameter batang. Perbedaan secara signifikan antar provenan dan 

antar famili juga terjadi pada jenis pulai darat umur 1 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah (Mashudi 

dan Adinugraha, 2014). Untuk lebih detail mengetahui perlakuan yang memberikan hasil berbeda 

nyata, maka dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT) sebagaimana disajikan pada Tabel 3 

untuk perlakuan provenan dan Lampiran 1 untuk perlakuan famili. 

 

Tabel 3. Pengaruh provenan terhadap tinggi  dan  diameter batang tanaman pulai gading umur  
18 bulan di Sumber Klampok, Bali 

 
Sifat Provenan 

 Lombok Jayapura Solok Timor Bali 

Tinggi **) 110,40 a 90,91 c 100,29 b 100,69 b 108,95 a 

Diameter batang**) 1,71 a 1,44 c 1,56 b 1,68 ab 1,72 a 

Keterangan :  **) = nilai yang diikuti huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 
0,01. 

 

Hasil uji DMRT (Tabel 3) menunjukkan bahwa provenan Lombok dan Bali merupakan dua 

provenan terbaik dalam pertumbuhan tinggi dan diameter batang tanaman. Pertumbuhan tinggi 

provenan Lombok dan Bali masing-masing sebesar 110,40 cm dan 108,95 cm dan pertumbuhan 

diameter masing-masing sebesar 1,71 cm dan 1,72 cm. Hal ini terjadi kemungkinan karena kedua 

provenan memiliki ketinggian tempat dan curah hujan (Tabel 1) yang tidak jauh berbeda dengan 

kondisi di Sumber Klampok, Bali.Kondisi klimatologis yang tidak jauh berbeda tersebut 

menyebabkan pertumbuhan tanaman pulai gading di lokasi studi cukup bagus, karena faktor 

lingkungan (iklim) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman (Mangoendidjojo, 

2007).Pratiwi (2000) menyampaikan bahwa pulai dapat tumbuh normal pada tanah dengan tekstur 

kasar, bersolum dalam, pH di atas 5, kandungan C-organik, N-total, P-tersedia, K-tersedia dan 

kejenuhan basa (KB) tinggi serta kandungan unsur Al rendah. Provenan Jayapura merupakan 

provenan paling jelek dalam pertumbuhan tinggi dan diameter batang, yaitu masing-masing 

sebesar  90,91 cm dan 1,44cm. Hal ini terjadi diduga karena kondisi klimatologis  provenan 

Jayapura (Tabel 1) berbeda dengan kondisi klimatologis lokasi studi, sehingga pertumbuhan 

tanaman kurang bagus. Perbedaan curah hujan dan elevasi yang cukup tinggi diduga merupakan 

faktor penyebab utama pertumbuhan pulai provenan Jayapura kurang bagus. 

Pada tingkat famili, hasil uji DMRT (Lampiran 1) menunjukkan bahwa cukup besar variasi antar 

famili penyusun plot uji keturunan pulai gading di Sumber Klampok, Bali. Pada karakter tinggi 

perbedaan terjadi dalam 5 kelompok sedang pada diameter batang perbedaan terjadi dalam 8 

kelompok. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa perbedaan pertumbuhan tinggi dan diameter 

batang tersebut didasarkan pada data pengukuran tanaman yang relatif masih muda 

(18bulan).Kelompok famili dengan ranking tinggi terbaik ditempati oleh 41 famili (kisaran 98,38 cm 
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– 130,88 cm) dan kelompok famili dengan ranking diameter batang terbaik ditempati oleh 29 famili 

(kisaran 1,62 cm – 2,18 cm), sehingga masih sangat mungkin terjadi perubahan pada umur yang 

lebih tua. 

KESIMPULAN 

Persen hidup 5 provenan tanaman pulai gading umur 18bulan di Sumber Klampok, Bali berkisar 

antara 28,95% – 69,31%. Persen hidup terbaik dihasilkan oleh provenan Lombok, NTB dan 

terendah provenan Jayapura, Papua.Provenan Lombok dan Bali merupakan dua provenan terbaik 

dalam pertumbuhan tinggi. Provenan Bali, Lombok dan Timor merupakan tiga provenan terbaik 

dalam pertumbuhan diameter batang. Famili terbaik dalam pertumbuhan tinggi ditempati oleh 41 

famili dengan kisaran tinggi 98,38 cm – 130,88 cm dan famili terbaik dalam pertumbuhan diameter 

batang ditempati oleh 29 famili dengan kisaran diameter 1,62 cm – 2,18 cm. 
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ABSTRACT 

 
Peanut (Arachis hypogaea L.) is one of the commodity crops which has high economic value. 
Phosphorus (P) is needed as nutrients by crops. Phosphate can accelerate flowering and ripening 
fruit, seeds or grains. The content of phosphorus in the soil is very low because it is bounded by 
soil colloids. Crops can not be absorbed direcltly P in soil. Therefore, utilization of biological fertilizer 
can overcome this problems. This study aimed to determine effect of biological fertilizer on plant 
growth and P availability in soil. The method used in this study is production of biological fertilizers 
with the carrier media and Bacillus sp.  The calculation of TPC (Total Plate Count),  cultivation of 
Arachis hypogeal for 20 days, and measurement of plant growth parameters, such as crops length, 
leaves number, root length, and dry weight. The result of this research shows P2 produce highest 
average number and  P5 produce lowest average number in  each parameter. Biofertilizer can 
increase P availability in soil. 
 
Keywords: Bacillus sp., Biofetilizer,  Peanut, Phosporus. 

 
 

PENDAHULUAN 

Kacang tanah (Arachis hypoga) merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi karena kandungan protein dan lemak yang tinggi. Tanaman 

kacang tanah membutuhkan unsur hara esensial seperti N, P, dan K untuk pertumbuhan dan 

produksinya. Fosfor (P) merupakan salah satu unsur hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah 

yang cukup banyak oleh tanaman. Menurut Kartasapoetra dan Sutedja (2005), tersedianya hara 

fosfat maka dapat mempercepat pembungaan dan meningkatkan pemasakan buah dan biji. 

Sebagian besar unsur hara P di dalam tanah sangat rendah tersedia untuk tanaman. Hal ini 

dikarenakan unsur hara P mudah berikata dengan koloid tanah seperti Al, Fe, dan Ca sehingga 

tidak dapat diserap secara langsung oleh tanaman (Adesemoye, 2009). Fosfor yang terjerap dalam 

tanah semakin banyak akibat pemberian pupuk kimia sintetis. Hal ini dikarenakan  tanaman hanya 

memanfaatkan sebesar 10-30% dari pupuk tersebut (Archand dan Schneider, 2006). Selain itu, 

dampak pemberian pupuk  kimia sintesis mengakibatkan kondisi tanah rusak dan menimbulkan 

pencemaran lingkungan (Parman, 2007). Hal tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan 

mikroba pelarut P sebagai pupuk hayati. Penggunaan mikroba pelarut P sebagai pupuk hayati 
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mempunyai keunggulan antara lain hemat energi, ramah lingkungan, murah, dan mampu 

meningkatkan P yang terjerap (Setiawati dan Mihardja, 2008).  

Pupuk hayati berasal dari bahan-bahan organik yang diinokulasikan dengan mikroba yang dapat 

mengolah bahan-bahan organik menjadi bahan anorganik yang berguna dan tersedia bagi 

tanaman. salah satu bakteri yang digunakan dalam pupuk hayati adalah bakteri pelarut fosfat 

(Anandaraj dan Delapierre, 2010). Untuk penggunaan pupuk hayati diperlukan media pembawa 

yang telah sesuai. Media pembawa berfungsi untuk menumbuhkan ,mengemas, dan 

memperpanjang waktu simpan agen biologis (Shariati, 2013). Kendala penggunaan bakteri pelarut 

fosfat sebagai pupuk hayati, yaitu belum adanya media pembawa inokulum yang sesuai. Oleh 

karena itu, dilakukan pencampuran media pembawa bakteri pelarut fosfat berupa pupuk kandang, 

pasir, dan tanah. Pupuk kandang memiliki kandungan unsur hara dan bahan organik yang tinggi 

(Ansori, 2005). Pasir memiliki aerasi yang baik, dan tanah mengandung bahan organik untuk nutrisi 

mikroba. Kombinasi media pembawa bakteri pelarut fosfat diaplikasikan  pada tanaman kacang 

tanah (Arachis hypogea).  Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian tentang keefektifan pupuk 

hayati bakteri pelarut fosfat  Bacillus sp  untuk meningkatkan produktivitas tanaman kacang tanah 

dan unsur hara P dalam tanah. 

METODE PENELITIAN 

Persiapan isolate bakteri 

Isolat Bacillus sp yang dibuat menjadi sub kultur kerja. Masing-masing subkultur  isolat bakteri 

diinokulasikan pada medium NA (Nutrient Agar) steril. Selanjutnya diinkubasi dalam inkubator pada 

suhu 370C selama 24 jam. Pengujian isolat Bacillus sp yang berpotensi sebagai pelarut fosfat, yaitu 

dengan diinokulasikan dalam medium Pikovskaya agar dan diinkubasi pada suhu ruang selama 7 

hari. Koloni bakteri yang memiliki zona bening dianggap bakteri tersebut mampu melarutkan fosfat. 

Pembutaan pupuk hayati 

Pembuatan pupuk hayati masing-masing perlakuan membutuhkan bahan media pembawa 

berbeda. Perbandingan komposisi media pembawa pupuk hayati bakteri pelarut fosfat sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan media pembawa pupuk hayati 

No Perlakuan Keterangan 

1 P1 
Kombinasi media pembawa bakteri pelarut fosfat yang terdiri dari 

pupuk kandang dan pasir 

2 P2 
Kombinasi media pembawa bakteri pelarut fosfat yang terdiri dari 

pupuk kandang, tanah dan pasir 

3 P3 
Kombinasi media pembawa bakteri pelarut fosfat yang terdiri dari 

pupuk kandang dan tanah 

4 P4 
Kombinasi media pembawa bakteri pelarut fosfat yang terdiri dari 

pupuk kandang 

5 P5 Tanpa pemberian media pembawa bakteri pelarut fosfat (kontrol) 
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Masing-masing  media pembawa yang telah ditentukan pada tabel 1 dihomogenkan dengan 

komposisi yang sama. Masing-masing perlakuan media pembawa disiram dengan larutan yang 

tersusun atas molase dan aquades hingga kondisi lembab (Muraleedharan et al., 2010). Kemudian, 

isolat Bacillus sp. diinokulasikan ke media pembawa. Pembuatan pupuk hayati dilakukan 

pengadukan secara berkala dan penyiraman menggunakan aquades setiap hari untuk menjaga 

kelembaban (Smith & Collins, 2007). Pembuatan pupuk hayati bakteri pelarut fosfat selesai ketika 

konsentrasi bakteri telah mencapai 108 CFU gr -1. Apabila konsentrasi pupuk hayati telah sesuai 

dengan baku mutu maka dapat diaplikasikan pada tanaman (Simanungkalit 2006). 

Penanaman kacang tanah 

Pupuk hayati diaplikasikan ke dalam tanaman hingga kedalaman 1 cm dari polybag 2 kg 

(Hasanudin & Gonggo, 2004).  Penanaman kacang tanah dilakukan selama masa vegetatif hingga 

20 hari. Tiap minggu dilakukan pengukuran jumlah daun dan tinggi tanaman Pengukuran berat 

kering dan panjang akar tanaman setelah panen. Selain itu, dilakukan pengukuran kadar unsur 

hara P sebelum dan sesudah tanam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Pupuk Hayati Terhadap Pertumbuhan Tinggi Tanaman Kacang Tanah 

Tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering diamati sebagai indikator 

pertumbuhan maupun sebagai parameter untuk mengukur pengaruh lingkungan atau 

perlakuan (Sitompul dan Guritno, 1995). Parameter pertumbuhan tinggi  tanaman dilakukan 

tiap minggu selama 20 HST. Adapun grafik pertumbuhan tinggi tanaman sebagai berikut 

 

Gambar  1. Grafik pertumbuhan tinggi  tanaman kacang tanah 

 Pada Gambar 1 menunjukkan tanaman kacang tanah dengan perlakuan media pembawa pupuk 

hayati bakteri pelarut fosfat mengalami peningkatan pertumbuhan tiap minggu. Peningkatan tinggi 

tanaman memiliki nilai rata-rata pertumbuhan hampir sama dengan perlakuan lainnya. Penanaman 

berlaku hingga 21 HST (Hari Setelah Tanam). Peningkatan pertumbuhan tanaman dapat 

dipengaruhi ketersedian unsur hara P pada media tanam. Hal ini dikarenakan media pembawa 

yang sesuai dengan bakteri pelarut fosfat yang diaplikasikan ke dalam tanah dapat meningkatkan 
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ketersediaan P dalam tanah sehingga P mudah diserap oleh tanaman. Fosfor dianggap sebagai 

bagian penting dari nutrisi tanaman untuk perkecambahan dan pertumbuhan suatu tanaman (Chen 

et al., 2006). Oleh karena itu, tersedianya unsur hara P yang cukup pada tanaman dapat 

meningkatkan pertumbuhan tinggi suatu tanaman. 

Pada parameter tinggi tanaman yang menunjukkan hasil terbaik adalah perlakuan P3 sebanyak 

23.15 cm sedangkan hasil terendah adalah perlakuan P5 sebanyak 19 cm. Perlakuan P5 

merupakan kontrol, yaitu tanpa pemberian pupuk hayati berupa inokulan bakteri pelarut fosfat 

menunjukkan hasil pertumbuhan tinggi tanaman terendah. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan pupuk hayati bakteri pelarut fosfat dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. 

Bakteri pelarut P bila diterapkan sebagai inokulan meningkatkan penyerapan P oleh tanaman. P 

sangat penting untuk perkecambahan dan pertumbuhan suatu tanaman (Chen et al., 2006). 

 

2. Pengaruh Pupuk Hayati Terhadap Pertumbuhan Jumlah Daun Kacang Tanah 

Daun merupakan organ tanaman yang paling penting. Dalam hal ini peran daun sebagai tempat 

berlangsungnya fotosintesis. Fotosintat digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman, antara lain pertambahan ukuran panjang, tinggi tanaman, pembentukan cabang, dan 

daun baru (Deden, 2008). 

 

Gambar  2. Grafik pertumbuhan jumlah daun  tanaman kacang tanah 

Bedasarkan Gambar 2 menunjukkan tanaman kacang tanah dengan perlakuan kombinasi media 

pembawa pupuk hayati bakteri pelarut fosfat mengalami peningkatan pertumbuhan jumlah daun 

tiap minggu. Pada pengamatan jumlah daun ini dapat diketahui bahwa pada perlakuan perlakuan 

B2 yang memberikan  respon paling menonjol dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Tanaman 

yang memiliki rata-rata tertinggi pada perlakuan P2 sebanyak 44,7. Perlakuan P2 terdiri dari pupuk 

kandang, pasir, dan tanah. Menurut Poerwidodo (2000) dalam Dayana (2009) menyebutkan bahwa 

tanah mengandung bahan organik yang sebagai penentu ketersediaan hara P di dalam tanah. 

Untuk meningkatkan ketersediaan hara P ini dengan menambah bahan organik dalam bentuk 
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pupuk kompos, pupuk hijau, pupuk kandang dan lainya sehingga mampu menambah ketersediaan 

hara P (Agus dan J Rufiter, 2004). Sedangkan pasir memiliki tekstur yang halus sehingga 

memberikan ruang yang bagi pertumbuhan bagi bakteri. Kombinasi pupuk kandang, pasir, dan 

tanah merupakan perlakuan yang terbaik untuk meningkatkan viabilitas bakteri dan pertumbuhan 

tanaman. 

 

3. Pengaruh Pupuk Hayati Terhadap Pertumbuhan Panjang Akar Kacang Tanah 

Akar merupakan bagian bawah dari sumbu tumbuhan dan biasanya berkembang di bawah 

permukaan tanah. Akar berfungsi untuk menegakkan tumbuhan, pengambilan mineral dan air 

dalam tanah, dan untuk menyimpan cadangan makanan (Mulyani, 2006).  Parameter pertumbuhan 

panjang akar tanaman kacang tanah dilakukan pada akhir masa tanam. 

 

Gambar  3. Grafik pertumbuhan panjang akar  tanaman kacang tanah 

Bedasarkan dari Gambar 3. menunjukkan bahwa menghasilkan respon sama antara pertumbuhan 

jumlah daun tanaman dan panjang akar tanaman. Pada parameter panjang akar mempunyai nilai 

tertinggi pada perlakuan P2 dan perlakuan terendah pada perlakuan P5. Perkembangan akar 

tanaman yang sangat pesat disebabkan oleh bakteri pelarut fosftat Bacillus sp yang diinokulasikan 

dalam media pembawa. Bakteri pelarut fosfat dapat meningkatkan ketersediaan P dalam tanah 

dan indikator pertumbuhan tanaman. P (Chen et al, 2006). Salah satu peran hara P di dalam 

pertumbuhan tanaman sebagai perangsang perkembangan akar (Prawinata et al., 1991). Hal ini 

dapat dikaitkan dengan pupuk hayati. Semakin banyak bakteri pelarut fosfat menyediakan unsur 

fosfat yang tersedia untuk tanaman. Maka tanaman tersebut mampu mendorong pertumbuhan 

akar dan pembentukan sistem perakaran yang baik sehingga kemampuan daya serap terhadap 

hara meningkat   (Lawani, 1993). 
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4. Pengaruh Pupuk Hayati Terhadap Pertumbuhan Berat Kering Kacang Tanah 

Pengukuran berat kering merupakan bagian dari pengukuran biomassa tumbuhan. Biomassa 

tanaman merupakan ukuran yang paling sering digunakan untuk mendiskripsikan dan 

mengetahui pertumbuhan suatu tanaman karena biomassa tanaman relatif mudah diukur dan 

merupakan gabungan dari hampir semua peristiwa yang dialami oleh suatu tanaman selama 

siklus hidupnya (Sitompul dan Guritno, 1995). 

 

Gambar  4. Grafik pertumbuhan berat kering  tanaman kacang tanah 

Bedasarkan Gambar 4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata terendah dari berat kering terdapat pada 

perlakuan P5. Perlakuan P5 merupakan tanaman kontrol (tanpa perlakuan) sehingga memiliki hasil 

yang paling rendah.  Hal ini menunjukkan bahwa pemberian inokulan bakteri pelarut fosfat dapat 

meningkatkan hasil pertumbuhan tanaman (Gholami, 2009). Sedangkan  Pada perlakuan P2 

menunjukkan nilai rata-rata yang paling tinggi pada berat kering tanaman. Hal ini sejalan dengan 

perlakuan P2 yang memiliki rata-rata tertinggi jumlah daun. Hal ini menunjukkan terdapat 

hubungan antara jumlah daun dan berat kering  tanaman (Prasetya, 2009).   

Bobot kering tanaman sangat dipengaruhi oleh absorbsi akar terhadap unsur hara yang tersedia 

dalam tanah. Inokulasi bakteri pelarut fosfat dapat meningkatkan bobot kering bagian atas 

tanaman.  Hal ini dapat dihubungkan dengan peningkatan serapan hara oleh akar yang sudah 

terinfeksi oleh bakteri tersebut (Musfal, 2010). Peningkatan berat kering tanaman dipengaruhi oleh 

jumlah daun. Hal ini behubungan dengan berat basah suatu tanaman. 

 

5. Pengaruh Pupuk Hayati Terhadap Unsur Hara P Tanah 

Pemberian perlakuan media pembawa pupuk hayati bakteri pelarut fosfat dapat meningkatkan 

ketersedian unsur hara P pada media tanam. Bedasarkan Tabel 2 menunjukkan peningkatan dan 

penurunan unsur hara P sebelum dan sesudah tanam. 
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Tabel 2.. Analisa Tanah Unsur Hara P dan pH Tanah Sebelum dan Sesudah Tanam 

No Kode 
Perlakuan 

P205 

ppm 

1 P1 91.7 

2 P2 76.2 

3 P3 46.0 

4 P4 77.5 

5 P5 20.9 

6 SBT 40.8 
Keterangan tabel: 
P1 = Pupuk kandang : Pasir   P4 = Pupuk kandang 
P2 = Pupuk kandang : Pasir : Tanah  P5 = Kontrol (Tanpa Perlakuan) 
P3 = Pupuk kandang : Tanah   SBT = Sebelum tanam 

 

Perlakuan media pembawa pupuk hayati bakteri pelarut fosfat memberikan pengaruh terhadap 

kertersedian unsur hara P pada media tanam. Bedasarkan Tabel 2 menunjukkan peningkatan unsur 

hara P sesudah tanam. Unsur hara P sebelum tanam sebanyak 40.8 ppm dan setelah ditambahkan 

media pembawa pupuk hayati bakteri pelarut fosfat menunjukkan peningkatan unsur hara. 

Perlakuan P1, P2, P3, dan P4 mengalami peningkatan unsur hara, kecuali pada perlakuan P5 

(tanaman kontrol) mengalami penurunan unsur hara P. Hal ini diakibatkan pengaruh inokulan 

bakteri pelarut fosfat. Pupuk hayati bakteri pelarut fosfat mampu meningkatkan ketersediaan fosfat 

dalam tanah dengan mengeluarkan asam organik. Asam organik mampu untuk menurunkan pH 

dan mampu melarutkan fosfat yang terikat dengan kation tanah berupa Al, Fe, Ca dan Mg lalu 

mengubahnya menjadi bentuk tersedia untuk diserap tanaman secara alami (Rajasekaran et al., 

2012).Pada perlakuan B7 mengalami penurunan unsur hara P dibandingkan dengan unsur hara 

media sebelum tanam. Hal ini dikarenakan perlakuan ini tanpa inokulasi bakteri pelarut fosfat 

sehingga tidak terdapat penambahan unsur hara P oleh bakteri tersebut. Oleh karena itu, terdapat 

penurunan unsur hara setelah tanam dikarenakan penggunaan unsur hara tersebut untuk 

pertumbuhan tanaman.  

 

KESIMPULAN 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pupuk hayati bakteri pelarut fosfat berpengaruh 

terhadap  pertumbuhan tanaman kacang tanah berupa tinggi tanaman, luas daun, panjang akar, 

dan produktivitas tanaman. Selain itu, pemberian bakteri pelarut fosfat dapat meningkatkan kadar 

P tersedia oleh tanaman. Oleh karena itu, pupuk hayati dapat dijadikan sebagai alternatif 

penggunaan pupuk kimia dan dapat meningkatkan meningktan produktivitas tanaman. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to determine variations of morphological characters in five Curcuma spp., 
phylogenetic relationship of five Curcuma spp. based on morphological characters, character and 
characteristics that could differentiate and affect grouping of five Curcuma spp. Observations were 
carried out in Zingiberaceae zone, Taman Husada Graha Famili, Surabaya. Morphological 
observation included plant habit, leaf, stem/pseudostem, rhizomes and flowers. Data were 
analyzed with phenetic method (using SPSS 21) and descriptive (analytic and diagnostic-
differential description). Variations in morphological characters in Curcuma spp. shown by 
Descriptive analysis result. Phenetic analysis results, showed phylogenetic relationship between 
Curcuma spp. based on morphological characters and dendogram produce two main groups, group 
‘a‘ consist of C. heyneanae, C. mango, C. aeruginosa, C. xanthorrhiza and Z. americana, with 
similarity value of 61,6% and splitting with group ‘b’ consisti of C. domestica with similarity value of 
48,9%. This result proves that Z. americana (outgroup) had distant phylogenetic relationship with 
other five species of genus Curcuma with similarity value of 99,3%. While the character and 
characteristics that differentiate and affect grouping between Curcuma spp. based on Principal 
Component Analysis are divided into 3 components. 1st component: height, pseudostem habit, leaf 
width, leaf length, venation pattern, upper and lower surfaces color, midrib color presence, midrib 
color, rhizome habit, rhizome shape,rhizome flesh color, rhizome surface color, internodus patttern. 
2nd component: leaf disposition, anthocyanin coloration in pseudostem, leaf shape, leaf tip and 
base,leaf venation, rhizome inner core color, bractea tip color. 3rd component: intensity of green 
color, mother rhizome number, rhizome surface color, corolla color, labellum color, pistillum color. 

 

KeyWord : Curcuma, dendogram, morphology, phylogenetic relationship 

 
PENDAHULUAN 

Kawasan Nusantara pernah dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah karena banyaknya 

tumbuhan atsiri di kawasan ini (Setyawan, 2003). Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai 

rempah-rempah umumnya adalah rimpang, kulit kayu, bunga dan kuncup bunga, dan buah. Bagian 

tanaman tersebut umumnya berasal dari familyZingiberaceae, termasuk dari genus Curcuma. 

Namun kualitas dan kuantitas penggunaan Curcuma kini menurun akibat substitusi bahan-bahan 

lain, baik alami maupun sintetis. Saat ini nampaknya hanya kunyit (CurcumadomesticaVal) dan 

Temulawak (Curcumaxanthorrhiza Roxb) yang lebih banyak diminati di pasaran. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan peluang pemanfaatannya dipasaran, perlu dilakukan penelitian mendalam 

terhadap anggota genus Curcumaagar peluang pemanfaatannya terbuka luas. Penelitian yang 

telah dilakukan selama ini pada Curcuma masih terfokus pada pengolahannya dan 

pemanfaatannya sebagai tanaman obat dan umumnya hanya meneliti satu spesies tertentu bukan 
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secara keseluruhan dalam satu genus. Meskipun demikian ada beberapa penelitian yang 

mencakup genus Curcumamaupun familyZingiberaceae. Sedangkan penelitian mengenai 

hubungan kekerabatan dengan pendekatan morfologi belum banyak dilakukan terutama di 

Indonesia.  

Dalam hubungan kekerabatan, taksa digolongkan berdasarkan keseluruhan persamaan atau 

ketidaksamaan yang dimiliki antar dua taksa atau lebih (Saupe, 2005). Maka tidak menutup 

kemungkinan bahwa tanaman yang masih dalam satu taksa akan mempunyai persamaan 

morfologi. Hal ini membuktikan semakin dekat kekerabatan antar dua individu maka semakin besar 

derajat kesamaan antar kedua individu tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang 

mengkaji diversitas karakteristik morfologi dan hubungan kekerabatan spesies pada genus 

Curcumamelalui pendekatan morfologi dan dianalisis hubungannya secara fenetik

METODE PENELITIAN 

Bahan yang digunakan adalah spesimen segar dari lima spesies Curcuma, yaitu 

Curcumaxanthorrhiza, Curcumadomestica, Curcumaheyneana, Curcumaaeruginosa, 

Curcumamangga, dan Zingiberamericana sebagai outgroup. Spesimen tersebut di dapatkan dari 

Taman Husada Graha Famili, Jl. Simpang Graha Famili III, Wiyung, Surabaya. Untuk setiap 

spesimen dilakukan tiga kali pengulangan. Bagian tanaman yang akan diteliti diantaranya organ 

daun, batang/pseudostem, bunga, dan rimpang. Penentuan karakter dan karakteristik tanaman 

mengacu pada guidelines for the conduct of test for distinctiveness, uniformity, and stability (PPV 

and FRA, 2007; UPOV 1996; USDA, 2015).Pendataan karakter dilakukan berdasarkan 

pengamatan spesimen baik yang dilakukan secara langsung di lokasi asal spesimen maupun yang 

dilakukan di laboratorium. Dari hasil pengamatan tersebut kemudian di data karakter-karakter 

morfologi serta keterangan lainnya sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Analisis data 

dilakukan dua tahap, yaitu analisis data dengan metode fenetik dan analisis data deskriptif. Analisis 

data dengan metode fenetik untuk mengelompokkan spesies dari genus Curcuma berdasarkan 

kesamaan fenotip yang dimiliki menggunakan IBM SPSS 21. Progam ini digunakan untuk 

menghitung besar persamaan yang ada antar spesies dengan hasil akhir berupa dendrogram yang 

menunjukkan adanya karakter penting yang digunakan sebagai pembeda.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan morfologi terhadap 6 spesies yang berbeda, limaspesies 

dari genusCurcumadan satu spesies sebagai outgroup berasal dari familyZingiber. Dari ke enam 

spesies tersebut digunakan 46 karakter, mulai dari perawakan hingga bagian rimpang. Secara 

umum, masing-masing karakter dari setiap spesimen mempunyai ciri khusus sebagai karakter 

pembeda yang menunjukkan keragaman dan karakter yang sama sebagai bukti kekerabatan.  

Pengenalan Spesies dengan Kunci Identifikasi 

Menurut Vane-Wright (1992) salah satu fungsi dari biosistematika pengenalan taksa dan 

diagnosis universal taksa (identifikasi). Morfologi yang sudah didapatkan setelah mengamati 
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spesimen Curcuma spp. ini selain dibuat deskripsi dengan bahan secara lengkap dapat dibuat 

kunci identifikasi praktis yang berguna untuk mengungkapkan identitas (jati diri) suatu tumbuhan 

(Hamidah, 2009). Setiap kelompok tanaman biasanya memiliki kunci diagnostik yang dapat 

membantu dalam identifikasi tanaman yang belum diketahui. Kunci tersebut diartikan sebagai 

rangkaian berurutan dari suatu pernyataan yang berlawanan untuk spesimen tertentu, salah satu 

pernyataan tersebut benar, dan yang lain tidak benar. Sehingga dalam penggunaan kunci 

identifikasi ini, nama-nama yang mungkin dalam kunci terbagi menjadi kelompok yang lebih kecil 

dan semakin kecil. Pernyataan yang digunakan dalam kunci didasarkan pada karakteristik 

tanaman yang akan diidentifikasi. Kunci tersebut bisa disusun dengan menunjukkan hubungan 

atau afinitas alaminya atau bisa saja dibuat dengan dasar yang murni buatan, tanpa 

memperhatikan hubungan alami atau filogenetik apa pun. Kunci terkadang diilustrasikan 

sederhana atau rumit, berdasar fitur flora, atau hanya fitur vegetatif, atau bisa keduanya. Kunci 

identifikasi dibuat dalam bentuk kunci dikotomi. Kunci dikotomi terdiri atas sejumlah kuplet. Setiap 

kuplet memiliki sepasang pernyataan berlawanan, masingmasing disebut lead. Kedua lead sebuah 

kuplet disusun dalam yok (Bhattacharyya, 2009). 
 

Berikut adalah kunci determinasi berdasarkan karakter hasil penelitian. 
 

 

Kajian Hubungan Kesamaan Karakteristik Spesies Curcuma menggunakan fenogram 

Analisis untuk mengetahui hubungan kekerabatan pada Curcuma spp. dan outgrup 

dilakukan berdasarkan pada 46 jenis karakter, menggunakan progam IBM SPSS 21. Dari 46 

karakter yang digunakan sebagai dasar pengelompokan terdiri atas 5 karakter perawakan, 4 

karakter batang, 16 karakter daun, 13 karakter rimpang dan 8 karakter bunga. Hubungan 

kekerabatan atas dasar kesamaan karakteristik yang ada pada ke lima spesies dari genus 

Curcuma dan outgrup dari genus Zingiber di teliti menggunakan analisis classify hierarchialcluster 
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dan dilengkai dengan analisis PCA (pricipal component analysis). Analisis hubungan kekerabatan 

dilakukan terhadap karakter morfologi setiap sampel dan karakteristik hasil pengamatan diubah 

menjadi bentuk numerik, yaitu 0,1,2,3 dan seterusnya. Dari data karakteristik yang telah 

dinumerisasi atau disebut dengan skoring dan diproses dengan progam SPSS, akan diperoleh nilai 

koefisien pengelompokan kesamaan karakteristik morfologi sampel dengan metode agglomerative 

(pendekatan penggabungan) menggunakan klaster average linkage. 

 

Tabel 1.Pengelompokan karakteristik morfologi berdasarkan average linkage 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Cluster 1 Cluster 2 

1 7 9 1.000 

2 4 5 1.000 

3 16 18 1.000 

4 16 17 .993 

5 13 15 .991 

6 10 12 .991 

7 13 14 .986 

8 10 11 .986 

9 1 2 .981 

10 4 6 .981 

11 7 8 .967 

12 1 3 .951 

13 7 13 .808 

14 1 10 .687 

15 1 7 .651 

16 1 16 .616 

17 1 4 .489 

Keterangan:  1. Angka yang tertera pada kolom kelompok 1 dan kelompok 2 menunjukkan kode 
dari OTU yang dibandingkan. 

2. Angka yang tertera pada kolom koefisien kesamaan menunjukkan besarnya 
kesamaan fenetik dari dua kelompok OTU yang dibandingkan serta menyebabkan 
ke 2 OTU yang dibandingkan tersebut mengelompok. 
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Gambar 1. Dendogram hubungan fenetik antara lima spesies dari genusCurcuma dan satu spesies 

sebagai outgroup dari family Zingiberaceae yang diteliti dengan analisis karakteristik 
morfologi. 

Keterangan : 
A1 = Curcuma xanthorrhhiza 1 
A2 = Curcuma xanthorrhhiza 2 
A3 = Curcuma xanthorrhhiza 3 
B1 = Curcuma domestica 1 
B2 = Curcuma domestica 2 
B3 = Curcuma domestica 3 
C1 = Curcuma heyneana 1 
C2 =Curcumaheyneana 2 
C3 = Curcumaheyneana 3 

D1 = Curcuma aeruginosa 1 
D2 = Curcumaaeruginosa 2 
D3 = Curcumaaeruginosa 3 
E1 = Curcumamangga 1 
E2 = Curcumamangga 2 
E3 = Curcumamangga 3 
F1 = Zingiberamaricans 1 
F2 = Zingiberamericana 2 
F3 = Zingiberamericana3

 

Dendrogram pada gambar 1 memisahkan spesies dari genus Curcuma dan outgroup berdasarkan 

kesamaan karakter morfologi yang dimiliki masing-masing sampel sampai didapatlan kelompok 

spesies yang benar-benar memisah maupun mengelompok dengan kelompok varietas lainnya. 

Adanya kelompok-kelompok antar spesies dan outgroup disesuaikan dengan tingkat kesamaan 

karakter morfologi yang dinyatakan dalam nilai koefisien similaritas. Koefisien similaritas 

menunjukkan rasio antara karakter yang dimiliki bersama dengan total karakter yang dibandingkan 

(Sneath dan Sokal, 1973). Jadi, apabila semakin banyak kesamaan karakter yang dimiliki bersama, 

nilai skala similaritasnya menjadi semakin besar dan semakin dekat hubungan kekerabatannya. 

a 

b 
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Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa hubungan kekerabatan ditunjukkan dengan banyaknya 

kesamaan yang dimiliki bersama (Tjitrosoepomo, 2009). 

Selanjutnya, setelah analisis classify hierarchial cluster dengan hasil berupa dendogram, 

dilanjutkan dengan analisis PCA (Principal component Analysis). Fungsi dari analisis PCA adalah 

untuk mengetahui karakter-karakter morfologiyang memberikan pengaruh besar dan membuat 

pemisahan OTU (Gil dan Cubero, 1993). Setiap karakter morfologi akan memisahkan 18 OTU 

dalam penelitian ini, hasil PCA dinyatakan dengan menampilkan sejumlah komponen-komponen 

pembeda utama beserta nilai dari setiap karakter pada komponennya. Komponen karakter 

morfologi yang menyebabkan pengelompokan OTU dari Curcuma spp. dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 2.Nilai komponen utama karakter morfologi Curcuma spp. dan outgroup. 

Karakter 
Komponen 

1 2 3 

Kepadatan_daun -.493 .324 -.221 

Tinggi .943 -.171 -.110 

Habitus_pseudostem -.628 -.411 .599 

Sudut_letak_daun -.543 .701 -.452 

Intensitas_warna_hijau_pada_batang -.081 -.536 -.670 

Pewarnaan_athocyanin_di_pseudostem .022 .768 -.185 

Bangun_daun .408 .674 .238 

Ujung_daun .543 -.701 .452 

Pangkal_daun .543 -.701 .452 

Tepi_daun -.490 -.544 .337 

Lebar_daun .760 -.259 -.145 

Panjang_daun .854 -.306 -.236 

Venasi .543 -.701 .452 

Pola_venasi .866 -.010 .019 

Warna_permukaan_atas .605 -.419 -.425 

Warna_permukaan_bawah .776 .068 -.540 

Panjang_tangkai_daun .507 .294 .289 

Keberadaan_warna_ibu_tangkai_daun .735 .431 .506 

Warna_ibu_tangkai_daun .735 .431 .506 

Habitus_rimpang .605 -.419 -.425 

Bentuk_rimpang .735 .431 .506 

Panjang_rimpang_primer .361 .493 -.222 

Ketebalan_rimpang .251 .086 .228 

Jumlah_induk_rimpang .213 -.304 .880 

Warna_inner_core .038 .829 -.412 

Warna_daging_rimpang -.667 .362 .546 

Pola_internodus .735 .431 .506 

Aroma_rimpang -.027 .145 .428 

Rasa_rimpang -.332 -.554 .503 

Permukaan_rimpang .511 .282 .781 

Warna_permukaan_rimpang .628 .411 -.599 

Warna_kaliks -.571 -.271 -.218 

Warna_ujung_bractea .167 .848 -.164 

Warna_coma_bractea -.008 .276 .173 

Warna_korola .556 -.095 -.784 

Warna_labellum .233 -.558 -.615 

Warna_pistilum -.233 .558 .615 
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Pada tabel 2 komponen matriks PCA terdapat 3 komponen utama karakter yang berperan utama 

dalam memisahkan kelompok spesies Curcuma spp. Komponen 1 merupakan karakter yang paling 

berperan utama dalam memisahkan kelompok spesies. Sedangkan komponen 2 merupakan 

komponen karakter pendukung pertama dari komponen 1 dan komponen 3 adalah karakter 

pendukung kedua dari komponen 1. NIlai yang berwarna ungu dan di highlight biru pada tabel 

merupakan nilai karakter yang mempunyai nilai > 0,50 yang berarti karakter tersebut mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat dalam pengelompokan 5 spesies Curcuma spp. dan outgroup. 

Sedangkan nilai karakter pada kisaran 0,500 berarti karakter tersebut cukup mempunyai pengaruh 

dalam pengelompokkan, dan nilai karakter < 0,500 artinya karakter tersebut kurang berpengaruh 

dalam pengelompokkan. 

 
PEMBAHASAN 

Keanekaragaman morfologi pada Curcuma spp. 

Keanekaragaman hayati merupakan akibat dari adanya variasi. Variasi meliputi kehidupan mahluk 

hidup dalam berbagai tingkat organisasi biologi. Di Indonesia khususnya di kota Surabaya, salah 

satunya di Taman Husada Graha Famili, ada beragam jenis tanaman dari famili Zingiberaceae, 

beberapa diantaranya berasal dari genus Curcuma yaitu Curcuma xanthorrhiza, Curcuma 

domestica,Curcumaheyneana, Curcuma aeruginosa, dan Curcuma mangga. Populasi tanaman 

dari genus Curcuma yang ada di Taman Husada, merupakan sebagian kecil dari 

contohkeberagaman spesies tanaman Curcuma. Bahkan beberapa diantaranya banyak yang 

belum dikenal, atau masyarakat hanya sekedar tahu karena pernah memakainya secara tidak 

langsung, sehingga keunikan dari karakter morfologi belum diketahui secara langsung. Selama ini 

masyarakat awam lebih banyak memanfaatkan bagian rimpang Curcuma dan biasanya saat kita 

membedakan empon-empon hanya mengandalkan pengamatan sepintas dan kurang mendetail. 

Hal ini dapat menimbulkan kerancuan. Padahal jika diamati lebih teliti, terdapat perbedaan pada 

masing-masing rimpang. Hal tersebut dapat berubah apabila kita dalam kondisi tertentu harus 

membedakan tanaman Curcuma melalui bentuk morfologi bagian atasnya, misalkan daun. 

Tanaman Curcuma dapat tumbuh subur hanya pada waktu-waktu tertentu. Di musim hujan, 

tumbuhan ini tumbuh subur dan menumbuhkan organ daunnya dengan baik, sementara cadangan 

makanannya, yaitu rimpang perlahan mengecil. Kebalikannya di musim kemarau, daun tanaman 

Curcuma mulai meranggas dan rimpangnya membesar. Sehingga pada musim ini, rimpang 

Curcuma lebih mudah dipanen. Apabilla kita menemukan daun Curcuma yang tumbuh lebat dan 

ingin mengetahui jenisnya tanpa mengambil rimpangnya, dengan mengetahui karakter morfologi 

daunnya dan batang ataupun bunganya dan diamati cermat akan sangat membantu. 

Hasil analisis menggunakan deskripsi menyatakan bahwa ada perbedaan dan kesamaan diantara 

spesies Curcuma yang diteliti.  Kesamaan morfologi yang dimiliki suatu organisme mempunyai nilai 

kesamaan yang relatif karena karakteristik yang dimiliki tidak mempunyai nilai kesamaan yang 

signifikan. Pada suatu organisme I dan II bisa saja mempunyai kemiripan terhadap suatu karakter 
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x, tetapi pada organisme III ternyata mirip dengan organisme I karena karakter y-nya sama, 

sehingga pengenalan suatu organisme menjadi sangatlah penting. Contohnya pada 

Curcumaxanthorrhiza (Temulawak) dan Curcumaaeruginosa (Temu ireng) yang mempunyai 

karakteristik ibu tangkai daun yang sama, yaitu mempunyai pewarnaan.  Tetapi warna inner core 

dan daging rimpangnya berbeda, justru pada temulawak lebih mirip dengan temu giring. 

Sementara Curcumaheyneana mirip dengan Curcumadomestica pada karakter venasi daun dan 

pola venasi daun.  

 

Hubungan kekerabatan antar spesies pada Curcuma spp. 

Pola hubungan atau total kesamaan antara kelompok tumbuhan berdasarkan sifat atau ciri tertentu 

dari masing-masing kelompok tumbuhan disebut kekerabatan dalam biosistematika tumbuhan 

(Arrijani, 2003). Untuk mengetahui kekerabatan antar spesies, dibutuhkan pengamatan seksama 

dan terukur agar hasilnya tidak menimbulkan bias dan bersifat subyektif. Sehingga karakteristik 

morfologi yang merupakan data taksonomi diterjemahkan dalam bentuk deskripsi dan diperkuat 

dengan fenogram. Menurut Suratman et al (2000), analisis dengan bantuan hitungan matematika, 

yaitu melalui penentuan koefisien keragaman yang dapat mengeliminasi subyektivitas sangat 

dibutuhkan untuk menentukan kekerabatan. Dari hasil analisis menggunakan IBM SPSS 21 dapat 

diketahui kelompok spesies yang mempunyai banyak kemiripan dan bernilai similaritas tinggi. Hasil 

fenogram pada gambar 1, memperlihatkan adanya spesies yang mengelompok ataupun memisah 

berdasarkan nilai indeks similaritasnya dan koefisien agglomerative (tabel 1). Fungsi dari koefisien 

agglomerative adalah untuk menduga tingkat perbedaan antar spesies atau populasi pada 

karakter-karakter terpilih (Nilasari et al., 2013). 

Pada fenogram (gambar 1), terlihat bahwa kelompok yang terpisah lebih dahulu dan membentuk 

kelompok spesiesnya sendiri adalah Curcumadomestica dengan nilai koefisien agglomerative 

48,9%, sementara pada nilai koefisien agglomerative61,6% terbentuk kelompok spesies 

Zingiberamericana dan spesies ini merupakan outgroup. Sedangkan Curcumaheyneana dan 

Curcumamangga membentuk satu kelompok dengan nilai koefisien agglomerative 80,8%. 

Selanjutnya kelompok Curcumaaeruginosa dan Curcumaxanthorrhiza memisah dengan nilai 

koefisien agglomerative 68,7%.  

Pengelompokkan Zingiberamericana yang memisah dari 5 kelompok spesies lainnya dikarenakan 

outgroup ini mempunyai berbagai karakter yang berbeda dengan spesies lainnya dalam penelitian, 

antara lain sudut letak daun, pewarnaan anthocyanin di pseudostem, ujung daun, pangkal daun, 

venasi daun, dan jumlah induk rimpang. Hal ini menunjukkan memang Zingiberamericana 

mempunyai kekerabatan yang jauh terhadap 5 spesies lainnya. Namun, Curcumadomestica yang 

bukan merupakan outgroup mempunyai letak yang lebih memisah jika dibandingkan dengan 4 

spesies Curcuma lainnya. Hal ini karena secara morfologi, Curcumadomestica memiliki perbedaan 

yang signifikan pada habitus pseudostem, warna inner core dan daging rimpang, warna permukaan 
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rimpang, dan warna ujung bractea. Kemudian, Curcumaaeruginosa cenderung membentuk 

kelompok denganCurcuma .xanthorrhiza dengan nilai koefisien agglomerative 68,7%. Artinya, 

Curcumaaeruginosa memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan Curcuma xantthorhiza 

daripada Zingiberamericana yang merupakan outgroup maupun dengan Curcumadomestica. Dari 

fenogram juga terlihat bahwa Curcumaheyneana dan Curcumamangga membentuk kelompok 

tersendiri dan memisah dari dua kelompok spesies sebelumnya, yaitu temu ireng dan temulawak. 

Dan jarak temu mangga dan temu giring terhadapa Zingiberamericana lebih jauh, dan jika 

dibandingkan dengan kunyit perbedaannya lebih jauh lagi. Hal ini disebabkan Curcumamangga 

mempunyai lebih banyak kemiripan karakter morfologi dengan Curcumaheyneana jika 

dibandingkan Curcumadomestica. Sehingga Curcumamangga mempunyai jarak taksonomi yang 

lebih dekat dengan Curcumaheyneana jika dibandingkan Curcumadomestica.  

 

Karakter morfologi yang mempengaruhi pengelompokan spesies pada Curcuma spp.  

Pada tabel 2 menunjukkan hasil PCA (Principal Component Analysis) dari 46 karakter yang 

dianalisis dalam penelitian ini. Sebelas diantaranya adalah karakter umum, sementara ada 37 

karakter khusus yang dimiliki Curcuma spp. Karakter-karakter khusus tersebut dianalisis dengan 

PCA yang menunjukkan suatu bobot nilai karakter pembeda dalam pemisalah OTU (Prayekti, 

2007; Hamidah, 2009). Pada komponen 1, karakter yang memiliki nilai >0.5 ada empat belas 

karakter, antaralain karakter perawakan meliputi tinggi, habitus pseudostem, lebar daun, panjang 

daun, venasi, pola venasi, warna permukaan atas dan bawah daun, keberadaan warna ibu tangkai 

daun, warna ibu tangkai daun, habitus rimpang, bentuk rimpang, warna daging rimpang, pola 

internodus, dan warna permukaan rimpang. Sedangkan pada komponen 2, ada delapan karakter 

yang mempunya nilai >0.5, yaitu sudut letak daun, pewarnaan anthocyanin di pseudostem, bangun 

daun, ujung daun, pangkal daun, venasi daun, warna inner core rimpang, dan warna ujung 

bractea.Sedangkan pada komponen 3, karakter yang mempengaruhi sekaliadalah intensitas 

warna hijau pada batang, jumlah induk rimpang, permukaan rimpang, warna korola, warna 

labellum, dan warna pistillum.  

 Dari hasil analisis PCA pada tabel 2, terlihat bahwa secara morfologi karakter daun dan rimpang 

adalah bagian organ tumbuhan yang karakternya sangat dominan dalam membedakan jenis 

spesies Curcuma. Hal yang menjadi poin penting terutama pada komponen 1 yang didominasi oleh 

karakter daun. Memang selama ini, secara umum metode yang digunakan dalam membedakan 

jenis Curcuma adalah dengan melihat rimpangnya, baik bentuk, warna dan aroma. Tetapi, dengan 

penelitian ini, dapat diketahui bahwa karakter daun pada spesies Curcuma ternyata beragam dan 

karakteristik masing-masing spesies dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanaman Curcuma di 

lapangan. Sehingga cukup membantu dalam pengamatan, karena tidak perlu merusak bagian 

bawah tumbuhan untuk melihat rimpangnya.  



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

156 
 

Jika dianalisis dari hasil PCA pada komponen 1, nilai komponen tertinggi adalah karakter 

perawakan yaitu tinggi tanaman, dan karakter yang paling banyak bernilai >0.5 adalah karakter 

daun, diantaranya adalah lebar daun, panjang daun, pola venasi daun, warna permukaan atas dan 

bawah daun, keberadaan warna ibu tangkai daun, dan warna ibu tangkai daun. Tetapi dari 

komponen 2, nilai komponen tertinggi adalah warna ujung bractea, dan karakter yang paling 

banyak bernilai >0.5 masih didominasi karakter daun. Sedangkan pada komponen 3, nilai tertinggi 

adalah karakter jumlah induk rimpang, dan karakter terbanyak dengan nilai >0.5 adalah karakter 

bunga. Nilai tertinggi dan banyaknya kemunculan adalah nilai yang paling berpengaruh terhadap 

pengelompokkan spesies dari genus Curcuma. Sedangkan yang memiliki nilai lebih kecil dan 

sedikit kemunculannya tidak terlalu berpengaruh dalam pengelompokkanCurcuma spp. 

Perbedaan karakter morfologi dari setiap spesies Curcuma menggambarkan keberagaman 

spesies Curcuma. Selama ini pemanfaatan tanaman dari genus Curcuma dan familyZingiberaceae 

hanya terbatas pada spesies tertentu. Sehingga masyarakat juga membudidayakannya juga hanya 

pada jenis-jenis tertentu. Padahal terdapat 70-80spesies yang tersebar di kawasan Indo-Malaysia 

(Purseglove, 1972; Sirigusa, 1999). Secara iklim, Indonesia memiliki kondisi yang sesuai untuk 

budidaya tanaman genus Curcuma. Selama ini memang budidaya yang banyak dilakukan hanya 

secara vegetatif, yaitu dengan cara menanam rimpangnya lagi setelah dipanen. Hal semacam 

inilah yang membuat biaya produksi lebih mahal jika dibandingkan dengan budidaya secara 

generatif yaitu dengan menanam biji dari bunga Curcuma. Sayangnya karena bunga 

Curcumamemerlukan perlakuan khusus agar bisa tumbuh dengan baik, sehingga metode ini tidak 

pernah dilakukan. Padahal dengan menumbuhkan bunga Curcuma, dapat membantu memangkas 

biaya produksi budidaya tanama temu-temuan. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga perlu 

mengetahui keberagaman jenis temu-temuan dan dapat menikmati keindahan bunganya selain 

memanfaatkan rimpangnya untuk keperluan pangan, pengobatan dan lain sebagainya. 

 

KESIMPULAN 

1. Terdapat keanekaragaman morfologi antar spesies Curcuma, yaitu Curcumaxanthorrhiza, 

Curcumadomestica, Curcumaheyneana, Curcumaaeruginosa, Curcumamangga. 

2. Hubungan kekerabatan antar spesies Curcuma ditinjau dari karakter morfologi, dan 

dendogram menghasilkan 2 kelompok utama, yaitu kelompok a yang beranggotakan 

Curcumaheyneana, Curcumamangga, Curcumaaeruginosa, Curcumaxanthorrhiza dan 

Zingiberamericana, pada nilai similaritas 61,6%  dan memisah dengan kelompok b yang 

beranggotakan Curcumadomestica pada nilai similaritas48,9%  . Hal ini membuktikkan 

bahwa Zingiberamericana mempunyai hubungan kekerabatan yang jauh dengan kelima 

spesies dari Curcumadengan nilai similaritas 99,3 %.  

3. Karakter yang dapat membedakan dan mempengaruhi pengelompokan antar spesies 

Curcumaberdasarkan hasil analisis PCA dibagi menjadi tiga komponen, komponen 1 
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terdiri dari tinggi, habitus pseudostem, lebar daun, panjang daun, pola venasi, warna 

permukaan atas dan bawah daun, keberadaan warna ibu tangkai daun, warna ibu tangkai 

daun, habitus rimpang, bentuk rimpang, warna daging rimpang, pola internodus, warna 

permukaan rimpang. Komponen 2 terdiri dari sudut letak daun, pewarnaan anthocyanin di 

pseudostem, bangun daun, ujung daun, pangkal daun, venasi, warna inner core, warna 

ujung bractea. Komponen 3 terdiri dari intensitas warna hijau pada batang, jumlah induk 

rimpang, permukaan rimpang, warna korola, warna labellum, warna pistillum. 
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ABSTRACT 
 

Plant need nutrient in every process of development, such as nitrogen that cannot be used directly. 
The nutrient can be obtained from chemical fertilizer but using it constantly and excessively can 
damage the soil fertility. Therefore, this study was done to improve the plant growth using biological 
agents, such as Azotobacter and Rhizobium bacteria. Hot pepper (C.annuum L. cv. Pilar F1) was  
treated within 78 days using combination media, i.e sterilized soil, sterilized compost, and biological 
agents : (i) Control (C-sterilized soil + sterilized compost), (ii) sterilized soil + sterilized compost + 
inoculum of Azotobacter (A), and (iii) sterilized soil + sterilized compost + inoculum of Rhizobium 
(R). Both bacterial inoculum was made in sawdust and given in two periods, at the seed stage and 
at the plant age was 14 DAP (Days After Planting). Plant growth measured were plant height, 
number of leaves and flowers. The results showed that Azotobacter  increased the plant height, 
number of leaves and flowers up to 20%, 22% and113%, respectively, compared to control. As for 
Rhizobium, it also increased the plant height, number of leaves and flowers up to19%, 13% and 
63%, respectively, compared to control. Based on this result it can be concluded  that  Azotobacter  
and Rhizobium had given positive effect  by increasing the growth of hot pepper (C.annuum L. cv. 
Pilar F1). 
 
Keywords : Azotobacter , Capsicum  annuum L. cv. Pilar F1,  Growth,   Rhizobium  
 
 
PENDAHULUAN 

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), konsumsi cabai merah secara umum 

lebih tinggi dibandingkan konsumsi cabai hijau dan cabai rawit. Pada tahun 2002-2013 

penggunaan cabai untuk bahan makanan cenderung meningkat, yaitu dari 654 ribu ton pada tahun 

2002 menjadi 1,76 juta ton pada tahun 2013 atau meningkat 11,14% per tahun (Pusat Data dan 

Sistem Informasi Pertanian,2015). Rusono et al., 2013 mengungkapkan  bahwa produktivitas cabai 

memiliki peningkatan yang cukup cepat namun masih relatif rendah, oleh karena itu perlu upaya 

peningkatan dengan inovasi teknologi baru dan perencanaan tanam yang tepat. Salah satu metode 

yang dapat diaplikasikan adalah dengan penggunaan pupuk organik yang efektif.  

Saat ini, pupuk anorganik masih banyak disarankan untuk digunakan dalam upaya peningkatan 

produktivitas cabai merah (Sumarni dan Muharam, 2005; Badan Litbang Pertanian, 2011). Padahal 

penggunaan pupuk anorganik yang terus-menerus dan secara berlebihan akan megakibatkan 

menurunnya tingkat kesuburan tanah (Amzani, 2012). Penyebab berkurangnya kesuburan tanah 

salah satunya diakibatkan oleh menurunnya populasi mikroorganisme tanah, karena kesuburan 

tanah juga dipengaruhi oleh mikroorganisme yang menghuninya. Mikroorganisme tanah 
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menghasilkan berbagai macam produk yang baik secara langsung ataupun tidak langsung 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman, seperti hormon IAA, giberelin dan antibiotik (Rao,1994). 

Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah adalah bakteri 

yang tergolong kedalam PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria). Azotobacter dan 

Rhizobium merupakan salah satu bakteri jenis PGPR yang dapat memfikasasi nitrogen bebas di 

udara (Waksman,1927; Hajoeningtijas, 2012). Bakteri ini dapat mengubah unsur N yang tidak 

dapat diserap langsung oleh tanaman menjadi unsur yang dapat langsung dipakai oleh tanaman. 

Kontribusi PGPR terhadap kandungan nitrogen tanah sebesar 15 kg N/ha/tahun - 584 kg N/ha/ 

(Shantharam dan Mattoo 1997 dalam Dewi, 2007) sedangkan penggunaan pupuk anorganik hanya 

dapat diserap oleh tanaman sekitar 60% dan sisanya terbuang (Sumarni dan Muharam, 2005). 

Oleh karena itu, bakteri ini sangat berperan dalam menyediakan kandungan N tanah dalam bentuk 

yang mudah diserap oleh tanaman. Pengaruh Azotobacter dan Rhizobium terhadap berbagai 

tanaman telah dilakukan oleh Mahato et al., 2009; El-Shanshoury et al.,1988; Silva et al., 2014; 

Pesakovica et al., 2013 yang hasilnya menunjukkan bahwa kedua bakteri ini dapat memberikan 

hasil yang positif terhadap pertumbuhan tanaman. Namun, kebanyakan penelitian masih 

mengkombinasikan pupuk organik ini dengan pupuk anorganik.  

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh Azotobacter dan Rhizobium tanpa pengkombinasian dengan pupuk anroganik terhadap 

pertumbuhan tanaman cabai merah (C.annuum L. cv. Pilar F1). 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 2015 di Rumah Kaca, Laboratorium Mikrobiologi, 

dan Laboratorium Perkembangan Tumbuhan Jurusan Biologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, 

Institut Teknologi Bandung. 

Sumber Biji dan Isolat Bakteri 

Biji cabai merah (C.annuum L. cv. Pilar F1) berasal dari PT. East West, dan kedua isolat bakteri, 

yaitu Azotobacter chroococcum dan Rhizobium phaseoli berasal dari Laboratorium Mikrobiologi 

SITH ITB.  

Persiapan 

Sterilisasi media tanam (tanah Lembang dan kompos) dan media pembawa mikroorganisme 

berupa serbuk gergaji menggunakan autoklaf dengan suhu 121°C, tekanan 1.5 atm selama 1 jam. 

Sebelum dilakukan perlakuan, biji direndam dalam air steril selama 24 jam, kemudian didesinfeksi  

dengan natrium hipoklorit 2% selama 5 menit. Setelah itu biji dicuci dengan air steril dan 

dikeringkan. Media yang digunakan adalah tanah Lembang dan kompos steril dengan 

perbandingan 1:1.  

Perlakuan 
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Perlakuan dilakukan pada saat cabai dalam bentuk biji dan pada saat berusia 14 HST. Perlakuan 

biji dilakukan dengan cara biomatricondicioning (Sutariati et al., 2012) yaitu dengan cara 

mencampur biji pada media padatan serbuk gergaji dengan perbandingan biji: media: suspensi 

rhizobacteria sebesar 2: 1,5: 1 dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 28oC. Setelah biji diberikan 

pelakuan, biji disemai dalam polybag. Pada saat  tanaman cabai berusia 14 HST (Hari Setelah 

Tanam), tanaman kembali diberi perlakuan dengan pemberian inokulum bakteri Azotobacter dan 

Rhizobium meggunakan metode Permatasari dan Nurhidayati, 2012 dengan kombinasi perlakuan 

terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kombinasi media pada setiap perlakuan tanaman 

Kode Perlakuan Kombinasi media 

C tanah steril + kompos steril 

A tanah steril + kompos steril + inokulum Azotobacter 

R tanah steril + kompos steril + inokulum Rhizobium 

 

Pembuatan inokulum bakteri dilakukan dengan cara kultur isolat bakteri yang berusia 24 jam dalam 

medium NA  dilarutkan ke dalam larutan molase dan  akuades dengan perbandingan volume 

larutan 1 : 6. Setelah itu, dicampurkan ke dalam  serbuk gergaji steril sebanyak 2 kg.  Pembuatan 

inokulum dilakukan selama 2 minggu dengan  penambahan nutrisi berupa 10 mL molase per 1 kg 

serbuk gergaji  setiap 3 hari sekali, serta akuades untuk menjaga  kelembapan. Pemberian 

inokulum bakteri sebanyak 20 gram per tanaman.  

Pengamatan Parameter 

Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah bunga. 

Analisis Data 

Data hasil penelitian diolah menggunakan statistika dengan melakukan uji ANOVA dan diuji lanjut 

menggunakan uji Duncan pada taraf α = 0,05 menggunakan SPSS versi 16. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasaarkan hasil analisis data menggunakan statistika, dapat diketahui bahwa tanaman yang 

diberi tambahan berupa inokulum Azotobacter dan Rhizobium memiliki pertumbuhan yang lebih 

baik dibandingkan dengan tanaman kontrol. Gambar 1. menunjukkan bahwa antara tanaman 

kontrol dan perlakuan terdapat perbedaan yang signifikan baik dari tinggi tanaman, jumlah daun, 

maupun jumlah bunga dengan rata-rata tertinggi diperoleh dengan perlakuan Azotobacter. 

Pertumbuhan yang baik pada tanaman yang diberi inokulum bakteri karena bakteri tersebut 

merupakan bakteri yang dapat memfiksasi nitogen bebas diudara dengan  mengubah nitrogen 

menjadi amonia menggunakan enzim nitrogenase. Bakteri ini juga menggunakan nitrogen bebas 

untuk sintesis  sel protein yang kemudian mengalami proses mineralisasi dalam tanah setelah 

bakteri mengalami kematian (Dewi,2007;Franche et al.,2009). Oleh karena itu, bakteri ini dapat 
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berkontribusi terhadap ketersediaan nitrogen bagi tanaman.Dengan ketersediaan N di dalam tanah 

yang mencukupi, maka tanaman dapat memaksimalkan penyerapan N yang digunakan untuk 

proses pertumbuhan. Unsur N ini merupakan komponen utama berbagai senyawa di dalam tubuh 

tanaman, yaitu asam amino, amida, protein, klorofil, dan alkaloid. 40%-45% protoplasma tersusun 

dari senyawa yang mengandung unsur N (Agustina,2004; Taiz, 2002; Campbell,2003). 

Tabel 2. Hasil parameter pengamatan dan peningkatan kelompok perlakuan dibandingkan 
control 
 

Berdasarkan hasil penelitian, penambahan inokulum Azotobacter dapat meningkatkan  tinggi 

tanaman, jumlah daun dan bunga sebesar 20%, 22% dan 113% dibandingkan dengan kontrol. 

Sedangkan dengan pemberian inokulum Rhizobium maka terdapat peningkatan tinggi tanaman, 

jumlah daun dan bunga sebesar 19%,13% dan 63% dibandingkan dengan kontrol (Tabel 2.)  

Gambar 1. Diagram yang menunjukkan pengaruh pemberian inokulum bakteri terhadap tinggi 
tanaman(A), jumlah daun (B), dan jumah bunga (C). C = tanaman kontrol dengan 
tidak memberi tambahan inokulum bakteri. A = tanaman yang diberi tambahan 
inokulum Azotobacter. R = tanaman yang diberi tambahan inokulum Rhizobium. 
Huruf-huruf yang berada di atas diagram masing-masing perlakuan menunjukkan 
hasil uji Duncan pada α=0.05. Huruf yang sama menunjukkan beda tidak bermakna. 

 
 

Pada Gambar 1.A. dapat diketahui bahwa Azotobacter dan Rhizobium memberikan pengaruh yang 

sama-sama signifikan terhadap tinggi tanaman jika dibandingkan kontrol, namun antara keduanya 

tidak berbeda signifikan. Pada Gambar 1.B dan 1.C dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara perlakuan dengan Azotobacter dan Rhizobium terhadap jumlah daun dan 

jumlah bunga. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberian dengan inokulum Azotobacter 

memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dngan pemberian dengan inokulum Rhizobium, 

namun baik pada tanaman dengan perlakuan Azotobacter dan Rhizobium sama-sama memiliki 

pengaruh yang kebih baik dibandingkan dengan kontrol. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Silva et al., 2014 pada tanaman cabai dengan pemberian Rhizobium phaseoli 

yang menunjukkan bahwa Rhizobium tidak meningkatkan aktivitas antioksidan dan asam organik 

Parameter 

Pengamatan 

Tinggi tanaman (cm) Jumlah daun Jumlah bunga 

C 58.5 ± 1,80 54 ± 2.65 12.67 ± 1,53 

A 70.3 ± 2.08 66 ± 2,65 27 ± 2,65 

R 69.5 ± 2.50 61 ± 2,00 20.67 ± 2,08 

Peningkatan 

dibandingkan 

kontrol (%) 

Tinggi tanaman (cm) Jumlah daun Jumlah bunga 

A 20% 22% 113% 

R 19% 13% 63% 
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dari buah dan daun, tetapi memiliki pengaruh terhadap kecepatan pematangan buah. Bakteri 

Rhizobium akan memberikan pengaruh yang lebih baik ketika bersimbiosis dengan tanaman 

polong-polongan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Zaghloul et al., 2002 yang 

menunjukkan bahwa tanmaman kacang hijau yang diinokulasikan dengan Rhizobium 

menunjukkan pertumbuhan dan panen yang lebih baik jika dibandingkan dengan kontrol. Pengaruh 

yang baik pada tanaman yang diinokulasi oleh Azotobacter pada tanaman cabai juga telah 

dilakukan oleh Khan dan Pariri, 2012; Bhattarai et al., 2011., Constantino et al., 2008 yang 

menunjukkan bahwa parameter pertumbuhan seperti jumlah daun, tinggi tanaman, jumlah cabang, 

berat basah tanaman, dan kadar N tanaman meningkat signifikan dibandingkan dengan tanaman 

kontrol. Menurut Jawali et al., 2015 bahwa Azotobacter merupakan bakteri diazotroph yang dapat 

memfiksasi nitrogen bebas yang memiliki pengaruh positif terhadap perumbuhan dan panen 

tanaman dengan membantu sintesis hormon pertumbuhan seperti akusin, sitokinin, dan giberelin. 

Bakteri ini juga dapat melindungi tanaman dari phytopathogen dan meningkatkan penyerapan 

nutrisi 

 
KESIMPULAN 
 
Pemberian inokulum Azotobacter dan Rhizobium dapat memberikan hasil positif dengan 

meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai merah (C.annuum L. cv. Pilar F1). Penambahan 

inokulum Azotobacter dapat meningkatkan  tinggi tanaman, jumlah daun dan bunga sebesar 20%, 

22% dan 113% dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan dengan pemberian inokulum Rhizobium 

maka terdapat peningkatan tinggi tanaman, jumlah daun dan bunga sebesar 19%,13% dan 63% 

dibandingkan dengan kontrol.  
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ABSTRACT 
 

Chrysanthemum (Chrysanthemum indicum) is an ornamental plant that is widely used as 
ornaments in a variety of events in Indonesia. Chrysanthemum plant propagation technology were 
performed in vitro have been developing well. However, various studies to date are still being done 
in an effort to discover the techniques of plant propagation in vitro Chrysanthemum effective and 
efficient. Therefore, this study was conducted in order to determine the effect of the concentration 
of coconut water as a natural growth regulator substance to the growth of shoots Chrysanthemum 
propagated in vitro. This study uses a planting medium Murashige and Skoog (MS) with the 
addition of coconut water from 0 ml / L, 100 mL / L, and 150 ml / L. For comparison, also used MS 
medium with the addition of BAP (Benzylaminopurine) on consentration 1 and 2 ppm. Research 
compiled by completely randomized design (CRD) with four replications. Parameters measured 
were shoot height, number of leaves, number of roots and root length. Observations were made 
on day 45 after planting. The results showed that the medium MS + 150 ml / L coconut water 
showed the highest value on all the observed variables (shoot height, number of leaves, number 
of roots and root length). While the media's treatment of MS + BAP 2 ppm showed the lowest value 
in all of the observed variables. The conclusion showed that the addition of coconut water as much 
as 150 m / L into MS medium, a very good influence on shoot height, number of leaves, number 
of roots and root length shoots Chrysanthemums grown in vitro. 
 
Keywords: Chrysanthemum, coconut water , MS medium. tissue culture. 
 
PENDAHULUAN 

Krisan merupakan tanaman hias bunga  yang dapat dipanen sebagai bunga potong atau bunga 

pot.  Tanaman ini menjadi salah satu primadona tanaman hias bunga, disebabkan 

keanekaragaman jenis, bentuk dan warna bunganya.  Seiring dengan berkembangnya 

penggunaan bunga Krisan untuk berbagai acara, berkembang pula teknik budidaya dan penelitian 

terhadap tanaman Krisan.    

Tanaman Krisan pada umumnya diperbanyak dengan secara vegetative dengan stek pucuk dan 

anakan.  Perbanyakan tanaman secara in vitro atau kultur jaringan dilakukan dalam rangka 

memproduksi bibit hasil pemuliaan tanaman terhadap varietas baru, atau untuk produksi bibit 

secara massal.  Perbanyakan tanaman Krisan dengan teknik kultur jaringan memerlukan 

komposisi media tanaman yang dapat memacu pertumbuhan tunas maupun akar.   

Sitokinin merupakan zat pengatur tumbuh yang diketahui dapat memacu pertumbuhan tunas 

tanaman pada teknik kultur jaringan.  Bahan ini berperan dalam pembelahan sel serta mengatur 

pertumbuhan dan perkembangan. Sitokinin dapat ditambahkan pada media tanam kultur jaringan 

dalam bentuk bahan kimia BA (Benzyl Adenin) atau dengan memanfaatkan air kelapa.  Kristina 
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dan Syahid (2012) menyatakan bahwa air kelapa muda menunjukkan komposisi ZPT kinetin 

(sitokinin) sebesar 273,62 mg/l dan zeatin 290,47 mg/l, sedangkan kandungan IAA (auksin) adalah 

198,55 mg/l. Penambahan air kelapa dengan konsentrasi 200 ml/L pada media MS teknis,  dapat 

meningkatkan jumlah akar tanaman Krisan in vitro (Yuliani dan Subaekah, 2013).   

Hasil penelitian Mustakim dkk. (2015) menunjukkan bahwa penambahan air kelapa dengan 

konsentrasi 150 ml/ memberikan hasil terbaik terhadap pembentukan jumlah daun, jumlah akar, 

tinggi planlet dan berat planlet. Hasil penelitian Seswita (2010) menyebutkan bahwa penambahan 

air kelapa pada konsentrasi 15% sebagai substitusi ZPT sintetik Benzyl Adenin menghasilkan 

multiplikasi tunas temulawak terbaik in vitro dengan rata-rata 3,4 tunas dalam waktu 2 bulan. 

Selanjutnya, Surachman (2011) menyebutkan penggunaan media MS ditambah air kelapa 10% 

pada perbanyakan nilam secara in vitro menghasilkan persentase tunas hidup rata-rata 100%, 

jumlah tunas 3, tinggi tunas 1,61 cm, dan jumlah daun 9,10, paling baik dibanding perlakuan 

lainnya. Hal yang sama juga diteliti Kristina (2012) dengan penambahan 15% air kelapa pada 

multiplikasi temulawak memberikan hasil terbaik yaitu rata-rata 4,6 tunas dalam waktu 8 minggu 

dan keberhasilan aklimatisasi sebesar 72%. Sedangkan Maltatula (2003) menyebutkan media MS 

50 % dengan disubstitusi dengan air kelapa 50% memberikan hasil terbaik pada pertumbuhan 

tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium Ramat) secara in vitro dibanding dengan perlakuan 

media MS 100 %. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh konsentrasi air kelapa sebagai zat 

pengatur tumbuh alami untuk pertumbuhan tunas Krisan yang diperbanyak secara in vitro, dengan 

komparasi efektivitas terhadap BAP (benzyladenin purine) yang ditambahkan pada media tanam 

MS.   

 

METODE PENELITIAN 

Tempat, Bahan dan Peralatan 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur, 

Surabaya, pada bulan Maret hingga Juli 2016. Peralatan yang digunakan adalah : timbangan 

analitik, cawan petri, pipet, gelas ukur, gelas piala, labu Erlenmeyer, pipet tetes, LAFC (Laminar 

Air Flow Cabinet), pinset, scalpel, botol kultur, penggaris, lampu Bunsen, pH meter atau kertas 

lakmus, Autoclave, rak kultur, hand sprayer berisi alcohol, Bunsen atau pembakar spritus dan 

jangka sorong. Bahan yang digunakan adalah media MS, agar-agar, gula pasir, zat pengatur 

tumbuh BAP, noda atau buku bibit krisan yang berasal dari kultur in vitro dari PT. Condido Agro 

Pasuruan, tissue, aquades, alcohol, dan air kelapa muda. 
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Rancangan Percobaan  

Percobaan disusun dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)  dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Tiap unit perlakuan terdiri dari 3 botol, dimana satu botol berisi tiga planlet. Perlakuan terdiri dari : 

P1 (tanpa zat pengatur tumbuh / MS0); P2 (MS + 1 mg/L BAP); P3 (MS + 2 mg/L BAP); P4 (MS + 

100ml/L air kelapa); P5 (MS + 150 ml/L air kelapa).  Pengamatan dilakukan pada hari ke 45 setelah 

tanam, terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar dan jumlah akar. 

Pembutan Media Tanam 

Dari masing-masing larutan stok dipipet berdasarkan volume yang diperlukan dan memasukkan 

kedalam labu takar serta menambahkan gula sebanyak 30 g/L yang dilarutkan didalam gelas piala 

yang berkapasitas 1000 ml. Semua larutan yang sudah diukur volumenya digabungkan di dalam 

gelas piala dan diatur pH antara 5,6 – 5,8. Agar-agar sebanyak 7 g/L dimasukkan ke dalam gelas 

piala yang sudah ada campuran senyawa lain kemudian dipanaskan dan diaduk sampai merata 

sehingga media tersebut kelihatan jernih dan siap untuk dituangkan ke dalam botol-botol kultur.  

Setiap botol kultur berisi 20 ml media perbotol.   Botol kultur ditutup dengan plastik bening dan 

pada leher botol diikat dengan karet gelang, selanjutnya disterilkan dengan menggunakan autoklaf 

selama 15 menit dengan suhu 121oC dan tekanan 17 psi.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan zpt yang berbeda sangat berpengaruh terhadap 

tinggi tunas, jumlah daun, panjang akar dan jumlah akar. Media P5 (150ml/L air kelapa) merupakan 

media terbaik terhadap tinggi tunas, jumlah daun, panjang akar dan jumlah akar  (Tabel 1). 

Pemberian zpt dari golongan sitokinin alami yaitu air kelapa ternyata mampu  memacu 

pertumbuhan sel-sel penyusun tunas dan akar secara maksimal, sehingga tunas dan akar tumbuh 

lebih cepat.  Tabel 1 berikut ini adalah data hasil pengamatan terhadap tinggi tunas , jumlah daun, 

jumlah akar dan panjang akar tanaman Krisan in vitro 

Tabel 1.  Data Pertumbuhan Plantlet Krisan pada 45 hari setelah tanam 

Komponen P1 P2 P3 P4 P5 

Tinggi tunas (mm) 
128.433 

ab 
24.654 c 50.885 b 125.552 ab 145.976 a 

Jumlah daun 15.675 b 7.656 c 3.451 d 14.887 b 17.789 a 

Jumlah akar 12.225 ab 3.334 c 0.523 d 11.856 b 13.674 a 

Panjang akar (mm) 23.612 ab 2.654 c 0.244 d 22.119 b 25.555 a 

 
Keterangan: 

P1 (tanpa zat pengatur tumbuh / MS0) 

P2 (MS + 1 mg/L BAP);  

P3 (MS + 2 mg/L BAP);  

P4 (MS + 100ml/L air kelapa);  
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P5 (MS + 150 ml/L air kelapa). 

Angka diikuti huruf sama pada satu baris berbeda nyata pada uji Tukey 5% 

 
Secara visual hasil pengamatan terhadap pertumbuhan tunas dan akar, dapat dilihat pada Gambar 

1 sampai dengan gambar 4 berikut ini. 

 

 

Gambar 1. Tunas Krisan pada Perlakuan Media MS + Air Kelapa.  MS+AK 150 = media MS dengan  
penambahan air kelapa 150 ml/L , MS+AK 100 = media MS dengan penambahan air 
kelapa 100 ml/L, MS0 = media MS tanpa ZPT 

 

 

 

Gambar 2.  Tunas Krisan pada Perlakuan Media MS + BAP.  MS+BAP 2 = media MS dengan  
penambahan BAP 2 ppm, MS+BAP 1 = media MS dengan penambahan BAP 1 ppm, 
MS0 = media MS tanpa ZPT 

 
Gambar 3. Akar Krisan pada Perlakuan Media MS + Air Kelapa.  MS+AK 150 = media MS dengan   

penambahan air kelapa 150 ml/L , MS0 = media MS tanpa ZPT 
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Gambar 4.  Akar  Krisan pada Perlakuan Media MS + BAP.  MS+BAP 2 = media MS dengan  
penambahan  BAP 2 ppm, MS+BAP 1 = media MS dengan penambahan BAP 1 
ppm, MS0 = media MS tanpa ZPT 

 

Data dan visual hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan air kelapa dalam media MS 

yang digunakan untuk kultur Krisan in vitro, sangat efektif.  Pada konsentrasi air kelapa 150 ml 

yang ditambahakan dalam 1 L media, menunjukkan hasil yang paling baik daripada perlakuan 

lainnya.  Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliani dan Subaekah (2013), meskipun dinyatakan 

bahwa perlakuan terbaik adalah penambahan air kelapa 200 ml/L.  Hasil ini dapat diduga sangat 

erat kaitannya dengan kandungan nutrisi dan ZPT yang terdapat pada air kelapa.  Hasil 

pengamatan terhadap perlakuan penambahan zat pengatur tumbuh BAP, terlihat bahwa pada 

konsentrasi 1 ppm dan 2 ppm BAP, tidak memberikan hasil pertumbuhan tunas maupun akar 

dengan baik.  bahkan lebih rendah dari control (Tabel 1).  Kompleksitas kandungan hormon dan 

mineral dalam air kelapa mempengaruhi pertumbuhan plantlet secara signifikan jika dibandingkan 

dengan penambahan BAP. Walaupun air kelapa mengandung ZPT alami yang bersifat termolabil, 

namun perlakuan autoclave tidak mengurangi aktivitasnya dalam proses pembelahan sel sehingga 

multiplikasi tunas dapat tetap berjalan efektif (Seswita 2010). 

 
KESIMPULAN 
 
Penambahan air kelapa pada media MS yang digunakan untuk kultur jaringan tanaman Krisan 

sangat efektif, dibandingkan dengan penambahan Benzylaminopurine (BAP).   Pada  konsentrasi 

penambahan air kelapa 150 ml/L, memberikan hasil terbaik terhadap tinggi tunas, jumlah daun, 

panjang akar dan jumlah akar. 
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ABSTRACT 
 

Vanda tricolor merupakan salah satu jenis anggrek yang memiliki bunga yang besar, warna yang 
mencolok, dengan aroma yang harum. Penelitian ini bertujuan untuk menginduksi pembentukan 
protocorm-like bodies (PLBs) dari eksplan daun dan batang (mengandung meristem tunas) Vanda 
tricolor var. pallida. Eksplan dikulturkan pada media ½ MS yang mengandung sukrosa 1% dengan 
variasi kombinasi zat pengatur tumbuh napphtalene acetic acid (NAA) (0,5-4.0 ppm), 6-
benzylaminopurine (BAP) (0,5-2,0 ppm), dan thidiazuron (TDZ) (0,5-2,0 ppm) selama 8 minggu. 
Pembentukan PLBs pada eksplan batang lebih banyak dibanding eksplan daun pada kombinasi 
NAA 1,0 ppm + BAP 0.5 ppm berdasarkan waktu pembentukan PLBs dan persentase eksplan 
membentuk PLBs, di mana PLBs mulai terbentuk setelah 4 minggu masa kultur, dan 70% eksplan 
batang mampu membentuk PLBs. 
 
Keywords:  induksi PLBs, palida, Vanda tricolor var.  

 
 

PENDAHULUAN 

Perbanyakan anggrek Vanda tricolor umumnya dilakukan dengan cara perkecambahan biji secara 

in vitro, sehingga hasil yang diperoleh tidak seragam dan menghasilkan warna bunga yang 

beragam. Berbagai studi perbanyakan anggrek secara in vitro banyak dilakukan dengan 

menggunakan eksplan nodus batang, jaringan daun, dan ujung akar, tetapi seringkali sulit 

beregenerasi dan kecepatan multiplikasi relatif rendah. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan 

upaya perbanyakan secara in vitro pada kultivar yang terpilih dengan cara membentuk PLBs atau 

embrio somatik melalui embriogenesis somatik.  

Lee et al (2013) berhasil membuktikan berdasarkan struktur morfologi dan perkembangannya, 

PLBs anggrek sebenarnya adalah sama dengan embrio somatik. Keunggulan embrio somatik yaitu 

jaringan meristem akar dan pucuk telah terbentuk saat embrio matang, bentuk anatomi dan 

sifatnya serupa dengan embrio zigotik benih biasa. Regenerasi membentuk tanaman lengkap 

mudah terjadi dari embrio yang matang.  

PLBs dapat diperbanyak secara langsung (embriogenesis langsung) dari berbagai eksplan daun  

(Khoddamzadeh et al., 2011), protocorm (Mahendran and Bai, 2012), pseudostem  (Roy et al., 

2012), daun kondisi etiolasi (Huang et al., 2014) dan tidak langsung (embriogenesis tak langsung)  

dengan melalui fase terbentuknya kalus dari eksplan pangkal daun  urutan ke-2 dari pucuk (Utami 

mailto:poppy_hardjo@staff.ubaya.ac.id
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dkk., 2007), daun (Naing et al., 2011), PLBs (Huan et al., 2004; Mei et al., 2012), tunas pucuk dan 

daun muda (Romeida et al., 2016). 

 Keberhasilan induksi dan perbanyakan PLBs tergantung dari jenis eksplan, media dan 

komposisi zat pengatur tumbuh, serta genotipe. Media dan komposisi zat pengatur tumbuh yang 

tidak tepat menyebabkan PLBs gagal terbentuk atau beregenerasi. Zat pengatur tumbuh 

merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan embriogenesis somatik, seperti 

auksin dan sitokinin (Chen and Chang, 2001). 

Pada anggrek ada beberapa metode mikropropagasi berdasarkan macam eksplan, antara lain 

organogenesis langsung membentuk tunas dari eksplan potongan nodus dari batang (Shiau et al., 

2005), induksi planlet dari embrio/biji anggrek, serta pembentukan PLBs dari pucuk, ujung akar, 

batang, tangkai bunga (Chen et al., 2002), dan protocorm (Chen and Chang, 2004)  melalui 

embriogenesis langsung. 

 Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis zat pengatur 

tumbuh yang tepat untuk menginduksi PLBs pada eksplan daun dan batang Vanda tricolor Lindl. 

var. pallida. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Tanaman, Fakultas Teknobiologi, Universitas 

Surabaya dari bulan Januari hingga Juni 2016. Materi penelitian menggunakan eksplan daun dan 

batang  (mengandung meristem) dari planlet  in vitro Vanda tricolor Lindl. var. pallida hasil selfing 

diperoleh dari nursery Handoyo Orchids, Malang. Media yang digunakan adalah media dasar 

Murashige-Skoog (MS), dan sebagai bahan pemadat digunakan Phytagel (Sigma). 

 

Metode Kerja 

Eksplan potongan daun dan batang ditanam pada media dasar ½ MS dengan sukrosa 1% yang 

diberi berbagai perlakuan kombinasi zat pengatur tumbuh seperti terlihat pada Tabel 1 berikut: 

 

 Tabel 1. Kombinasi zat pengatur tumbuh dalam media MS 

Kode Jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh 

N0.5 B0.5 NAA 0.5 ppm + BAP 0.5 ppm 

N1.0 B0.5 NAA 1.0 ppm + BAP 0.5 ppm 

N2.5 B1.5 NAA 2.5 ppm + BAP 1.5 ppm 

N4.0 B2.0 NAA 4.0 ppm + BAP 2.0 ppm 

N0.5 T0.5 NAA 0.5 ppm + TDZ 0.5 ppm 

N1.0 T0.5 NAA 1.0 ppm + TDZ 0.5 ppm 

N2.5 T1.5 NAA 2.5 ppm + TDZ 1.5 ppm 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

174 
 

N4.0 T2.0 NAA 4.0 ppm + TDZ 2.0 ppm 

B0.5 BAP 0.5 ppm 

B1.0 BAP 1.0 ppm 

B1.5 BAP 1.5 ppm 

B2.0 BAP 2.0 ppm 

T0.5 TDZ 0.5 ppm 

T1.0  TDZ 1.0 ppm 

T1.5 TDZ 1.5 ppm 

T2.0  TDZ 2.0 ppm 

 

Kultur diinkubasi dalam ruang pada temperatur 25oC dengan intensitas cahaya 3000 lux selama 

16 jam. Kultur dipelihara selama 6 bulan dengan subkultur sebanyak 3 kali. 

 
Rancangan Penelitian 

Penelitian merupakan percobaan 2 faktor  yang disusun menggunakan rancangan acak lengkap.  

Faktor  pertama macam eksplan ( daun dan batang mengandung meristem) dan faktor kedua 

komposisi zat pengatur tumbuh (16 kombinasi zat pengatur tumbuh), dengan 20 ulangan (eksplan) 

setiap kombinasi perlakuan. Analisis data menggunakan ANAVA  faktorial dan uji lanjut Duncan 

pada α=5%.  

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah waktu terbentuknya PLBs langsung dari eksplan, 

persentase eksplan yang mampu membentuk PLBs, dan jumlah PLBs per eksplan. Pengamatan 

dilakukan setiap minggu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Induksi PLBs pada eksplan daun dan batang 

Dari pengamatan pada seluruh perlakuan jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh pada eksplan 

daun dan batang ternyata eksplan daun memiliki kemampuan sangat rendah membentuk PLBs, 

dan pada awalnya daun sangat mudah mengalami pencoklatan (Gambar 1A), kemudian baru mulai  

terbentuk PLBs pada 12 minggu masa kultur dan terjadi proliferasi PLBs pada NAA 1.0 ppm 

dikombinasi dengan BAP  0.5 ppm (Gambar 1B). Menurut Dwiyani (2012) anggrek Vanda tricolor 

L. var. suavis mengandung senyawa fenolik yang lebih tinggi pada jaringannya dibanding anggrek 

Phalaenopsis amabilis, sehingga memacu terjadinya pencoklatan eksplan. 

Pencoklatanmerupakan hasil oksidasi senyawa fenolik dan menyebabkan kematian jaringan. 
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Gambar 1.  Eksplan daun Vanda tricolor Lindl. var. pallida yang membentuk PLBs.  A. Awal 

pembentukan PLB 12 minggu masa kultur.  B. Proliferasi PLBs 16 minggu masa kultur 
 

Eksplan batang yang mengandung meristem mampu merespon dan lebih cepat membentuk PLBs, 

tanpa terjadi pencoklatan pada eksplan batang (Gambar 2A).  Gambar 2B menunjukkan proliferasi 

PLBs dari eksplan batang pada zat pengatur tumbuh NAA 1.0 ppm dan BAP 0.5 ppm juga lebih 

cepat di mana dihasilkan 10 PLBs per eksplan dalam waktu 8 minggu masa kultur (Tabel 2)  

Setelah 20 minggu masa kultur di medium yang sama dengan dua kali subkultur, PLBs terlihat 

mulai beregenerasi membentuk tunas (Gambar 2C). PLBs lebih cepat terbentuk pada batang yang 

mengandung meristem dibanding daun, karena sel meristem merupakan sel muda dengan 

kecepatan pembelahan yang sangat tinggi sehingga kemampuan regenerasi lebih tinggi, 

sedangkan daun terdiri dari sel dewasa yang sudah terdiferensiasi sehingga lebih sulit dan butuh 

waktu kembali ke kondisi dediferensiasi untuk menjadi bersifat meristematik kembali. 

 

                                            
 
 
 
Gambar 2.  Eksplan batang Vanda tricolor Lindl. var. pallida yang membentuk PLBs.  A. Awal 

pembentukan PLB 4 minggu masa kultur.  B. Proliferasi PLBs 8 minggu masa kultur. 
C. PLBs 20 minggu masa kultur. 

 
 
Pengaruh zat pengatur tumbuh dalam medium tumbuh terhadap eksplan daun dan 

batangBerdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa respon batang membentuk PLBs lebih baik dari pada 

daun pada beberapa kombinasi jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh.  

 

Tabel 2.  Pengaruh jenis zat pengatur tumbuh pada eksplan daun dan batang terhadap persentase 
eksplan membentuk PLBs serta jumlah PLBs Vanda tricolor Lindl. var. pallida 8 minggu setelah 
kultur 

A B 

A B C 
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Perlakuan jenis dan 
konsentrasi zat pengatur 
tumbuh (ppm) dengan macam 
eksplan 

Eksplan 
Waktu awal 

pembentukan 
PLBs (minggu) 

Persentase 
eksplan 

membentuk PLBs 
(%)  

Jumlah PLBs per eksplan 

0.5 ppm NAA + 0.5 ppm BAP 
Daun - 0a 0 

 
Batang 4 20c(4/20) 8 

1.0 ppm NAA + 0.5 ppm BAP 
Daun 12 10b(2/20) 1 

 
Batang 4 70d(14/20) 10 

2.5 ppm NAA + 1.5 ppm BAP 
Daun 14 

5ab(1/20) 
1 

 
Batang 4 20c(4/20) 5 

4.0 ppm NAA + 2.0 ppm BAP 
Daun - 0a 0 

 
Batang - 0a 0 

0.5 ppm NAA + 0.5 ppm TDZ 
Daun - 0a 0 

 
Batang 5 10b(2/20) 4 

1.0 ppm NAA + 0.5 ppm TDZ 
Daun - 0a 0 

 
Batang 6 10b(2/20) 3 

2.5 ppm NAA + 1.5 ppm TDZ 
Daun - 0a 0 

 
Batang - 0a 0 

4.0 ppm NAA + 2.0 ppm TDZ 
Daun - 0a 0 

 
Batang - 0a 0 

0.5 ppm BAP 
Daun - 0a 0 

 
Batang - 0a 0 

1.0 ppm BAP 
Daun - 0a 0 

 
Batang - 0a 0 

1.5 ppm BAP 
Daun - 0a 0 

 
Batang - 0a 0 

2.0 ppm BAP 
Daun - 0a 0 

 
Batang - 0a 0 

0.5 ppm TDZ 
Daun - 0a 0 

 
Batang - 0a 0 

1.0 ppm TDZ 
Daun - 0a 0 

 
Batang - 0a 0 

1.5 ppm TDZ 
Daun - 0a 0 

 
Batang - 0a 0 

2.0 ppm TDZ 
Daun - 0a 0 

 
Batang - 0a 0 

 Ket.: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda nyata 

menurut Uji Duncan pada α=5%. Data persentase ditransformasi dengan arcsinx+0.5. Data rerata berasal 
dari 3 ulangan. 

Media ½ MS dengan sitokinin secara tunggal tanpa auksin tidak mampu menginduksi terbentuknya 

PLBs baik pada eksplan daun maupun batang. Induksi PLBs secara langsung baik pada eksplan 
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batang maupun daun Vanda tricolor Lindl. var. pallida terjadi pada kombinasi auksin (NAA) dan 

sitokinin (BAP maupun TDZ), dan terbaik pada NAA 1.0 ppm dan BAP 0.5 ppm.  Hal ini sejalan 

dengan penelitian Chen dan Chang (2006) yang menyatakan bahwa kombinasi NAA 0.01 mg/l dan 

TDZ 0.03 mg/l efektif menginduksi terbentuknya PLBs dari eksplan daun Phalaenopsis amabilis. 

Eksplan batang mampu membentuk PLBs lebih awal dibanding daun seperti terlihat pada Gambar 

3, dan PLBs hanya terbentuk pada medium ½ MS yang mengandung zat pengatur tumbuh 

kombinasi auksin dan sitokinin. 

 

Gambar 3. Diagram pengaruh jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh pada eksplan daun dan 
batang Vanda tricolor Lindl. var. pallida  terhadap waktu awal terbentuk PLBs 

 
Dari Gambar 3 terlihat saat awal pembentukan PLBs langsung dari eksplan batang terjadi mulai 

minggu ke-4 hingga 6 setelah kultur pada kombinasi NAA (0.5-1.0 ppm) dan BAP (0.5-1.5 ppm) 

atau TDZ 0.5 ppm. Sebaliknya pada eksplan daun, pembentukan PLBs baru terjadi mulai minggu 

ke-12 pada kombinasi NAA (1.0 dan 2.0 ppm) dan BAP (0.5 dan 1.5 ppm).  Hasil penelitian Soe et 

al. (2014) menyebutkan pembentukan PLBs dari potongan PLBs terjadi pada anggrek 

Phalaenopsis hybrids dan Dendrobium hybrids setelah 6 minggu masa kultur di medium MS yang 

mengandung NAA 0.1 µM dan BAP  10.0 µM. Menurut George and Sherrington (1984), jenis dan 

konsentrasi auksin dan sitokinin yang dibutuhkan untuk menginduksi terjadinya morfogenesis 

sangat beragam pada eksplan yang digunakan, baik antar genus, antar species, bahkan antar 

kultivar. 

 
KESIMPULAN 

Bagian batang yang mengandung meristem anggrek Vanda tricolor Lindl. var. pallida lebih mudah 

dan cepat membentuk PLBs 

Kombinasi NAA 1.0 ppm dan BAP 0.5 ppm  pada medium ½ MS terbaik menginduksi PLBs dari 

eksplan batang Vanda tricolor Lindl. var. pallida. 
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ABSTRACT 
 

Kebun Raya Purwodadi sebagai lembaga konservasi tumbuhan ex-situ memiliki tugas konservasi, 
penelitian, pendidikan, pelayanan wisata dan jasa lingkungan. Salah satu upaya konservasi adalah 
melalui pengkoleksian keanekaragaman tumbuhan dengan melakukan ekplorasi flora pada lokasi 
terpilih. Lokasi yang dipilih untuk eksplorasi flora dalam kurun waktu ini adalah pulau-pulau kecil, 
yaitu Pulau Sempu. Pulau Sempu selain termasuk dalam pulau kecil juga memiliki status sebagai 
Cagar Alam dengan keanekaragaman ekosistem, satwa dan tumbuhan yang endemik dan unik. 
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa koleksi tumbuhan hasil eksplorasi di Pulau 
Sempu 2015 sejumlah 274 nomor, maka tahun 2016 ini dilakukan eksplorasi yang menghasilkan 
232 nomor koleksi tumbuhan. Kegiatan ekplorasi flora dilakukan pada bulan April dan Mei 2016 
dengan dua tim yang berbeda dan lokasi yang berbeda pula. Dari 232 nomor koleksi tersebut 
diketahui termasuk dalam 72 suku dan, 176 jenis dengan jumlah koleksi sebanyak 926 spesimen 
tumbuhan. Hasil pengkoleksian 232 nomor tumbuhan tersebut tersebar diantara dua jalur berbeda 
yaitu waru-waru sampai telogo lele dan teluk semut sampai segara anakan. Sebaran koleksi 
tumbuhan tersebut ditampilkan dalam bentuk peta untuk melihat sebaran titik pengambilan koleksi 
dan cakupan area eksplorasi yang telah dilakukan. Dari hasil pemetaan ini dapat digunakan untuk 
menentukan lokasi berikutnya di Pulau Sempu yang belum terjangkau dalam ekplorasi flora 2017. 
 
Keywords : Eksplorasi, Pemetaan, Pulau Sempu, Tumbuhan Koleksi. 
 

 
PENDAHULUAN 

Kebun raya didefinisikan sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara ex-situ yang memiliki 

koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, 

tematik atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, 

pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan (Perpres 93/2011). Dimana karakteristik utama suatu 

kebun raya adalah tersedianya koleksi tumbuhan yang terdokumentasi, dilengkapi dengan biji dan 

herbarium sebagai koleksi penunjang (Irawanto, 2011). Koleksi tumbuhan kebun raya dicatat pada 

bagian registrasi agar menjadi jelas asal-usul tumbuhan tersebut (Yuzammi, dkk. 2006). Koleksi 

tumbuhan kebun raya tersebut diperoleh dari hasil eksplorasi ke berbagai tempat di Indonesia. 

Indonesia dengan kepulauan yang hampir 17.508 pulau sangat mendukung berbagai tipe 

ekosistem alami, dari hutan dataran rendah, hutan mangrove, padang rumput sampai hutan 

pegunungan (Steenis, 1957). Meskipun Indonesia hanya 1,3% luasan di bumi, namun memiliki 

lebih dari 10% tumbuhan di bumi (Jacobs, 1974). Sehingga Indonesia  merupakan negara dengan 

kekayaan biodiversitas tertinggi di dunia (Anonimus, 1995). Banyak pulau-pulau di Indonesia telah 

terisolir ratusan juta tahun sehingga memiliki jenis endemik yang tinggi, dan tipe vegetasinya belum 
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pernah didiskripsikan secara menyeluruh. Namun keanekaragaman tumbuhan yang mendukung 

ekosistem hutan di Indonesia tersebut, terancam dengan perkembangan ekonomi (Sukardjo, 

2006).   

Kerusakan dan perambahan hutan untuk berbagai kepentingan, sangat berdampak terhadap 

hilangnya berbagai jenis tumbuhan yang terkadang belum sempat diketahui baik nama maupun 

manfaatnya bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat secara luas. Kekhawatiran akan punahnya 

tumbuhan, sebagai dampak tersebut, menyadarkan bahwa pentingnya keberadaan kebun raya 

sebagai tempat untuk menyelamatkan tumbuhan. Oleh karena itu keberadaan kebun raya dapat 

dikatakan sebagai benteng terakhir konservasi tumbuhan. 

Kebun Raya di Indonesia berada dibawah LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dengan 

pusat konservasi tumbuhan di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Purwodadi adalah salah satunya, 

dengan spesifikasi kawasan tumbuhan dataran rendah kering. Tugas utama Kebun Raya 

Purwodadi adalah menjalankan fungsi konservasi tumbuhan, termasuk inventarisasi, eksplorasi, 

penanaman koleksi dan pemeliharaan tumbuhan yang memiliki nilai ilmu pengetahuan dan 

berpotensi untuk dikonservasi (Asikin dan Sujono, 2006).  

Kebun Raya Purwodadi terletak di kaki Gunung Baung, pada ketinggian 300 m dpl dengan titik 

koordinat 7o47’54,9588” dan 112o44’18,2782”. Secara administratif berada di Desa Purwodadi, 

Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, dan berada di tepi jalan utama penghubung Surabaya – Malang 

pada Km 65. Kebun Raya Purwodadi memiliki areal seluas 845.148 m2 yang terbagi menjadi 2 

wilayah kebun, masing-masing wilayah dibagi menjadi 3 lingkungan (Soegiarto, 2001). Seiring 

dengan perkembangan, area koleksi dari yang awalnya 25 vak menjadi 183 vak. Dalam satu vak 

tanaman bisa terdiri dari beberapa famili / suku, namun satu famili juga bisa menempati beberapa 

vak. Hal ini tergantung dari jumlah spesimen / individu dalam satu famili tersebut. Pengaturan 

penanaman dalam vak didasarkan atas kekerabatan famili (Laksono, 2008). Tumbuhan yang 

sudah ditanam dan menjadi koleksi di Kebun Raya Purwodadi saat ini sejumlah 11.748 spesimen, 

1.925 jenis, 928 marga dan 175 suku (Lestarini, dkk. 2012).   

Melalui kegiatan eksplorasi, Kebun Raya Purwodadi berperan dalam upaya konservasi tumbuhan 

Indonesia yang berhabitat di hutan dataran rendah kering. Kegiatan eksplorasi dan pengkoleksian 

tumbuhan ini selain bertujuan konservasi untuk menyelamatkan tumbuhan dari kepunahan, juga 

melakukan penelitian keanekaragaman tumbuhan di kawasan. Jika kegiatan ini dapat dilakukan, 

maka akan semakin banyak tumbuhan Indonesia yang dapat dikoleksi, diselamatkan, dan 

dilestarikan di kebun raya. Keberadaan tumbuhan koleksi selanjutnya dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan untuk tujuan penelitian, pendidikan dan budidaya. 

Kegiatan penelitian dan eksplorasi flora Kebun Raya Purwodadi pada tahun ini berlokasi di Pulau 

Sempu. Pulau Sempu memiliki luas 877 ha dan merupakan pulau kecil yang berada di selatan 

Jawa Timur. Dimana keterbatasan area distribusi dan ancaman degradasi lingkungan menjadikan 

pulau kecil sebagai habitat yang rentan. Sehingga kelestarian keanekaragaman tumbuhan di pulau 
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Sempu mengalami tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan pada pulau yang lebih besar. Hal 

ini yang menjadikan target prioritas dalam strategi global untuk konservasi tumbuhan (GSPC).  

Pemilihan Pulau Sempu juga sangat penting mengingat satu-satunya pulau kecil di Jawa Timur 

yang berstatus Cagar Alam dengan keragaman tipe ekosistem dan keanekaragaman flora dan 

fauna yang endemik serta unik.  Kekayaan dan keunikan flora serta bentang alam dalam kesatuan 

ekosistem yang jelas tersebut sangat rentan terhadap perubahan. Disisi lain eksotisme keindahan 

alamnya sangat menarik untuk dikunjungi. Sehingga banyak dikenal sebagai tujuan wisata yang 

seharusnya tidak diperbolehkan dalam perundangan. Oleh karena itu informasi kondisi Cagar Alam 

Pulau Sempu saat ini sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan, terutama dalam kaitan upaya 

pelestarian keanekaragaman tumbuhan.  

Kegiatan eksplorasi flora di Pulau Sempu ini direncanakan selama 5 tahun. Pada tahun pertama 

(2015) dilakukan pada dua area yang berbeda, yaitu blok Waru-waru dan blok Teluk Semut.  

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan koleksi tumbuhan yang diperoleh dari hasil eksplorasi 

flora Pulau Sempu 2015 pada kedua blok tersebut. Hal ini dilakukan sebagai dasar informasi dalam 

menentukan lokasi dan target tumbuhan untuk kegiatan eksplorasi flora pada tahun depan (2016).    

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelusuran data dan informasi koleksi tumbuhan dari hasil kegiatan 

ekplorasi flora Kebun Raya Purwodadi di Pulau Sempu yang diuraikan secara deskriptif. Bahan 

yang digunakan adalah model/form A1 berupa formulir penerimaan material bibit hasil ekplorasi 

tumbuhan yang berasal dari Unit Registrasi. Kemudian dari model/form A1 tersebut dilakukan 

pengelompokan, sortasi dan pemindahan titik-titik koordinat dalam bentuk excel. Selanjutnya data 

yang telah sesuai dengan format dilakukan pemetaan dalam Quantum GIS. Data dan informasi 

yang diperoleh, dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun gambar atau dalam bentuk uraian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskirpsi Umum Cagar Alam Pulau Sempu 

Pulau Sempu merupakan kawasan Cagar Alam dibawah pengelolaan Balai Besar Konservasi 

Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Jawa Timur. Penetapan kawasan Cagar Alam didasarkan 

karena Pulau Sempu memiliki kondisi alam yang khas meliputi keanekaragaman ekosistem dan 

hayati yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 

kegiatan yang dapat dilakukan dalam Cagar Alam hanya untuk kepentingan penelitian dan 

pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. 

Namun keindahan alamnya menjadi objek yang menarik untuk dikunjungi. Sehingga berkembang 

pula kegiatan pariwisata disana. 
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Gambar 1. Letak Lokasi Cagar Alam Pulau Sempu. 
 

 

Pulau Sempu secara geografis berada di antara 112040’45”-112042’45”BT dan 8027’24”-

8024’54”LS, sekitar 0,5 km dari garis pantai sebelah selatan Jawa Timur. Pulau ini terbentang 3,9 

km dari barat ke timur, dan 3,6 km dari utara ke selatan. Bagian selatan dan timur langsung 

berbatasan dengan Samudera Indonesia, sedangkan bagian utara hingga ke barat dipisahkan dari 

daratan Pulau Jawa oleh Selat Sempu. Seperti dapat dilihat pada peta Pulau Sempu pada Gambar 

1. Secara administratif, kawasan ini teletak di Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pulau tak berpenduduk ini 

ditetapkan sebagai kawasan dengan status cagar alam (berdasarkan SK Menhutbun No. 417/Kpts-

II/1999) karena merupakan pulau kecil dengan karakteristik hidrologi, serta kekayaan flora dan 

fauna yang khas (Purwanto, dkk. 2002). 

Pulau Sempu ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda (Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie) Nomor 46 Stbl No. 

69 tanggal 15 Maret 1928 dengan luas  877 Ha (BBKSDA Jatim, 2011). Penetapan Pulau Sempu 

sebagai Cagar Alam didasarkan pada faktor botanis, estetis dan geologis (topografi), dimana 

potensi flora dan fauna dan posisi Pulau Sempu yang sangat dekat dengan Pulau Jawa 

menyebabkan Pulau Sempu mempunyai nilai lebih terkait keterwakilan kondisi hutan dan 

ekosistem daratan Pulau Jawa. Sesuai dengan UU 5/1990, dijelaskan bahwa penetapan kawasan 

hutan tersebut adalah sebagai cagar alam karena keadaan alamnya yang khas beserta potensi 

flora dan faunanya sehingga perlu dilindungi bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 

 

Keanekaragaman Vegetasi Pulau Sempu 

Pulau Sempu merupakan kawasan yang tepat untuk lokasi penelitian vegetasi. Kawasan ini 

memiliki batas ekologi yang jelas dengan 4 (empat) tipe ekosistem yang masing-masing memiliki 

ciri berbeda satu sama lain tetapi secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
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dipisah-pisahkan yaitu ekosistem hutan tropis dataran rendah, ekosistem hutan mangrove, 

ekosistem hutan pantai, dan ekosistem danau. Hutan dataran rendah meliputi sebagian besar 

daratan pulau, hutan mangrove terdapat di beberapa kawasan pantai di bagian utara pulau, 

sedangkan hutan pantai terdapat di sepanjang pantai utara ke arah barat dengan hamparan pasir 

putih.  

Keanekaragaman tumbuhan yang ada di Pulau Sempu cukup beragam. Mulai tumbuhan tingkat 

pohon, tiang, semak dan tumbuhan bawah. Tumbuhan tingkat pohon sejumlah 296 jenis, tiang 314 

jenis, semak 103 jenis dan tumbuhan bawah 126 jenis. Selain yang telah teridentifikasi tersebut, 

diperkirakan masih terdapat spesies-spesies lain (BBKSDA Jatim, 2009). Sehingga 

keanekaragaman tumbuhan yang diketahui ada di Pulau Sempu pada 10 blok sejumlah 282 nomor 

dengan 228 jenis, 166 marga dan 80 suku sedangkan 54 masih pada tingkat marga. 10 blok lokasi 

tersebut, yaitu: Telaga Lele, Telaga Sat, Telaga Dowo, Gladakan, Baru-baru, Gua Macan, Teluk 

Ra’as, Teluk Semut, Air Tawar, dan Waru-waru, mewakili vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, 

hutan tropis dataran rendah, dan padang rumput (Irawanto, dkk. 2015). Penetapan blok lokasi 

tersebut, hanya untuk memudahkan petugas resort dalam membagi Pulau Sempu. Setidaknya 

terdapat lebih dari 20 blok, yaitu: Pasir Putih, Batu Meja Utara, Waru-waru, Teluk Raas, Teluk Air 

Tawar, Teluk Caluk Ilang, Goa Macan, Teluk Semut, Segara Anakan, Pasir Kembar, Batu Meja 

Selatan, Pasir Panjang, Serguk, Telaga Sat, Telaga Lele dan Katesan. 

 

Pemetaan dan Ekplorasi Flora  

Tingginya laju kerusakan hutan dan kepunahan jenis tumbuhan Indonesia yang semakin 

memprihatinkan, telah meyadarkan masyarakat luas akan pentingnya konservasi, yang kemudian 

mendudukan kebun raya sebagai lembaga ilmiah yang mengemban tugas penting dan strategis 

dalam bidang pelestarian tumbuhan. Sebagai perwujudan atas pentingnya peran kebun raya 

dalam bidang konservasi tumbuhan, maka pada tahun 2001 status empat kebun raya diubah, 

Kebun Raya Bogor menjadi Pusat Konservasi Tumbuhan, membawahi ketiga kebun raya cabang 

(Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi dan Kebun Raya “Eka Karya” Bali) yang berstatus 

Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Tumbuhan. Perubahan status secara kelembagaan 

menambah tanggung jawab yang diemban kebun raya sebagai lembaga konservasi, penelitian, 

pendidikan dan pariwisata (Darnaedi, 2002). 

Dengan demikian pelaksanaan program konservasi tumbuhan yang komprehensif, terintegrasi dan 

konsisten menjadi tumpuan untuk dapat mempertahankan kelestarian jenis tumbuhan yang ada 

(Sari, dkk. 2005). Kopetensi inti kebun raya ini dikembangkan sesuai dengan karakter ekologi 

masing-masing kebun raya, seperti halnya Kebun Raya Purwodadi untuk tumbuhan dataran 

rendah kering kawasan Indonesia. Salah satu program penelitian unggulan Kebun Raya 

Purwodadi adalah penelitian keanekaragaman flora pulau-pulau kecil. Didalam program ini 

dilakukan eksplorasi flora dan pengkoleksian tumbuhan pada kawasan terpilih. Ekplorasi dapat 
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diartikan sebagai perjalanan yang diorganisasi ke suatu tempat yang belum banyak diketahui 

kondisi dan potensinya dengan tujuan untuk menemukan atau mengumpukan atau meneliti atau 

melestarikan sesuatu. Eksplorasi atau ekspedisi dapat melibatkan berbagai orang dengan 

keahlian-keahlian khusus (Widyatmoko dan Irawati, 2007). Melalui kegiatan eksplorasi flora ini, 

Kebun Raya Purwodadi berperan dalam upaya konservasi untuk menyelamatkan ataupun 

melestarikan tumbuhan dari kepunahan, terutama yang berhabitat di hutan dataran rendah kering.  

Kegiatan eksplorasi flora di Pulau Sempu pada tahun 2016 dilakukan oleh dua tim. Setiap tim terdiri 

dari 5 (lima) orang yang berlangsung selama 8 (delapan) hari. Kegiatannya meliputi: dokumentasi 

keanekaragaman flora di Pulau Sempu, pengkoleksian tumbuhan untuk menjadi koleksi Kebun 

Raya Purwodadi, dan penelitian vegetasi untuk taksa atau jenis terpilih.  Tim 3 melakukan kegiatan 

pada tanggal 20 s/d 27 April 2015, berlokasi di blok  

Waru-waru, pertigaan Pasir Putih, pertigaan Tlogo pring, blok Katesan, pertigaan Pangul, Tlogo 

Lele sampai dengan Tlogo dowo. Diperoleh 120 nomor koleksi dan 451 spesimen dari jenis pohon-

pohonan, semak, bambu, tumbuhan merambat, herba, paku dan epifit.  Sedangkan Tim 4 

melakukan kegiatan pada tanggal 18 s/d 25 Mei 2016, berlokasi pada jalur Teluk Semut menuju 

laguna Segoro Anakan dan jalur mengitari pesisir bagian Barat Pulau Sempu yang 

menghubungkan 9 pantai, yaitu: Pantai Tanjung, Pantai Sentigen, Pantai Setumbut, Pantai 

Karetan, Pantai Pelawangan, Pantai Selatan, Pantai Gladakan, Pantai Pandan, dan Pantai 

Barubaru. Pada kegiatan tersebut, didapat 112 nomor koleksi terdiri atas atas 104 nomor koleksi 

umum, 6 nomor koleksi anggrek, dan 2 nomor koleksi paku-pakuan dengan total sejumlah  475 

spesimen hidup.  

Tim 3 yang memperoleh 120 nomor koleksi memiliki kode kolektor APR001 sampai dengan 

APR120, dengan nomor registrasi P2016040007 - P2016040126, sedangkan Tim 4 yang 

memperoleh 112 nomor koleksi memiliki kode kolektor LHP036 sampai dengan LHP147, dengan 

nomor registrasi P2016060001 - P2016060112. Seluruh koleksi bibit yang diperoleh, apabila hasil 

kedua tim digabungkan diperoleh hasil eksplorasi flora Pulau Sempu 2016 sejumlah 232 nomor 

dengan 936 spesimen. 936 spesimen tersebut, termasuk dalam 72 suku. 72 suku tersebut, yang 

masih teridentifikasi ditingkat suku hanya terdapat 4 nomor. Sedangkan selebihnya telah diketahui 

sampai tingkat marga, bahkan beberapa telah diketahui pasti jenisnya. Dari 232 nomor tersebut 

yang diketahui jenisnya sejumlah 176 nomor. 176 nomor yang diketahui jenisnya dengan pasti 

sejumlah 124 jenis. 124 jenis tersebut  dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Daftar Jenis Tumbuhan Sempu Hasil Ekplorasi Flora 2016 
No
. 

Jenis Suku Kollektor 

1 Acronychia pedunculata (L.) Miq. Rutaceae LHP086 

2 Aegiceras corniculatum (L.) Blanco  Rhizoporaceae APR.113 

3 Aglaia lawii (Weight) C.J. Saldanha Meliaceae LHP046 

4 Aglaonema modestum Schott ex Engl. Araceae APR.007 

5 Alectryon serratus Radlk. Sapindaceae LHP082 
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No
. 

Jenis Suku Kollektor 

6 Alocasia longiloba Miq. Araceae APR.013 

7 Amorphopallus variabilis Blume Araceae APR.099 

8 Antidesma bunius (L.) Spreng. Euphorbiaceae LHP111 

9 Antidesma ghaesembilla Gaertn. Euphorbiaceae APR.075 

10 Antrophium semicostatum Blume Polyp. APR.044 

11 Ardisia crispa (Thunb.) A.DC. Myrsinaceae  LHP083 

12 Ardisia fuliginosa Blume Myrsinaceae  APR.010 

13 Ardisia fuliginosa Blume Myrsinaceae LHP072 

14 Ardisia humilis Vahl Myrsinaceae LHP143 

15 Areca cathecu L. Arecaceae APR.114 

16 Ascochilus emarginatus  (Blume) Schuit. Orchidaceae LHP065 

17 Asplenium nidus L. Asplenidaceae APR.094; LHP116 

18 Baccaurea dulcis (Jack) M.A. Euphorbiaceae  LHP073 

19 Baccaurea javanica (Blume) Müll.Arg. Euphorbiaceae LHP110 

20 Barringtonia racemosa (L.) Spreng Lecythidaceae APR.050 

21 Buchanania arborescens (Blume) Blume Anacardiaceae LHP129 

22 Caesalpinia globulorum Bakh.f. & P.Royen Caesalpiniaceae APR.054 

23 Calamus unifarius H.Wendl. Arecaceae APR.006 

24 Calathea lietzey E. Mooren Maranthaceae APR.035 

25 Cananga odorata (Lam.) Hook.f.& Thomson Annonaceae APR.073 

26 Canarium hirsutum Willd. Burseraceae APR.058; LHP081 

27 Canarium indicum L. Burseraceae LHP106 

28 Canthium glabrum Blume Rubiaceae APR.057 

29 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Rhizoporaceae LHP104 

30 Casearia flavo-virens Blume Celastraceae APR.040 

31 Ceriops decandra (Griff.) Ding Haw. Rhizoporaceae APR.112 

32 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Lauraceae LHP112 

33 Cinnamomum sintoc Blume Lauraceae APR.056 

34 Cleistanthus myrianthus Kurz. Euphorbiaceae APR.016 

35 Clidemia hirta (L.) G.Don. Melast. APR.068 

36 Cordia bantamensis Blume Boraginaceae APR.088 

37 Corypha utan Lam. Arecaceae APR.079 

38 Cratoxyllum formosum (Jack.) Dyer Hyper. APR.072 

39 Croton tigllium L. Euphorbiaceae LHP040 

40 Cryptocarya ferrea Blume Lauraceae APR.106 

41 Cycas circinalis L. Cycad. LHP053 

42 Cynometra ramiflora L. Leguminose LHP113 

43 Dehaasia caesia Blume Lauraceae APR.084 

44 Dendrobium subulatum (Blume) Lindl. Orchidaceae LHP064; APR.111 

45 Dinochloa matmat S.Dransf. & Widjaja Poaceae APR.098 

46 Dioscorea hispida Dennst. Dioscoreaceae APR.089; LHP050 

47 Diospyros cauliflora Blume Ebenaceae APR.049; LHP115 

48 Diospyros javanica Bakh Ebenaceae LHP099 

49 Diospyros maritima Blume Ebenaceae LHP047 

50 Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe Anacardiaceae LHP098 

51 Drypetes longifolia (Blume) Pax & K.Hoffm Euphorbiaceae  LHP045 

52 Drypetes ovalis (JJ.Sm. Ex Koord & Valeton Pax & 
K.Hoffm 

Euphorbiaceae APR.062 

53 Euonymus indicus B.Heyne ex Wall. Celastraceae LHP108 

54 Fagraea auriculata Jack Loganiaceae LHP054 

55 Ficus microcarpa L. F Moraceae LHP039 

56 Fimbribambusa horsfieldii (Munro) Widjaja Poaceae APR.116 

57 Flagellaria indica L. Flagel APR.023 

58 Fragaea zeylanica Loganiaceae APR.046 

59 Garcinia celebica L. Clusiaceae APR.003; LHP055 

60 Globba marantina L. Zingiberaceae APR.031 

61 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. Rutaceae LHP126 
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No
. 

Jenis Suku Kollektor 

62 Harrisonia percorata (Blanco.) Merr. Simarubaceae APR.085 

63 Helminthosthachys zeylanica (Houtt.) Sledge. Opiog. APR.004 

64 Hernandia nymphaeifolia (J.Presl) Kubitzki Hernan. LHP144 

65 Ixora nigricans R.Br. ex Wight & Arn. Rubiaceae LHP130 

66 Knema cinnerea (Poir.)Warb. Myristicaceae APR.029 

67 Leea angulata Korth. ex Miq. Leeaceae APR.020 

68 Leea indica (Blume.f.) Merr. Leeaceae APR.008 

69 Lophopetalum javanicum *(Zdl.) Turcz. Celastraceae LHP084 

70 Lygodium circinatum (Burm.f.) Sw. Celastraceae APR.012 

71 Magnolia candolii (Blume) H.Keng. Magnoliaceae APR.045 

72 Mallotus molicimus Mull.Arg. Euphorbiaceae APR.042 

73 Mallotus tiliifolius (Blume) Mull.Arg. Euphorbiaceae APR.052 

74 Mammea odorata Kosterm. Clusiaceae LHP131 

75 Mangifera indica L. Anacardiacae LHP105 

76 Mangifera laurina Blume Anacardiaceae APR.032 

77 Maranthes corymbosa Blume Chrysh. APR.034, 108; 
LHP119 

78 Memexylon myrsinoides Blume Melastomatacea
e 

APR.077 

79 Murraya koenigii (L.) Spreng. Rutaceae APR.018 

80 Musa acuminata X balbisiana (Ps.ambon) Musaceae APR.097 

81 Myristica teysmannii Miq. Myristicaceae APR.051 

82 Nauclea calycina  Bartl.ex DC Rubiaceae APR.067 

83 Pandanus furcatus Roxb. Pandanaceae APR.103 

84 Peliosanthes teta Andrews Asparagaceae LHP124 

85 Pentace polyantha Hassk. Pent. APR.055 

86 Phalaenopsis deliciosa Rchb.f. Orchidaceae APR.093 

87 Phaleria capitata Jack Thymelaceae LHP059 

88 Piper retrofractum Vahl. Piperaceae APR.087 

89 Pleomele eliptica (Thunb.)N.E.Br. Drac. APR.021 

90 Polyalthia lateriflora (Blume) Kurz Annonaceae LHP075 

91 Polyalthia littoralis Blume Annonaceae APR.009 

92 Polycias nodosa (Blume) Seem. Araliaceae APR.070 

93 Procris pedunculata (J.R.Forst & G.Forst.) Wedd. Urticaceae APR.107 

94 Psycotria sarmentosa Blume Rubiaceae APR.081 

95 Pteris ensiformis Burm.f. Pterid. APR.092 

96 Pteris mertensioides Willd. Pterid. LHP114 

97 Pyrrosia longifolia (Burm.f.) C.V.Morton Polyp. APR.091 

98 Radermachera gigantea (Blume) Miq. Bignoniaceae APR.119 

99 Rauvolfia sumatrana Jack. Apocynaceae APR.017 
100 Rhizophora apiculata Blume Rhizoporaceae APR.109 
101 Rhizophora stylosa Griff. Rhizoporaceae APR.110 
102 Salacia miqueliana Loes. Celastraceae APR.102 
103 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr Meliaceae LHP036 
104 Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. Goodeniac. LHP043 
105 Schefflera elliptica (Blume) Harms Araliaceae LHP041 
106 Schizostachyum zollingeri Steud. Poaceae APR.086 
107 Scolopia macrophylla Clos. Flacortiaceae APR.015 
108 Sellaginella plana (Desv. ex Poir.) Hieron Sellaginellacea

e 
APR.115 

109 Spondias pinnata (L. f.) Kurz Anacardiaceae LHP093 
110 Streblus glaber (Merr.) Corner. Moraceae APR.039 
111 Sumbaviopsis albican (Blume) JJ.Sm Euphorbiaceae APR.069 
112 Syzygium polyanthum (Wight) Walp. Myrtaceae LHP138 
113 Syzygium racemosum (Blume) DC. Myrtaceae APR.014; LHP139 
114 Taeniophyllum hasseltii Rchb.f. Orchidaceae APR.027, 078 
115 Tectaria polymorpha (Wall.) Copell Tect. APR.043 
116 Thrixspermum arachnites (Blume) Rchb.f. Orchidaceae APR.038 
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No
. 

Jenis Suku Kollektor 

117 Thrixspermum subulatum (Blume) Rchb.f. Orchidaceae LHP123 
118 Uncaria gambir (Hunter) Roxb. Rubiaceae APR.104 
119 Uvaria grandiflora Roxb. Annonaceae APR.090 
120 Vittaria linearis Wild. Vittaceae APR.026 
121 Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem. Meliaceae LHP132 
122 Zanthoxylum rhetsa DC. Rutaceae LHP146; APR.001 
123 Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. Zingiberaceae LHP049 
124 Ziziphus horsfieldii Miq. Rham. APR.064 

 
 

124 jenis yang diperoleh dari hasil eksplorasi flora Pulau Sempu tahun 2016 ini, yaitu 232 nomor, 

masih hampir sama dengan perolehan koleksi tahun 2015 sebelumnya yaitu 274 nomor. Meskipun 

demikian jumlah koleksi bibit jenis baru bagi Kebun Raya Purwodadi masih lebih banyak tahun 

2016. Jenis baru tersebut merupakan jenis yang belum pernah ada sebelumnya atau tidak dimiliki 

oleh Kebun Raya Purwodadi. Jenis baru tahun 2015 sejumlah 21 nomor sedangkan tahun 2016 

sejumlah 23 nomor jenis baru. 23 nomor tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Daftar Tumbuhan Jenis Baru Hasil Ekplorasi Flora Sempu 2016 

No  
Nomor 
Registratasi  

Kolektor  Suku  Jenis  Status  

1  P2016040019  APR.013  Araceae  Alocasia  longiloba  
koleksi 
baru  

2  P2016040032  APR.026  Vittaceae  Vittaria  linearis  
koleksi 
baru  

3  P2016040035  APR.029  Myristicaceae  Knema  cinnerea  
koleksi 
baru  

4  P2016040038  APR.032  Anacardiaceae  Mangifera  laurina  
koleksi 
baru  

5  P2016040041  APR.035  Maranthaceae  Calathea  lietzey  
koleksi 
baru  

6  P2016040048  APR.042  Euphorbiaceae  Mallotus  molicimus  
koleksi 
baru  

7  P2016040050  APR.044  Polypodiaceae  Antrophyum  semicostatum  
koleksi 
baru  

8  P2016040058  APR.052  Euphorbiaceae  Mallotus  tiliifolius  
koleksi 
baru  

9  P2016040070  APR.064  Rhamnaceae  Ziziphus  horsfieldii  
koleksi 
baru  

10  P2016040073  APR.067  Rubiaceae  Nauclea  calycina   
koleksi 
baru  

11  P2016040074  APR.068  Melastomaceae  Clidemia  hirta  
koleksi 
baru  

12  P2016040083  APR.077  Melastomaceae  Memexylon  myrsinoides  
koleksi 
baru  

13  P2016040087  APR.081  Rubiaceae  Psycotria  sarmentosa  
koleksi 
baru  

14  P2016040099  APR.093  Orchidaceae  Phalaenopsis  deliciosa  
koleksi 
baru  

15  P2016040108  APR.102  Celastraceae  Salacia  miqueliana  
koleksi 
baru  

16  P2016040110  APR.104  Rubiaceae  Uncaria  gambir  
koleksi 
baru  

17  P2016040112  APR.106  Lauraceae  Cryptocarya  ferrea  
koleksi 
baru  
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18  P2016040113  APR.107  Urticaceae  Procris  pedunculata  
koleksi 
baru  

19 P2016060003  LHP038  Santalaceae  -   koleksi 
baru  

20  P2016060014  LHP049  Zingiberaceae  Zingiber  zerumbet  
koleksi 
baru  

21  P2016060028  LHP063  Araceae  Amorphophallus  sp.  
koleksi 
baru  

22  P2016060034  LHP069  Euphorbiaceae  Cleisthantus  sp.  
koleksi 
baru  

23  P2016060100  LHP135  Myrsinaceae  Ardisia  sp.  
koleksi 
baru  

 

Hasil eksplorasi flora Pulau Sempu tahun 2016 tercatat 232 nomor, 936 spesimen, termasuk dalam 

72 suku. dengan jenis pasti sejumlah 124 jenis, dimana 23 nomor merupakan koleksi baru bagi 

kebun raya. 232 nomor tersebut apabila dilihat dari suku terbanyaknya adalah suku Euphorbiaceae 

(23 nomor), Rubiaceae (17 nomor). Orchidaceae (12 nomor), Annonaceae (11 nomor), Meliaceae 

(9 nomor), Clusiaceae, Ebenaceae (8 nomor), Asclepidaceae, Lauraceae, Myrtaceae (7 nomor), 

Anacardiaceae dan Araceae (6 nomor). Dari 232 nomor bibit yang dikoleksi, dapat dilihat peta 

sebaran koleksi di Pulau Sempu pada Gambar 2. 

72nomor tersebut berasal dari suku Acanthaceae, Ebenaceae, Euphorbiaceae, Flacourtiaceae, 

Lauraceae, Meliaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Sterculiaceae, dan Tiliaceae. Dari hasil eksplorasi 

flora tersebut tercatat 21 jenis koleksi baru bagi Kebun Raya Purwodadi, yaitu 4 koleksi paku dan 

17 koleksi umum. 

 

Gambar 2. Peta Sebaran Bibit Koleksi Hasil Eksplorasi Flora Cagar Alam Pulau Sempu. 
 

Dari Gambar 2 diatas, terlihat bahwa eksplorasi flora Pulau Sempu tahun ini (2016) eksplorasi saat 

ini dari utara telah masuk kedalam Pulau Sempu baik bagian barat maupun sebelah timur kearah 

tengah pulau. 

 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

190 
 

KESIMPULAN 
 
Hasil eksplorasi flora Pulau Sempu tahun 2016 yang dilakukan oleh dua tim yang menempuh jalur 

Waru-Waru  sampai Telogo Dowo dan jalur Teluk Semut sampai Segoro Anakan tercatat 232 

nomor koleksi tumbuhan yang diperoleh. 232 nomor hasil eksplorasi flora tersebut terdapat 23 

nomor jenis koleksi baru bagi Kebun Raya Purwodadi. Sementara gambaran pemetaan hasil bibit 

koleksi tersebut menunjukan bahwa eksplorasi saat ini dari utara telah masuk kedalam Pulau 

Sempu baik bagian barat maupun sebelah timur kearah tengah pulau. Sehingga kedepannya dapat 

dilakukan penentuan lokasi yang lebih kedalam sampai pada bagian selatan pulau untuk 

memperoleh gambaran keanekaragaman tumbuhan yang lebih mewakili. 
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ABSTRACT 

 

Indonesia have three types of local commercial citrus tangerines, grapefruit and pamelo which has 
a high potential to adapt to the climatic conditions in Indonesia. The outcame  seedless citrus 
varieties program that have less seeds (5 seeds / fruit) is to improve the competitiveness of 
Indonesian oranges in the national and also in international markets. To meet the requirements of 
the official releasing a new for varieties, shauld under go several tests, one of which is resistance 
to the citrus pest . Broad mite inspcetion attacks the shoots and cause the buds develop abnormal. 
The aim of this study is determine the resilience of 6 seedless citrus seedlings accessions. The 
study is based on completely randomized design (CRD). Seeds that were used for the treatment is 
6 accession citrus seed seedless MT-50, MT-52, MT-54, MT-68, MT-PN2, MT-P2A6 inoculation 
treatment of mites Broad mites is canducted  at age shoots 5, 10, 15, 20 day and control plants 
without inoculation each repeated four times. The test results showed that the critical phase of 
citrus seedling against Broad mite attack occurs when the buds strat in to open will 15 days later. 
On accession of  MT-PN2, MT-P2A6 more resistant tothe  attack by mites Broad mitesTi prevent 
the early attact of the broad mite, the application of acarsida could be use 
at the seegling 0 – 20 days of seedling shoots 
 
Keywords: Broadmite, Orange Seedless, Endurance 

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki tiga jenis jeruk lokal komersial yaitu jeruk siam, jeruk keprok, dan jeruk pamelo. 

Ketiga jenis jeruk tersebut memiliki potensi tinggi karena kemampuan adaptasinya yang baik 

terhadap beberapa kondisi iklim di Indonesia. Namun secara umum ketiga jenis jeruk tersebut 

memiliki kualitas yang kurang jika di banding dengan jeruk impor seperti jumlah biji yang cenderung 

banyak, kulit buah yang terkadang sulit dikupas, warna buah kurang menarik, serta tidak tahan 

simpan dalam waktu yang lebih dari 2 minggu.  

Perakitan varietas unggul jeruk seedless/berbiji sedikit (5/buah) melalui mutasi maupun 

persilangan, secara umum bertujuan untuk meningkatkan daya saing jeruk Indonesia dalam pasar 

nasional bahkan internasional. Dalam proses observasi perakitan varietas diperoleh beberapa 

kandidat tanaman yang diinginkan. Namun untuk memenuhi persyaratan pelepasan varietas baru 

masih dibutuhkan beberapa uji salah satunya adalah ketahanan terhadap OPT tanaman jeruk.  

Tungau Broad mite menyerang bakal tunas dan menyebabkan tunas tidak bisa berkembang 

dengan normal. Tungau mengeluarkan racun dari air liur yang menyebabkan bakal tunas 

mengeras dan menggumpal dan kadang-kadang terjadi malforasi (Baker, 1997). Tungau biasanya 

mailto:rudicahyo@gmail.com
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menyerang mulai fase tunas hingga bakal buah. Tunas atau daun yang teserang bentuknya 

mengecil dan mengalami penebalan serta menekuk kebawah (capping). Serangan berat pada 

tunas menyebabkan gugurnya daun muda dan terhambatnya pembentukan tunas baru atau 

mengalami penggumpalan (Iacob, 1978; Denmark, 1980; Wikerson et. al. 2005). Tungau makan 

dengan cara menusuk sel-sel tumbuhan dan menghisap cairan yang keluar dari luka (Waterhouse 

dan Norris, 1987). Aktifitas makan juga menyebabkan kerusakan daun dan kuncup bunga menjadi 

menangkup. Perkembangan populasi meningkat biasanya terjadi pada keadaan suhu dan 

kelembaban lingkungan yang cukup tinggi, terutama pada tanaman di dalam greenhouse (rumah 

kasa) (Pena dan Cambell, 2005). 

Tungau memiliki empat tahap dalam siklus hidupnya: telur, larva, peri dan dewasa. Betina dewasa 

meletakkan 30-76 telur (rata-rata lima per hari) di bawah permukaan daun dan buah kecil. Umur 

betina 8-13 hari dan Imago Jantan 5-9  hari (Peña and Campbell, 2005). Jantan dan betina sangat 

aktif, tetapi jantan lebih aktif dalam penyebaran populasi tungau yaitu dengan cara membawa 

larva/pupa betina pada daun-daun baru (Hill, 1983).  Dilaporkan  juga untuk berpindah dari satu 

tanaman ke tanaman tungau menggunakan serangga, khususnya beberapa spesies whiteflies 

(Palevsky et al. 2001). Penelitian bertujuan untuk mengetahui ketahanan 6 aksesi jeruk seedless 

terhadap gejala serangan tungau Polyphagotarsonemus latus, serta mendapatkan informasi 

kandidat bibit jeruk seedless yang tahan terhadap serangan tungau Polyphagotarsonemus latus 

 

METODOLOGI 

Penelitian dilasanakan dalam bentuk semi lapang semala 8 bulan dirumah kasa entomologi 

Balitjestro. Penelitian disusun berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan 

dan 4 kali ulangan. Benih yang digunakan sebagai perlakuan yaitu 6 aksesi benih jeruk seedless 

yang ditanam dalam pot plastik dan ditempatkan dirumah kasa. Masing-masing aksesi jeruk terdiri 

dari 6 tanaman dalam pot plastik. 

Perlakuan yang diuji yaitu dengan menginokulasi tungau pada 6 aksesi benih jeruk seedless yang 

bertunas sebanyak 10 ekor/tunas. Setelah diinokulasi, tunas disangkar dan di letakakan sesuai 

dengan rancangan percobaan yang digunakan. Perlakuan inokulasi dilakukan dengan 

memindahkan imago jantan dan betina dengan kuas halus pada tunas-tunas yang baru muncul 

sesuai dengan perlakuan aksesi dan umur tunas. 
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Tabel 1.  Perlakuan 6 aksesi jeruk seedless dengan umur tunas terhadap tungau putih 

No Perlakuan Umur Tunas (Hari) 

1 MT - 50 5, 10, 15, 20 

2 MT - 52 5, 10, 15, 20 

3 MT - 54 5, 10, 15, 20 

4 MT - 68 5, 10, 15, 20 

5 MT - PN 2 5, 10, 15, 20 

6 MT - P2A6 5, 10, 15, 20 

7 Kontrol Tidak di inokulasi tungau 

 

Untuk mengetahui ketahanan 6 aksesi jeruk seedles terhadap serangan tungau, peubah yang 

diamati antara lain: 

1. Morfologi gejala serangan tungau Broad mite pada tunas dan daun. 

2. Perkembangan populasi tungau pada tunas tanaman. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 6 aksesi yang diuji terhadap ketahanan serangan tungau broad mite Polyphoagotarsonemus 

latus memperlihatkan bahwa secara umum pada umur tunas 0-5 hari setelah membuka sempurna, 

bila terjadi serangan tungau dengan populasi 10 ekor dewasa, maka pada 2 hari setelah terjadi 

serangan kondisi daun langsung mongering, pertumbuhan tunas langsung berhenti, dan kemudian 

kering atau rontok. (gambar 1) 

 
Gambar 1.Gejala serangan Broad mite (Polypagotarsonemus latus Banks) pada tunas umur 0-5 

hari setelah tunas membuka sempurna. 
Pada serangan tungau umur tunas 10 hari, keadaan tunas tidak sampai rontok, tetapi 

memperlihatkan gejala malforasi atau menelungkup kearah bawah (gambar 2),  

 
Gambar 2. Gejala serangan Broad mite (Polypagotarsonemus latus Banks) pada tunas umur 5-10 

hari setelah tunas membuka sempurnadan pada umur tunas 15 hari gejala serangan 
terlihat keras dan kaku, kemudian warna daun kepucatan serta terlihat meranggas 
(gambar 3). 
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Gambar 3. Gejala serangan Broad mite (Polypagotarsonemus latus Banks) pada tunas umur 15-

20 hari setelah tunas membuka sempurna 
 

 
Gambar 4.Gejala serangan Broad mite (Polypagotarsonemus latus Banks) pada tunas umur (0-5 

hari, gambar atas) (5-10 dan 15-20 hari, gambar bawah) Pamelo PN2 dan P2A6. 
 
Hasil pengamatan dapat digambarkan bahwa fase kritis benih jeruk terhadap serangan tungau 

broadmite terjadi ketika umur tunas mulai membuka sempurna hingga 15 hari kemudian. Pada 

aksesi pamelo (MT-PN2 dan MT-P2A6) hasil perlakuan infestasi tungau menunjukkan bahwa jenis 

ini lebih tahan terhadap serangan tungau Broad mite mulai muncul tunas. Hal ini disebabkan 

karena pada tunas-tunas muda yang baru muncul, terdapat tricoma atau bulu-bulu lembut yang 

tumbuh dipermukaan atas dan bawah daun sehingga tungau sedikit terganggu dalam mengambil 

makanan dari tunas tersebut. Kepadatan Tricoma atau bulu-bulu pada daun sebagai salah satu 

bagian tanaman untuk pertahanan diri dari serangan hama (Agrawal, 2004; Indrayani, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.Perkembangan Tungau Broadmite (P. latus) setelah dilepas pada tunas umur 5, 10, 15, dan 

20 hari dari saat membuka sempurna pada aksesi MT-50, MT-52, MT-54. 

 

 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

196 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Perkembangan Tungau Broadmite (P. latus) setelah dilepas pada tunas umur 5, 10, 

15, dan 20 hari dari saat membuka sempurna pada aksesi MT-68, MT-PN2, MT-

P2A6. 

 

Gambar 7 dan 8, menunjukkan bahwa perkembangan tungau sangat cepat. Rata-rata 

perkembangan tungau terjadi pada hari ke 6 hingga 9. Kemudian 3 hari stabil dan hari berikutnya 

mulai menurun. Fenomena seperti ini secara alami terjadi diakibatkan siklus hidup dari tungau yang 

relatif pendek, pada keadaan optimal dilaporkan bahwa tungau ini berkembang 4-6 hari (Jones and 

Brown, 1983). 

Fase kritis bagi benih jeruk, dalam rumah plastik atau rumah kasa akan terjadi pada saat kondisi 

suhu dan kelembaban tinggi. Pada keadaan seperti ini perkembangbiakan tungau akan sangat 

cepat. Dengan kemampuan satu betina meletakkan telur 30-76 ekor dalam satu siklus hidupnya, 

menyebabkan peran sebagai pengganggu pertumbuhan tunas di pembibitan perlu diperhatikan, 

karena apabila fase ini terlewati maka keadaan benih tanaman jeruk akan mengalami gangguan 

serius pada pertumbuhannya. 

Cara makan tungau Broad mite yaitu dengan cara menghisap cairan pada tunas-tunas muda, 

sehingga menyebabkan tunas tidak mau tumbuh lagi, bahkan pada serangan berat akan terjadi 

penggumpalan callus atau terjadinya malforasi pada bakal tunas baru di setiap ketiak daun, daun 

muda menjadi kuning dan pertumbuhan tanaman terhambat (Waterhouse, D.F. and K.R. Norris. 
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1987). Dilaporkan juga akibat serangan tungau ini daun berubah warna, menebal dan coklat(Iacob, 

1978; Jones 1988).Pada kondisi seperti ini apabila tidak dilakukan pemangkasan berat, maka 

pertumbuhan tunas berikutnya tidak akan sempurna atau mati. 

 

KESIMPULAN 

Dari enam aksesi jeruk seedless yang diuji dapat disimpulkan bahwa fase kritis serangan tungau 

ini terjadi pada umur tunas 0-20 hari. Empat dari enam kandidat jeruk seedlees ( MT-50, MT-52, 

MT-54, MT-68) tidak tahan terhadap serangan tungau ini, tunas yang terserang bentuknya 

menjadi tidak normal, mengecil, tebal, warna daun kuning pucat dan apabila populasi tinggi dapat 

menyebabkan rontoknya daun dan terhambatnya pertumbuhan tunas. Pada aksesi pamelo (MT-

PN2 dan MT-P2A6) menunjukkan bahwa jenis ini lebih tahan terhadap serangan tungau Broad 

mite mulai muncul tunas 

Untuk menghidari serangan tungau putih (Polyphagotarsonemus latus)  pencegahan dilakukan 

lebih dini terutama pada tanaman tunas berumur antara 0 – 20 hari dengan menggunakan 

akarisida 
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ABSTRACT 

 
Sambiloto (Andrographis paniculata (Burm.f.) Wallich ex Nees) is a medicinal plant which has been  
developed by goverment. Research  aimed to know effect of  seed  colour and weight  on the  seed 
germination  of sambiloto  was conducted  in a glass house  of Purwodadi Botanic Garden in 
October – November  2014. The experiment used  Completely Randomized Design with 
treatments:  light golden rod yellow  coloured seed with weight 0.061 g100-1 seeds, golden rod 
coloured seed with weight 0.113 g100-1 seeds   and  saddle brown coloured seeds with weight 
0.166 g100-1 seeds. Each treatment was replicated  five times with 100  seeds for each treatment 
and replication. The results showed that the seed colour and  weight   affected significantly  on 
percentage, rate, early  and last time of seed germination of sambiloto. The highest  seed 
germination percentage and  the fastest germination rate were   reached  the treatment  saddle 
brown coloured seeds with weight 0.166 g100-1 seeds with value 72.00% and 10.34 days after 
sowing (DAS) respectively. While the lowest seed germination percentage and the latest 
germination rate  were reached  the treatment of  light golden rod yellow  coloured seeds with 
weight 0.061 g100-1 seeds with value  10.25% and 18.09 DAS respectively. The beginning and the 
last germinated seed were fastest on the saddle brown coloured seeds with weight 0.166 g.100-1 
seeds namely  4.00 and 27.500 DAS. While the latest of beginning and last of  the  seed  
germination were reached  by  the treatment light golden rod yellow - coloured seeds with weight 
0.061 g100-1 seeds namely 10.00 and 36.25 DAS respectively 
 
Keywords:  Andrographis paniculata,  germination, sambiloto, seed, weight    

 
PENDAHULUAN 

Sambiloto (Andrographis paniculata (Burm.f.)Wallich ex Nees)    termasuk  salah satu tanaman 

obat unggulan yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan  Kementerian 

Kesehatan (Aspan, 2004) dan menjadi  salah satu jenis tanaman untuk saintifikasi jamu (Januwati, 

2011). Tanaman  ini telah   digunakan dalam sistem  pengobatan tradisional untuk  beragam 

penyakit penduduk di Asia, Amerika Tengah  dan kepulauan Karibia sejak lama (Sjamsuhidajat et 

al., 1999; Akbar, 2015). 

 Budidaya tanaman  berperan penting dalam pengembangan dan pelestarian  tanaman obat 

termasuk sambiloto  secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan material tanaman obat yang 

terus meningkat saat ini, seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat  dan  kebutuhan 

industri jamu. Industri jamu  dan obat tradisional di Indonesia  pada tahun  1992 sejumlah 446 

(Suyudi, 2004), kemudian pada tahun 2010 meningkat  menjadi sekitar 1908 (Kadarusman, 2011).   

Pembibitan  termasuk tahap penting dalam budidaya tanaman obat  untuk  penyediaan bibit  

tanaman  berkualitas, meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Bibit tanaman berkualitas 

dapat diperoleh melalui perbanyakan  dengan biji   berkualitas, yang dicirikan oleh viabilitas tinggi, 

mailto:solikin@lipi.go.id
mailto:lipisolikin@gmail.com
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seragam, murni, bebas hama  dan penyakit. Viabilitas  biji    dipengaruhi  antaara lain oleh  tingkat 

kemasakan  biji  (Amaral, 1981) dan berat biji   saat dipanen (Negasu, 2015). Tingkat kemasakan  

biji   dapat dilihat dari warna kulit buah, warna  dan berat  bijii. Biji   muda dihasilkan  buah muda 

yang umumnya  berwarna  hijau atau tergantung  jenis tanaman seperti  buah muda  cabe merah   

umumnya berwarna hijau atau kuning muda kehijauan (Dharmawan et al., 2013); pada sambiloto 

berwarna hijau-hijau kekuningan (Solikin, 2008); pada tanaman jarak  (Jatropha curcas L.)  

berwarna hijau (Negasu, 2015). 

 Biji tua dihasilkan oleh buah yang telah masak yang umumnya berwarna kuning, merah, oranye, 

ungu atau coklat dan memiliki berat kering lebih besar daripada biji muda. Negasu (2015) 

melaporkan  bahwa berat biji   jarak  (Jatropha curcas L.)  yang telah tua dan masak  mempunyai  

berat 537.57  hingga 592.10 g per 1000 biji dan biji  mudanya  sekitar 416.16 g/ 1000 biji.  Buah 

sambiloto mulai tua dan bernas pada saat buah mulai berwarna  ungu kehijauan  hingga  coklat 

keabu-abuan  saat puncak (Solikin, 2008); pada  buah jarak berwarna coklat (Negasu, 2015). 

Solikin (2008) melaporkan bahwa buah muda sambiloto berwarna hijau-hijau kekuningan dengan 

biji berwarna  krem-kuning muda; sedangkan buah tua berwarna ungu atau coklat keabuabuan (biji 

coklat saddle brown).   Biji  yang telah tua dan  masak penuh  memiliki embrio dengan  berat dan 

ukuran yang  maksimum serta memiliki potensi perkecambahan yang tinggi (Hartman et al., 2002).  

Sedangkan biji     muda  dan belum mencapai masak fisiologis  secara penuh  mempunyai berat 

lebih rendah dibanding bji tua dan  tidak mempunyai viabilitas tinggi, bahkan tidak mampu  

berkecambah  (Sutopo, 1988 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  beberapa warna dan berat biji    terhadap  

perkecambahan biji   sambiloto (Andrographis paniculata (Burm.f.)Wallich ex Nees). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di dalam kamar kaca Kebun Raya Purwodadi pada bulan Oktober-November  

2014.  Penelitian menggunakan  Rancangan Acak Lengkap dengan perlakuan   warna dan berat 

biji    yang terdiri  atas tiga perlakuan  yaitu:  biji berwarna  krem/golden rod yellow  (0,016 g/100 biji),  

biji    berwarna coklat muda/ golden rod (0,113 g/100 biji) dan buah berwarna coklat/saddle brown 

(0,166 g/100 biji) (Gambar 1). Masing-masing perlakuan diulang lima kali dengan jumlah biji   100 

butir untuk setiap ulangan.  Biji   diperoleh dari buah sambiloto yang ditanam di Kebun Raya 

Purwodadi yang dipanen secara serempak dengan tingkat kemasakan/berat beragam. Buah 

dimasukkan dalam kantong plastik untuk pengeringan dan pengambilan biji dalam buah agar biji  

tidak terpelanting dan berceceran.  Biji - biji   dikeringkan   dengan sinar matahari selama tiga hari. 

Biji   dimasukkan ke dalam amplop kertas dan dimasukkan kantong plastik sebelum digunakan 

 Penanaman biji dilakukan dengan cara ditabur  pada alur-alur  sedalam  kurang lebih 0,5 cm pada 

permukaan media pasir sungai yang telah diayak dengan ayakan  2 mm. Media semai  dimasukkan  

dalam polibag berukuran  15x7 cm, kemudian dimasukkan   ke dalam bak semai berukuran 38 x 
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28 x 13 cm. Bak semai ditutup dengan  plastik transparan dan paranet hitam dengan  penetrasi 

cahaya sekitar 9,14 % pada permukaan media (Solikin, 2014). Penyiraman dilakukan dengan hand 

sprayer sebanyak  dua kali dalam seminggu hingga kapasitas lang. Penutup plastik dan paranet 

dibuka saat penyiraman  dan ditutup kembali setelahnya. Pengamatan dilakukan terhadap 

persentase perkecambahan, laju perkecambahan dan masa awal dan akhir pertkecambahan. 

Persentase dan laju perkecambahan dihitung berdasarkan rumus (Hartman dan Kester, 1975; 

Sutopo, 1988) : 

           Persentase perkecambahan (%) =  Jumlah kecambah  normal x 100 % 

                                                                    Jumlah  contoh biji 

           Laju Perkecambahan (hari)        =  N1T1 N2T2 + .....+ ..... NxTx 

                                                                  Jumlah total biji yang berkecambah 

Keterangan : 

N = jumlah biji yang berkecambah pada satuan waktu tertentu 

T = jumlah waktu antara awal  pengujian sampai akhir pada interval  tertentu waktu  

      pengamatan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Biji dan buah sambiloto  (Andrographis    paniculata (Burm.f.) Wallich ex Nees) 
                   pada beragam tingkat kemasakan 
 

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan  ANNOVA, kemudian dilanjutkan dengan uni BNT 

5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan   dan perkembangan biji   setelah terjadi pembuahan  meliputi fase differensiasi 

jaringan, pertumbuhan sel dan kemasakan biji   secara fisiologi  (Bewley and Black, 1994; 

Kermode, 1995). Dengan demikian selama pertumbuhan dan perkembangannya   terjadi 

peningkatan volume,  berat, ketuaan embrio  dan perubahan warna.  Makin tua buah dipetik  

0.016 g/100 
biji 

0.113 g/100 
biji 

0.166 g/100 
biji 
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semakin tua biji  dan  embrio di dalamnya serta   semakin besar  cadangan makanannya  sehingga 

kemampuan  perkecambahan dan viabilitas biji makin meningkat.      

 Hasil percobaan menunjukkan bahwa  warna biji   dengan  berat  beragam   saat  dipanen  

berpengaruh nyata terhadap persentase,  laju, waktu awal dan akhir perkecambahan biji   

sambiloto (Tabel1).  Persentase  perkecambahan  biji   terbesar  dan laju perkecambahan tercepat  

dicapai pada  perlakuan   biji   dengan  berat 0,166 g/100 biji (warna coklat/saddle brown)   masing-

masing  sebesar  72,00% dan  10,34 hari setelah tabur (HST).  Sedangkan persentase  

perkecambahan terendah  dicapai pada perlakuan terendah 0,016 g/100 biji (warna biji 

krem/golden rod yellow)  yaitu sebesar  10,25 % dengan laju perkecambahan  18,09 HST(Tabel 

1). 

 

Tabel 1. Perkecambahan biji   Sambiloto (Andrographis paniculata  (Burm.f.) Wallich  ex  

Nees) pada berbagai warna dan  berat biji 

 

Perlakuan 

Berat biji  /100 biji   (g) 

Perkecambahan biji   

Persentase  

(%) 

Laju 

(hari) 

Awal 

(hari) 

Akhir 

(hari) 

0,016 (krem/golden rod yellow)   10,25 a 18,09 a 10,00  b 36,25 ab 

0,113 (coklat muda/golden rod) 
36,25 b 28,60 b 

 7,75  b 

     47,00  

b 

0,166 (coklat/saddle brown) 72,00 c 10,34 a 4,00 a 27,50 a 

 

Keterangan: Angka - angka  didampingi huruf sama pada kolom sama  tidak berbeda nyata pada  

uji BNT  taraf 5% 

 Persentase perkecambahan biji   tertinggi yang diperoleh  pada perlakuan 0,166 g/100 biji     

disebabkan oleh  berat  dan tingkat kemasakan  bijinya  paling tinggi di antara  perlakuan lainnya. 

Biji yang berwarna coklat (sadle brown) ini diperoleh  dari buah yang telah masak berwarna  ungu 

atau coklat (Solikin, 2008).  Biji ini diperkirakan telah tumbuh dan berkembang  serta  memiliki  

embrio  dengan tingkat  kemasakan  fisiologis  yang optimal   sehingga  biji memiliki  daya 

berkecambah  lebih besar dan cepat  dibanding perlakuan  0,016 g/100 biji   dan 0,113 g/100 biji.  

Tingginya daya kecambah biji   pada  perlakuan  0,166 g/100 biji       juga didukung  oleh  cadangan 

makanan dalam  biji   yang besar  yang ditunjukkan  dengan   berat biji    paling tinggi, (Tabel 1).   

Sedangkan  persentase  perkecambahan biji    paling rendah  pada perlakuan   0,016 g/100 biji 

disebabkan oleh  embrio dalam biji    belum tua dan  cadangan makanan ( berat biji) yang   paling 

rendah di antara  perlakuan lainnya (Tabel 1).    Delouche (1980)  juga  menyatakan bahwa biji   

dipanen muda  memiliki  embrio belum  tua  dan  daya kecambahnya  rendah.    Hal ini  sesuai 

dengan  hasil percobaan  Kamotho et al. (2015)  bahwa  persentase perkecambahan biji Cleome 

gynandra L. yang berasal dari  buah muda (hijau) lebih  rendah  dengan laju lebih  lambat dibanding 
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biji    berasal dari  polong tua (kuning),  masing masing  dengan persentase dan laju 

perkecambahan sebesar 0,75% dan 4,18 hari (pada buah hijau muda) dan  14,5% dan 2,00 (pada 

buah kuning tua). Sutopo (1977)  juga  membuktikan pada   biji   tomat   yang berasal dari buah  

berwarna   hijau tua  (berat 0,29 g/100 biji  ) berkecambah lebih  rendah dibanding  biji    yang 

berasal dari  buah  masak berwarna   merah (berat 0,37 g/100 biji), masing-masing  64,7 % dan 

86,2 %.    

 Perlakuan berat  biji   juga berpengaruh nyata  pada  waktu awal dan akhir  biji   berkecambah 

(Tabel1).  Perlakuan 0,166 g/100 biji  pada percobaan ini  berkecambah  lebih awal  dan akhir 

berkecambah paling cepat dibanding  perlakuan lainnya,  yaitu masing-masing 4,00  dan  27,5  

HST (Tabel 1). Laju perkecambahan  biji pada perlakuan ini (0,166 g/100 biji)  ditunjukkan Gambar 

2  bahwa   perkecambahan  biji  sudah dimulai  pada umur 4 HST dengan persentase 

perkecambahan   rata-rata  sudah mencapai  sekitar 40 % dan pada umur  sekitar 10 HST sudah 

mencapai 60%,  sedang  pada perlakuan 0,016 g/100 biji   perkecambahan biji dimulai  sekitar 

umur 10.00 HST  yaitu sekitar 2% dan  pada  perlakuan 0,113 g/100 biji   sangat rendah 

perkecambahan  biji dimulai   sekitar umur 7 HST yaitu  sekitar 3%. 

 

Gambar 2. Perkecambahan biji    pada perlakuan berat biji sambiloto  (Andrographis    paniculata   

                    (Burm.f.) Wallich ex Nees) 

 

KESIMPULAN 

 Warna dan berat biji  berpengaruh nyata terhadap   persentase, laju, waktu awal dan akhir 

perkecambahan biji   sambiloto (Andrographis paniculata  (Burm.f.) Wallich ex Nees). Makin.   

Persentase perkecambahan biji    tertinggi  dan laju perkecambahan biji    tercepat  dicapai pada  

perlakuan berat biji  0,166 g/100 biji bengan warna biji coklat /sadle brown  masing-masing sebesar 

72,00 % dan  10,34 HST.  Sedangkan  persentase perkecambahan biji   terendah  dan laju 

perkecambahan biji   terlambat dicapai pada perlakuan  berat  biji  0,016 g/100 biji dengan biji 

berwarna  krem/light golden rod   masing-masing sebesar  10,25 %  dan  18,09 HST 
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 Waktu awal  dan akhir perkecambahan biji  tercepat dicapai pada  pada  perlakuan 0,166 g/100 

biji masing-masing sebesar 4,00 dan 27,50 HST, sedang awal dan akhir perkecambahan  biji 

terlambat dicapai pada perlakuan  0,016 g/100 biji   masing-masing10,00 dan 36,25 HST. 
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ABSTRACT 

 
This study aims was to determine the effect of different concentrations of sucrose in protoplast 
isolation leaf meshophyll of Dendrobium lasianthera and Dendrobium macrophyllum. This 
experimental research used a completely randomized design with 4 treatment and 6 replece. The 
research consisted  various concentration of sucrose was 0,3 M; 0,4 M; 0,5 M and 0,6 M and 
purification method of protoplast isolation was centrifuge. Isolation method was enzyme with 1 % 
Cellulase Onozuka R-10 and 0,2 % Macerozym Onozuka R-10, incubation 3 hours. Analysis data 
used Multivariate analysis (Manova) and DMRT 5%. The results showed that the concentration of 
sucrose have significantly influenced to the viability and density of protoplast leaf meshophyll D. 
lasianthera and D. macrophyllum with centrifuge method to purification. The best concentration of 
sucrose for the isolation protoplast was 0,5 M for D. lasianthera and D. macrophyllum. The best 
density of D. lasianthera was 17,9 x 105 protoplas/mL and viability 13,7 x 105 protoplas/mL, 
whereas density of D. macrophyllum was 15,2 x 105 protoplas/mL and viability 10,2 x 105 
protoplas/mL. 
 
Keywords: Centrifuge, Dendrobium, meshophyll, protoplast, sucrose  
 
PENDAHULUAN  

Dendrobium merupakan salah satu genus terbesar dari Famili Orchidaceae dengan lebih dari 1200 

spesies, diantaranya adalah D. lasianthera dan D. macrophyllum (Grove, 1998). Dendrobium 

lasianthera memiliki ciri morfologi habitus lebih dari 1 meter (bahkan mencapai 2 meter), batang 

lurus berbuku-buku, bunga dengan petal melintir dan gradasi warna sedangkan D. macrophyllum 

berukuran 15-50 cm, batang pendek dan membesar, bunga memiliki warna labelum hijau cerah 

dan lebar. Kedua tanaman tersebut digunakan sebagai eksplan untuk isolasi protoplas pada 

penelitian ini. Protoplas dapat diisolasi dari semua bagian tanaman, seperti daun, kotiledon, kalus 

dan suspensi sel (Husni, dkk. 2003). Bagian tanaman yang biasanya digunakan sebagai sumber 

protoplas adalah daun. Mesofil daun merupakan jaringan yang paling mudah diisolasi karena sel-

selnya tersusun secara renggang sehingga enzim mudah melisis dinding selnya. Daun dari biakan 

in vitro merupakan eksplan yang sering digunakan karena sudah dalam keadaan steril 

(Suryowinoto, 1996). 

Protoplas merupakan sel hidup yang telah dilisiskan dinding selnya dengan metode tertentu 

sehingga sebagai satu-satunya pembatas antara faktor lingkungan luar dengan bagian dalam dari 

sel hidup hanya berupa membran plasma saja (Fahn, 1991). Protoplas hasil isolasi dapat 

digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan, diantaranya untuk memperbaiki karakter hereditas 
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melalui teknik fusi protoplas/hibridisasi somatik, isolasi dan transfer organel sel, serta pengamatan 

perkembangan dinding sel (Evans dan Bravo 1983). Protoplas dapat diperoleh melalui isolasi 

protoplas dengan cara melisis dinding sel. Dinding sel dapat dihilangkan menggunakan teknik 

isolasi protoplas secara enzimatis (dengan cellulase, hemisellulase dan pectinase) (Duquenne et 

al., 2007). Keberhasilan isolasi protoplas secara enzimatis dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi 

enzim, waktu inkubasi, jenis dan konsentrasi larutan osmotikum. Osmotikum sangat dibutuhkan 

pada isolasi protoplas untuk menjaga tekanan osmotik. Sel yang sudah kehilangan dinding selnya 

akan menghadapi perubahan tekanan osmotik sangat drastis yang berbeda dengan lingkungannya 

semula. Tekanan osmotik terlalu tinggi atau rendah dapat merusakkan viabilitas protoplas. Namun 

pada lingkungan dengan tekanan osmotik yang sesuai dapat memelihara kestabilan protoplas 

lebih lama. Senyawa osmotikum yang sering digunakan diantaranya adalah sukrosa. Sukrosa telah 

banyak digunakan untuk menjaga tekanan osmotik pada isolasi protoplas, selain itu sukrosa juga 

dapat digunakan sebagai larutan pemurni karena sukrosa dapat memisahkan protoplas dan debris 

(sisa organel dan protoplas yang pecah) (Husni et al., 2004).Pada isolasi protoplas, untuk 

mendapatkan protoplas viabel maksimal bagi setiap spesies memerlukan jenis dan konsentrasi 

osmotikum yang berbeda. Sukrosa umum digunakan sebagai osmotikum pada isolasi protoplas 

karena dapat menjaga keseimbangan osmotik antara cairan di dalam dan luar sel. Utami dan 

Hariyanto (2015) mendapatkan protoplas viabel mesofil daun Paraphalaenopsis laycockii tertinggi 

10,0±1,4x105 protoplas/mL yang diisolasi dengan sukrosa 0,6 M. Mahmudah (2014) memperoleh 

protoplas mesofil daun Dendrobium antenatum viabel tertinggi yang diisolasi dengan sukrosa 0,5 

M. Jayanti (2011) mendapatkan protoplas viabel tertinggi dari mesofil daun Phalaenopsis zebrine 

(14,7 x 105 protoplas/mL) dan Dendrobium stratiotes (21,1 x 105 protoplas/mL) yang diisolasi 

dengan sukrosa 0,5 M. Aybeke (2013) melakukan isolasi anggrek Barlia robertiana dengan sukrosa 

(15-30 %) dengan hasil viabilitas optimal sebesar 98,7 %. Pindel (2007) pada Cymbidium dengan 

sukrosa 20 % yang memperoleh hasil tertinggi sebesas 1,1 x107 (82 %). Penelitian ini bertujuan 

untuk optimasi konsentrasi osmotikum sukrosa pada isolasi protoplas mesofil daun anggrek D. 

lasianthera dan D. macrophyllum. 

METODE PENELITIAN 

Alat dan bahan 

Bahan penelitian terdiri atas daun hasil kultur in vitro dan protoplas hasil isolasi anggrek D. 

lasianthera J.J.Sm. dan D. macrophyllum A. Rich. Enzim cellulase Onozuka R-10 (1%), 

macerozym Onozuka R-10 (0,2%), sukrosa, fluorescein diacetyl (FDA) (Himedia), CaCl2.H2O, dan 

aquades steril. Mikroskop inverted Olympus dan fluorescein Olympus FSX100. 

Rancangan penelitian 

Penelitian eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 ulangan.  

Optimasi konsentrasi sukrosa untuk isolasi protoplas, terdiri atas 4 aras yaitu 0,3 M; 0,4 M; 0,5 M 

dan 0,6 M sehingga secara keseluruhan terdapat 24 unit percobaan. 
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Pembuatan Media 

Persiapan media terdiri dari media isolasi protoplas yaitu media enzim dan media pencuci serta 

pemurni.  

1. Media enzim 

Enzim cellulase 0,5 g/5mL (konsentrasi 1,0%), macerozym 0,01 g/5 mL (konsentrasi 0,2%), 

sukrosa 0,513 g/5 mL (0,3M); 0,684 g/5mL (0,4 M); 0,855 g/5mL (0,5 M) dan 1,026 g/5mL (0,6 

M) dan CaCl2.2H2O 0,0735/5mL (10mM). Homogenkan masing-masing sukrosa dalam 5 mL 

aquades steril dan pH diatur 5,8. 

2. Media pencuci dan pemurni 

Sukrosa 10,26 g/100 mL (0,3M); 13,68 g/5100 mL (0,4 M); 17,1 g/50 mL (0,5 M) dan 20,52 g/50 

mL (0,6 M) ditambah dengan  CaCl2.2H2 1,47 g/100 mL masing-masing konsentrasi sukrosa 

dilarutkan dalam 100 mL aquades steril. Media pemurni tanpa ditambahkan dengan 

CaCl2.2H2O Diukur pH 5,8. 

Isolasi protoplas 

Daun hasil kultur in vitro ditimbang 2 gram kemudian bagian epidermis dikerik menggunakan cutter, 

selanjunya diiris-iris berukuran ± 1 mm. Daun yang telah diiris segera dimasukkan dalam 5 mL 

media enzim, diletakkan dalam gelap selama 3 jam. Daun yang telah diinkubasi kemudian disaring 

kemudian dimurnikan. Pemurnian protoplas dilakukan dengan metode senrifugasi. Metode 

Sentrifugasi dilakukan dengan cara, protoplas berada di bagian atas media enzim diambil 1,5 mL 

dimasukkan dalam ependorf disentrifugasi 100 g selama 5 menit, diamkan ±1 menit. Supernatan 

diambil 500 µL dimasukkan ependorf dan ditambah media pencuci 500 µL (1:1), sentrifugasi 100 

g selama 5 menit diamkan ±1 menit. Protoplas bagian atas diambil 100 µL ditambah 900 µL media 

pemurni.Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop inverted dengan perbesaran 100 x. 

Diameter diukur dengan mikrometer dan penghitungan jumlah protoplas dilakukan menggunakan 

haemositometer dengan cara sampel protoplas dari larutan pemurni diambil 20 µL dan diletakkan 

pada camber haemasitometer kemudian diamati dengan mikroskop perbesaran 100x (10x10). 

Penghitungan dari 5 camber haemositometer (digunakan 25 kotak dalam camber). Protoplas 

dihitung dengan rumus berikut: 

𝑆 =  
Ẋ

𝐿 𝑥 𝑡 𝑥 𝑝
 𝑥 103 

Keterangan : 
S   : jumlah protplas /mL 
Ẋ   :  jumlah protoplas/banyak kotak yang diamati (camber hemositometer) 
L   : luas kotak hitung (1/jumlah kotak x jumlah kotak hitung) 
t    : kedalaman/tinggi camber (0,1 mm) 
p   : faktor pengenceran 

      103 : konstanta konversi mm3 menjadi mL 
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Analisis data 

Data pengamatan berupa data kuantitatif yaitu rerata protoplas viabel, non viabel dan densitas 

hasil isolasi. Data dianalisis menggunakan anova jika data berdistribusi normal dan homogen. 

Apabila data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen serta data persentase maka dilakukan 

analisis non-paramatrik Anova Kruskal Wallis. Untuk mengetahui perbedaan nyata pada data 

normal dan homogen dilanjutkan dengan DMRT 5% sedangkan pada data yang normal dan tidak 

homogen dilanjutkan dengan Games-Howell. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Optimasi hasil isolasi protoplas ditentukan oleh jumlah protoplas viabel dan denstitas protoplas 

yang dihasilkan. Protoplas dikatakan viabel (gambar 1.a) bila memiliki ciri bulat intak transparan 

dengan kloroplas berwarna hijau di bagian dalam protoplas. Sedangkan protoplas non viabel 

(gambar 1.b) memiliki bentuk yang tidak intak atau tidak beraturan dan kloroplas keluar dari dalam 

protoplas.  

 

Gambar 1. Habitus (A) D. lasianthera (bar: 10 cm) dan (B) D. macrophyllum (bar: 5 cm). Morfologi 
tandan bunga (C) D. lasianthera dan (D) D. macrophyllum (bar: 5 cm). Morfologi bunga 
(E) D. lasianthera dan (F) D. macrophyllum (bar: 1 cm). Viabilitas Protoplas diamati 
dengan mikroskop (G) inverted dan (H) Fluoresence. (a) viabel dan (b) non viabel 
(perbesaran 400x, bar: 50 µm) 

Hasil penelitian pada D. lasianthera dan D. macrophyllum menunjukkan bahwa konsentrasi 

sukrosa yang terbaik adalah 0,5 M. Data jumlah protoplas viabel, non viabel dan densitas yang 

diperoleh dianalisis dengan anova (nalysis of varian) untuk mengetahui adanya pengaruh 

perbedaan konsentrasi osmotikum sukrosa. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

konsentrasi osmotikum sukrosa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah protoplas 
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viabel, non viabel dan densitas karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan dilanjutkan dengan uji 

DMRT 5%. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa konsentrasi sukrosa yang terbaik untuk  

protoplas mesofil daun D. lasianthera dan D. macrophyllum adalah 0,5 M. 

Pengaruh Konsentrasi Sukrosa tehadap Viabilitas dan Densitas Protoplas D. lasianthera 

Hasil isolasi (tabel 1) menunjukkan bahwa sukrosa dengan konsentrasi 0,5 M memperoleh rerata 

protoplas viabel tertinggi yaitu 13,7 x 105/mL dan non viabel 4,2 x 105/mL dengan densitas 17,9 x 

105/mL dibandingkan sukrosa 0,6 M menghasilkan 10,3 x 105/mL protoplas viabel dengan rerata 

densitas protoplas 15,5 x 105/mL, sukrosa 0,4 M yaitu 7,7 x 105/mL protoplas viabel dengan rerata 

densitas protoplas 15,0 x 105/mL dan sukrosa 0,3 M yang menghasilkan rerata protoplas viabel 

terendah yaitu 3,8 x 105/mL dan non viabel 3 x 105/mL dengan rerata densitas protoplas 6,8 x 

105/mL. 

Tabel 1. Pengaruh perbedaan konsentrasi sukrosa dan metode pemurnian terhadap viabilitas 
protoplas D. lasianthera (rerata x 105) 

Konsentrasi 
sukrosa 

Rerata protoplas 
viabel /mL 

Rerata protoplas 
non viabel /mL 

Rerata densitas 
protoplas/mL 

0,3 M 3,8 ± 1,5 a 3,0 ± 1,9 a 6,8 ± 2,9 a 

0,4 M 7,7 ± 1,6 b 7,3 ± 1,6 d 15,0 ± 2,8 c 

0,5 M 13,7 ± 1,2 d 4,2 ± 0,9 ab 17,9 ± 1,3 cd 

0,6 M 10,3 ± 1,5 c 5,2 ± 1,3 bc 15,5 ± 1,7 c 

Keterangan: Angka yang didampingi oleh  huruf  yang sama pada kolom yang bersesuaian tidak berbeda 
nyata pada uji DMRT α: 0.05 

 
Pengaruh Konsentrasi Sukrosa tehadap Viabilitas dan Densitas Protoplas D. macrophyllum 

Optimasi isolasi protoplas D. macrophyllum juga dilakukan dengan perlakuan osmotikum sukrosa, 

hasil isolasi protoplas D. macrophyllum menunjukkan bahwa konsentrasi osmotikum yang terbaik 

untuk isolasi spesies ini tidak berbeda dengan D. lasianthera yaitu 0,5 M yang mana rerata 

protoplas viabel tertinggi yaitu 10,2 x 105/mL dan 5 x 105/mL non viabel dengan rerata densitas 

protoplas 15,2 x 105 /mL dibandingkan dengan sukrosa 0,6 M yaitu 8,2 x 105/mL protoplas viabel 

dan rerata densitas protoplas 13,0 x 105/mL, sukrosa 0,4 M yaitu 6 x 105/mL protoplas viabel dan 

rerata densitas protoplas 11,5 x 105/mL serta sukrosa 0,3 M dengan protoplas viabel 4,2 x 105/mL 

dan rerata densitas protoplas 10,7 x 105/mL (tabel 2). 

 
Tabel 2. Pengaruh perbedaan konsentrasi sukrosa dan metode pemurnian terhadap viabilitas 

protoplas D. macrophyllum (rerata x 105) 

Konsentrasi 
sukrosa 

Rerata protoplas 
viabel /mL 

Rerata protoplas 
non viabel /mL 

Rerata densitas 
protoplas/mL 

0,3 M 4,2 ± 1,7 a 6,5 ± 1,0 bc 10,7 ± 1,9 ab 

0,4 M 6,0 ± 1,6 ab 5,5 ± 2,4 abc 11,5 ± 3,2 abc 

0,5 M 10,2 ± 2,3 c 5,0 ± 1,6 abc 15,2 ± 2,0 d 
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0,6 M 8,2 ± 1,3 bc 4,8 ±  1,8 ab 13,0 ± 1,2 bcd 

Keterangan: Angka yang didampingi oleh  huruf  yang sama pada kolom yang bersesuaian 
tidak berbeda nyata pada uji DMRT α: 0.05 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Mahmudah (2014) yang melaporkan bahwa kombinasi 

enzim dengan sukrosa 0,5 M memperoleh jumlah protoplas viabel tertinggi pada D. antennatum. 

Jayanti (2011) menyatakan osmotikum sukrosa 0,5 M dapat diperoleh protoplas viabel tertinggi 

pada mesofil daun anggrek D. stratiotes (21,67 x 105 protoplas/mL) dan P. zebrine (14,67 x 105 

protoplas/mL). Kanchanapoom, et al. (2001) juga memperoleh hasil optimal dengan sukrosa 0,5 M 

pada tahap pemurnian protoplas mesofil D. pompadour (25,33 x 105/g). Grezes, et al. (1994) 

melakukan isolasi Coffea arabica dengan menggunakan osmotikum sukrosa, penelitian 

menunjukkan bahwa sukrosa dengan konsentrasi 0,5 M menghasilkan viabilitas paling optimal 

yaitu 23 %. 

Hasil dari analisis isolasi protoplas menunjukkan bahwa konsentrasi osmotikum sukrosa 

berpengaruh secara signifikan pada viabilitas protoplas. Hal tersebut terjadi karena protoplas yang 

telah kehilangan dinding selnya membutuhkan senyawa osmotikum dengan konsentrasi yang 

sesuai untuk mempertahankan tekanan osmotik sel terhadap lingkungan agar tetap intak. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi sukrosa terbaik dengan hasil protoplas viabel tertinggi 

untuk isolasi protoplas D. lasianthera dan D. macrophyllum adalah 0,5 M. Dari hasil yang diperoleh 

dapat diketahui bahwa pada konsentrasi tersebut, protoplas D. lasianthera dan D. macrophyllum 

mampu mempertahankan tekanan osmotik. Protoplas yang sudah tidak berdinding dapat 

menghadapi perubahan tekanan osmosis yang berbeda dengan lingkungannya semula, sehingga 

tidak banyak protoplas yang pecah dibandingkan dengan konsentrasi sukrosa 0,3 M; 0,4 M dan 

0,6 M. Sukrosa 0,3 M menghasilkan viabilitas protoplas terendah baik pada D. lasianthera maupun 

D. macrophyllum dibandingkan konsentrasi lainnya. 

Tekanan osmotik yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menurunkan viabilitas protoplas 

karena adanya ketidakseimbangan antara sel dengan lingkungan luarnya sehingga sel dapat 

mengalami lisis atau krenasi, namun didalam lingkungan dengan tekanan osmotik yang sesuai 

dapat memelihara kestabilan protoplas lebih lama sehingga viabilitas akan tetap terjaga. Oleh 

karena itu protoplas membutuhkan proteksi osmotik didalam medium isolasi sampai dinding sel 

terbentuk, osmotikum dibutuhkan mulai dari isolasi sampai kultur (Suryowinoto, 1996). 

 
 
KESIMPULAN 
Konsentrasi osmotikum sukrosa yang tepat dapat meningkatkan viabilitas dan densitas protoplas 

secara signifikan dengan hasil densitas Dendrobium lasianthera sebesar 17,9 x 105 protoplas /mL 

dan D. macrophyllum sebesar 15,2 x 105 protoplas /mL. Sukrosa dengan konsentrasi 0,5 M 

menghasilkan densitas paling optimal. Hasil densitas optimal pada D. lasianthera dan  D. 

macrophyllum. 
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ABSTRACT 

 
Production and productivity of Apel Malang are reducing from day by day. The main problems of 
the decline are because of the tree age in general is old, there is no serious attempt in repair and 
selection of superior apple crop, land is more lean and certainly related to climate change caused 
by rapid urban builders. In order to improve products and productivity of apple crop in Malang and 
Batu, the efforts to rehabilitate the plant and land is very necessary. Rehabilitation of existing plants 
with low productivity on vast areas of land would require a lot of seeds with quality and  diversities 
as demand and expectations. Malang apple seedling production process through bud grafting 
technique makes the rehabilitation of the plant will require good quality 'entres' in large quantities. 
These needs can be achieved by using in vitro techniques as a provider of entres. The application 
of in vitro techniques for this purpose requires several stages of activities, namely the induction of 
callus and shoots, callus and shoots multiplication, regenerating callus and shoots, rooting 
induction, induction of somaclonal variation and optimal acclimatization methods would obtaine 
seedlings ready for planting in the field entres resources. This Initial studies aim at finding the 
optimal combination of plant growth regulator for inducing callus with cotyledon explants of several 
varieties of apples. Research using factorial completely randomized design with two factors: the 
combination of cytokinin and auxin (4 levels) and wide varieties (6 kinds). The results show the 
interaction between a combination of cytokinin-auxin and wide varieties significantly affect the 
percentage of callus explants. Swelling explant occurred on average from 5 to 8 days after 
inoculation and the initiation of callus occurred from 8 to 11 days after inoculation treatments. 
Optimal callus induction contained in concentration of hormones combination of BAP 1.0 mg / l 2,4-
D + 3 mg / l + IAA 1.5 mg / l. Five varieties can produce callus although grown in medium without 
PGR , but with PGR, it can improve the speed and percentage of explants callus especially for 
varieties Manalagi. 
.  
Keywords: apple , auxin, callus, citokinin, in vitro. 

   
 

PENDAHULUAN 

Buah apel banyak disukai masyarakat Indonesia dan dunia.  Kecenderungan impor apel semakin 

tinggi sementara produksi dalam negeri cenderung menurun.  Penurunan disebabkan oleh makin 

berkurangnya lahan yang sesuai untuk tanaman apel, usia tanaman apel banyak yang tua, lahan 

apel sudah jenuh dengan pupuk kimia, macam kultivar terbatas, perubahan suhu membutuhkan 

jenis apel yang mampu beradaptasi.  Selera konsumen mengalami perubahan sehingga 

dibutuhkan jenis-jenis baru.  Selain itu olahan makanan berbasis apel telah berkembang di Malang, 

diharapkan dengan adanya kultivar yang beragam maka akan lebih meningkatkan aneka olahan 

makanan berbasis apel. 

mailto:tungsantoso@gmail.com
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 Jenis apel yang ditanam di Batu dan Malang jenisnya terbatas yaitu Anna, Manalagi, Rome Beauty 

dan Wangli.  Selain itu batang bawah yang digunakan kebanyakan menghasilkan tajuk yang lebar 

sementara di luar mengarah ke batang bawah semi kerdil atau kerdil dan bentuk kolumnar.  

Berdasarkan permasalahan diatas perlu dilakukan perakitan kultivar baru dengan menggunakan 

teknik in vitro. Teknik in vitro mempunyai beberapa kelebihan diantaranya:  untuk memperbanyak 

tanaman (batang bawah dan atas) dengan cepat, dapat mencegah penyakit yang terbawa batang 

bawah, menghasilkan variasi somaklonal, perbanyakan bibit dengan mikrografting. 

 Perbaikan apel melalui seleksi memerlukan waktu ratusan tahun (Potter et al., 2007).  Mutu buah 

ditentukan oleh ukuran, bentuk dan kualitas.  Struktur tanaman atau habit harus dapat mendukung 

buah yang lebat.  Cabang yang tegak ke atas cenderung mendorong pertumbuhan vegetatif.  

Cabang lebar dengan sudut 60-90 mendorong inisiasi bunga.  Cabang yang lebih dari 90o 

cenderung menghasilkan buah jelek (Currie, 2000) 

 Arah pemuliaan apel: menciptakan tanaman triploid, resisten terhadap penyakit, bentuk pohon 

kolumnar (Sedop, 2013).  Sementara American Horticultural societies dan American Pomological 

Society menyarankan seleksi kultivar berdasarkan kualitas pasar yaitu hasil dan penampilan buah 

(Morgan et al., 1993), kemanisan dan kegunaan (dimakan segar atau olahan) (Nienhuis et al., 

1995).  Sebaliknya UK Royal Horticutural Society berdasarkan keragaman rasa, penampilan, umur 

panen dan ukuran besar (Morgan etal., 1993).  Pemulia apel tujuan yang utama adalah resisten 

terhadap hama dan penyakit dan sifat lainnya yang dituju adalah adaptasi iklim, tajuk tanaman, 

dan produktivitas (Laurens, 1999).    

Currie (2000) menyatakan tujuan pemuliaan apel dibagi atas 3 kelompok yaitu: sifat kualitas buah, 

sifat produktivitas dan sifat biaya produksi.  Sifat kualitas buah meliputi penampilan, tekstur dan 

rasa buah (Janick etal., 1996; Laurents, 1999).  Penampilan buah meliputi ukuran buah, warna dan 

bentuk buah .  Ukuran buah optimum 70-85 mm), buah yang terlalu besar kurang disukai kecuali 

di Jepang, ukuran apel lebih kecil lebih disukai untuk olahan dan anak kecil.  Untuk apel olahan 

ukuran besar lebih baik (Janick etal., 1996).  Ukuran buah diatur oleh poligen (Janick et al., 1996).  

Nilai heritabilitas ukuran buah sedang sampai tinggi (0,33-0,82).  Warna yang disukai merah 

menyala, hijau menyala kuning cerah atau bikolor.  Buah harus bebas dari russet atau total russet.  

Modifikasi warna dilakukan dengan cara pembungkusan.  Satu bulan sebelum dipetik pembungkus 

dibuka dan pohon ditutup tenda untuk mencegah sun-scald.  Penggunaan mulsa reflektor, rotating 

buah dengan tangan dan pembuangan daun  untuk membentuk blok warna (Yoshida, 1986).  

Karakter warna pada apel komplek.  Pada dasarnya ditentukan oleh 2 mekanisme yang berbeda 

yaitu kuning dan hijau.  Warna garis diatur oleh gen dominan (Rf) dan russeting diatur gen dominan 

(Ru). Bentuk yang disukai pasar adalah tall shape dan conical-ovate (oval) (Janick etal., 1996).  

Ukuran buah berdasarkan aspek buah (panjang/lebar) (Brown, 1960), conisitas (posisi terlebar) 

dan squareness (Currie et al., 2000), masing-masing dengan nilai heritabilitas 0,74, 0,38 dan 0,23.    
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Teknik in vitro merupakan alternatif untuk mengatasi kelemahan cara pemuliaan konvensional  

tersebut.  Penerapan teknik in vitro memerlukan beberapa tahap kegiatan yaitu induksi tunas dan 

kalus, multiplikasi tunas dan kalus, regenerasi kalus dan tunas, induksi perakaran, induksi variasi 

somaklonal, sumber entres dan perbanyakan melalui mikrografting serta metode aklimatisasi yang 

optimal sehingga akan didapatkan bibit siap tanam di lapang.   

Tujuan penelitian ini, yaitu: (a). Mendapatkan bahan tanam yang sesuai, kombinasi ZPT  dan 

komposisi media yang optimal untuk induksi tunas dan kalus dari beberapa varietas apel. (b). 

Mendapatkan komposisi media untuk regenerasi kalus, multiplikasi tunas dan perakaran plantlet 

tanaman apel.  

Manfaat penelitian adalah: (a). Induksi tunas, dan kalus melalui teknik in vitro bermanfaat untuk 

mendapatkan bibit bebas penyakit dan bahan untuk induksi variasi somaklonal.  (b). Teknik 

perbanyakan in vitro untuk menghasilkan bibit siap tanam di lapang sangat diperlukan untuk 

mendukung kegiatan pemuliaan tanaman apel. (c). Melalui penelitian perbanyakan in vitro 

tanaman apel dapat dikembangkan kajian-kajian dasar dan penerapan lain (misalnya seleksi 

ketahanan terhadap kekeringan, menghasilkan metabolit sekunder) yang akan memperkaya 

kazanah ilmu tanaman dan biologi. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini  dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Mitra nggrek Indonesia, Kota Batu. Waktu 

penelitian direncanakan selama 4 (empat) dimulai bulan Februari  hingga Juli 2016. 

Bahan dan Alat  

Bahan tanam berupa biji dari 6 varietas apel  yaitu: Manalagi, Rome Beauty, Fuji, Cherry, 

Ambrossia, dan Washington. Dari apel lokal yang tersedia dengan kualitas bagus hanya 2 varietas, 

varietas lain belum masa panen dan jumlah yang menanam sudah sedikit. Tiap biji dipotong jadi 

dua bagian, sebagian kotiledon dengan lembaga/embrio untuk perkecambahan langsung dan 

sebagian kotiledon tanpa lembaga/embrio untuk eksplan yang diinisiasi kalusnya. Bahan lainnya 

adalah bahan kimia untuk media kultur, sterilisasi, pembuatan preparat.   Alat yang digunakan  

meliputi: gelas beker, elenmeyer, pipet, pengaduk, gelas ukur, petridish,  pinset, pisau skalpel, 

timbangan analitik, kompor, kertas pH, mikroskup, kamera, LAF, Autoklave. 

Metode Penelitian 

1. Kultur kotiledon embrio dari apel 6 varietas apel dengan kombinasi ZPT dan komposisi media 

MS0.  Embrio dan kotiledon diambil dari buah apel varietas  Manalagi, Rome Beauty, Fuji, 

Cherry, Ambrossia, dan Washington. Percobaan perkecambahan menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok dengan 2 faktor yaitu:   Faktor 1. Macam eksplan dari kotiledon berembrio 

dari 6 varietas. Faktor 2 kombinasi ZPT (16 Kombinasi auksin dan sitokinin). Sedangkan untuk 
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induksi kalus digunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 2 faktor yaitu:   Faktor 1. Macam 

eksplan dari kotiledon dari 3 varietas yaitu Washington, Manalagi dan Rome Beauty. Faktor 2 

kombinasi ZPT pada media MS0, dengan 4 taraf ; (0) : BAP 0 mg/l + 2,4-D 0 mg/l + IAA 0 

mg/l, (1) : BAP 0,1  mg/l + 2,4-D 1 mg/l + IAA 0,5 mg/l, (2) : BAP 0,5  mg/l + 2,4-D 2 mg/l + 

IAA 1,0 mg/l, (3) : BAP 1,0  mg/l + 2,4-D 3 mg/l + IAA 1,5 mg/l. 

2.  Kultur  tunas aksilar apel lokal dengan kombinasi ZPT dan komposisi media.  Tunas aksilar 

diambil dari pucuk tanaman apel hasil percobaan perkecambahan.  Percobaan  menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok dengan 2 faktor yaitu:  Faktor 1. Macam aksesi: tergantung hasil 

pengamatan dan faktor 2 kombinasi ZPT (16 Kombinasi auksin dan sitokinin).   

Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan pada penelitian ini secara umum meliputi: aspek morfologi, fisiologi dan 

anatomi  meliputi: jumlah tunas, jumlah daun, tinggi tunas, warna kalus, anatomi perkembangan 

kalus. 

 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan uji statistik yaitu dilakukan dengan Anova dan  bila ada pengaruh 

yang nyata akan dilakukan uji lanjutnya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan Umum Kultur 

Saat pembengkakan eksplan terjadi mulai 5 hari setelah inokulasi, dan sebagian besar terjadi 

antara 5 sampai 7 hari setelah inokulasi. Pembengkakan eksplan ditandai dengan melebarnya 

kotiledon dari ukuran awal. Saat inisiasi kalus terjadi mulai 8 hari setelah inokulasi, dan sebagian 

besar terjadi antara 9 sampai dengan 11 hari setelah inokulasi. Inisiasi kalus ditandai dengan 

terbentukknya kalus pada posisi samping lebih tepatnya di bagian bekas luka. Dari analisis 

menunjukkan bahwa antar perlakuan tidak berbeda nyata terhadap eksplan berkalus. Persentase 

eksplan berkalus  20% sampai dengan 100%. 

Dari hasil menunjukkan bahwa antar perlakuan tidak berdeda nyata terhadap eksplan. Persentase 

eksplan hidup 80% sampai dengan 100%. Eksplan kotiledon apel varietas Gala Ambrosia dan Red 

Delicious mempunyai kemampuan hidup paling tinggi untuk semua kombinasi perlakuan, yaitu 

sebesar 100% sampai pada akhir pengamatan. Dari semua kombinasi perlakuan, semakin 

bertambah umur eksplan, persentase eskpaln hidup semakin menurun. Hal ini disebabkan karena 

selain sifat fisiologi eksplan yang tidak mampu untuk hidup, juga disebabkan oleh adanya eksplan 

yang mengalami kontaminasi, baik berupa jamur maupun bakteri. Eksplan yang hidup ditandai 

dengan keadaan eksplan yang tetap segar serta kalus yang berkembang sampai akhir 

pengamatan.  



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

217 
 

Dari hasil rata-rata persentase kontaminasi menunjukkan bahwa persentase eksplan kontaminasi 

yang paling tinggi terdapat pada perlakuan D1V5 (BAP 0,1 mg/l + 2.4 D 1 mg/l + IAA 0,5 mg/l ; 

Varietas Rome Beauty dengan rata-rata persentase sebesar 16,67 %. Sedangkan pada rata-rata 

persentase eksplan kontaminasi yang terendah terdapat pada perlakuan DOV1; DOV2; D0V4; 

D0V5; DIV2; DIV4; DIV6; D2V2; D2V3; D2V4; D2V5; D2V6; D3V2; D3V3; D3V5; D3V6 dengan 

rata-rata persentase eksplan yang mengalami kontaminasi sebesar 0 %.  

Dalam penelitian induksi tunas apel varietas Fuji, Cherry, Ambrossia, Washington, Manalagi dan 

RomeBeauty dimulai dengan dikecambahkan pada media padat dengan komposisi MS0 + BAP + 

NAA + GA3. Eksplan yang mengalami respon ditandai dengan biji tersebut mengalami keadaan 

pecah biji. Rata-rata waktu pecah biji terjadi 2 hari paling cepat sampai 9 hari yang paling lama 

setelah inokulasi. Setelah mengalami pecah biji, eksplan mengalami respon muncul radikule (calon 

akar). Radikule muncul rata-rata selama 4 hari sampai 12 hari.  

Rerata Waktu Respon Pecah Biji dan Berkecambah 

Hasil rerata waktu kecepatan Hari Setelah Tanam (HST) respon pecah biji secara berutut yang 

paling cepat adalah pada jenis varietas Ambrossia disusul Washington Cherry, Fuji, sedangkan 

waktu pecah biji pada varietas Manalagi dan RomeBeauty adalah yang paling lama. Pada vareitas 

apel Ambrossia mengalami waktu pecah biji paling cepat dengan 1,71 HST. Kemudian disusul 

dengan rerata waktu respon pecah biji varietas Washington yang hanya selisih 2.2 HIS,  Cherry 

3.42 HST,  Fuji 4.07 HST, Rome Beauty 7.26 HST, sedangkan pada pengamatan waktu pecah biji 

paling lama adalah pada varietas Manalagi dengan 8,90 HST. 

Percobaan induksi perkecambahan secara in vitro dengan komposisi media MS0 + BAP + NAA + 

GA3 pada 6 varietas diperoleh rerata kecepatan berkecambah pada apel diawali dari varietas 

Ambrossia 5.17 HST, disusul Cherry 5.67 HST, Fuji 5.68 HST, Washington 12 HST, Manalagi 12.8 

HST dan terakhir RomeBeauty 13.5 HST.  

 

3. Arah Pertumbuhan Kalus 

Percobaab induksi kalus dari koteledon tanpa embrio dari hasil pengamatan memperlihatkan 

bahwa sebagian besar eksplant pada awal adaptasi pertumbuhan dimulai perubahan warna 

eksplan dari semula berwarna putih berubah secara perlahan menjadi hijau. Ukurannya kemudian 

bertambah dan makin tebal. Sejalan dengan membesarnya eksplan tersebut kemudian bagian 

samping eksplan mulai muncul benjolan-benjolan, yang sebagian besar terjadi 8-14 HST. 

Benjolan-benjolan tersebut umumnya berwarna kuning kehijauan atau hijau keputihan. Benjolan 

merupakan pertanda adanya inisiasi kalus, yang selanjutnya akan berkembang membentuk masa 

kalus yang lebih meluas, bahkan ada yang hampir seluruh eksplan menjadi kalus. Kalus terbentuk 

ada yang dari arah posisi samping kemudian menuju ke tengah eksplant dan ada juga yang menuju 

bawah Pada dasarnya kalus untuk 3 varietas apel yang ditanam bertekstur kompak. 
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Umumnya kalus yang paling umum terbentuk pada bagian kotiledon yang terluka, baru kemudian 

menular ke bagian eksplant lainnya. Ada yang berjalan cepat ada pula yang lambat. Gambar 1 (A) 

menunjukkan  2 eksplan yang sudah berwarna hijau dengan ukuran yang membesar dan tebal, 

salah satu yang sebelah kanan telah tumbuh kalus di ujung kotiledon yang terluka; (B,D) eksplant 

berkalus dari apel varietas Manalagi, kalusnya putih kekuningan dengan pertumbuhan yang bagus 

sampai sisa eksplantnya terangkat di sisi atasnya, ada gambaran yang cenderung sama pada 

eksplan yang dicobakan, lebih kuat tumbuh pada bagian eksplan yang bersentuhan langsung 

dengan media; (C) eksplant berkalus dari apel varietas Washington, kalusnya putih seperti kapas 

dengan pertumbuhan yang menyeluruh sampai sisa eksplantnya terlihat tinggal sedikit di sisi 

atasnya; (E) eksplant berkalus dari apel varietas Rome Beauty, kalusnya putih bergranul dengan 

pertumbuhan yang juga relatif menyeluruh, secara jelas terlihat kalus membentuk badan yang 

menyerupai benjolan-benjolan yang merata di seluruh bagian kalus. Hal ini menggambarkan 

bahwa pertumbuhan kalus sudah mulai mengarah pada perkembangan kalus masuk proses 

embryogenesis somatik (Gambar 1). 

Hasil pertumbuhan kalus untuk semua varietas yang optimal terdapat pada media MS yang 

mendapat tambahan konsentrasi kombinasi hormon BAP 1,0 mg/l + 2,4-D 3 mg/l + IAA 1,5 mg/l, 

yaitu tepatnya pada perlakuan D3. Stimulasi eksplan kotiledon untuk tumbuh membentuk kalus 

ternyata juga ditunjukan pada apel varietas Washington yang ditumbuhkan pada media kontrol, 

yaitu media yang tanpa pemberian perlakuan konsentrasi kombinasi hormon. Memang 

pertumbuhan pada media control memperlihatkan kalusnya tidak tidak tumbuh dengan baik 

berbeda dengan semua media yang menggunakan perlakuan hormonal. Pertumbuhan eksplant 

dari apel Rome Beauty dan Manalagi ketika disubkultur ulang juga menggambarkan adaptasi yang 

baik pada media baru dan tumbuh lebih baik dibanding apel Washington. 
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Gambar 1. Perkembangan kalus dari 3 varietas apel pada media MS dengan 

perlakuan Sitokinin dan Auksin, yaitu (A) inisiasi awal terjadinya 

kalus di bagian eksplant yang terluka. (B,D) kalus dari varietas apel 

Manalagi, lebih dipicu dari eksplant yang bersentuhan dengan 

media. (C) kalus dari apel varietas Washington yang bentuknya 

seperti kapas. (E) kalus apel varietas Rome Beauty yang nampak 

mulai membentuk embryogenesis somatik.  

Perbanyakan Tunas  

Perbanyakan tunas planlet hasil perkecambahan biji dilakukan untuk 6 varietas apel berbeda pada 

media MS dengan perlakuan kombinasi Media  Zat Pengatur Tumbuh (BAP, NAA) yang berbeda-

beda. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan media tidak berpengaruh nyata 

terhadap jumlah tunas pada umur pengamatan setelah umur 32 HST. Secara terpisah perlakuan 

varietas menunjukan pengaruh yang sangat nyata, dan berdasar uji beda Duncant menunjukan 

respon varietas satu dengan lainnya berbeda nyata. Nampak bahwa kemampuan tumbuh tunas 

lebih baik pada tanaman apel varietas Fuji, Cherry, Washington berbeda dengan lainnya. Manalagi 
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relative tidak beda dengan varietas Ambrossia tetapi tidak beda dengan apel varietas Rome 

Beauty. Rerata nilai jumlah tunas pada umur 32 HST. Lebih rinci disajikan pada grafik dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 2. Rerata jumlah tunas pada pengamatan 32 HST 6 varietas tanaman 

apel pada perlakuan BAP dan NAA. Hasil analisis statistik 

perlakuan hormonal pada media berpengaruh tidak nyata, 

sedangkan kemampuan pembentukan tunas berbeda nyata 

untuk 6 varietas, ditunjukan pemberian huruf yang beda di wawah 

nama varietas.  

 

Hasil nilai rata-rata Jumlah tunas umur 32 HST menunjukan perlakuan kombinasi media tidak 

berpengaruh nyata. Hal ini ditunjukan dari semua media rata-rata menghasilkan jumlah tunas yang 

selisihnya tidak berbeda jauh dengan yang lain. Pada perlakuan varietas menunjukan berpengaruh 

sangat nyata terhadap jumlah tunas. Hal ini ditunjukan dengan antara varietas impor dan lokal 

menunjukan perbedaan yang jauh terhadap jumlah tunas dengan nilai 3,11 dan 0,67. 

 

Pembahasan   

Hasil penelitian secara umum menunjukkan hasil yang relatif baik, dilihat dari tingkat kontaminasi 

media maupun eksplan yang relative kecil, eksplan hidup juga tinggi. Hal tersebut menggambarkan 

bahwa teknis kultur dan prinsip standar prosedur sudah dijalankan dengan baik. Karena memang 

kunci keberhasilan kegiatan kultur jaringan tanaman sangat ditentukan oleh kemampuan teknik 

pelaksana dan standard operasional prosedur yang tertib dilakukan di laboratorium. Menurut 

Pazuki dan Mehdi (2013) bahwa keberhasilan kegiatan kultu jaringan sangat ditentukan oleh 

prinsip sterilisasi atau aseptic yang diterapkan.  
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  Penggunaan 6 varitas apel dalam penelitian ini merupakan hal yang baru dalam penelitian kultur 

in vitro tanaman apel, terlebih di dalamnya menggunakan apel yang sudah adaptif tumbuh di 

Indonesia tepatnya di daerah Malang. Sesungguhnya penerapan teknik in vitro pada pemuliaan 

tanaman apel telah dilakukan oleh beberapa peneliti di luar negeri sementara penelitian dalam 

negeri masih sangat jarang.  Kolova dan Slatinski (2014) berhasil menginduksi tunas adventif dari 

eksplan daun apel Prima dan Granny Smith dalam media MS+ 5 mg/l BAP+ 1 mg/l NAA+ 1 mg/l 

TDZ.  Tunas tersebut diradiasi dengan sinar gamma dan menujukkan respon yang berbeda.  

Kaushal et al., (2005) melaporkan cara perbanyakan klonal batang bawah MM 111 dengan 

menggunakan tunas aksilar dalam media MS+ 1 mg/l BA+ 0,5 mg/l GA3 menghasilkan 5 tunas, 

sedangkan media perakarannya adalah ½ MS+ 0,5 mg/l IBA dan berhasil diaklimatisasi dengan 

menggunakan coco peat.  James, (2010) menyatakan benih muda (belum masak) dari batang 

bawah apel M.9, M.25, M.26 and M.27 (Malus púmila Mill.) dapat diinduksi menghasilkan embrio 

somatik dan zigotik dengan menggunakan NAA, BA dan GA3. 

Hasil nilai rata-rata Jumlah tunas umur 32 HST dan Jumlah Daun umur 32 HST menunjukan 

perlakuan kombinasi media tidak berpengaruh nyata. Sedangkan  pada perlakuan varietas 

menunjukan pengaruh sangat nyata terhadap jumlah tunas. Melihat parameter-parameter 

sebelumnya yaitu Waktu Pecah Biji, Muncul kecambah, jumlah tunas menunjukan bahwa antara 

Varietas Impor dan Varietas Lokal menunjukan hasil yang berbeda nyata antara satu dengan yang 

lain. Dalam Parameter Waktu Pecah Biji dan Muncul lembaga menunjukan bahwa Varietas Impor 

antara lain, Fuji, Cherry, Ambrossia dan Washington mengalami waktu pecah biji dan muncul 

radikula yang tercepat dibanding Varietas lokal yaitu, Manalagi, dan RomeBeauty.  

tersebut berdampak terhadap pertumbuhan embrio, seperti hasil Jumlah Tunas yang menunjukan 

pada perlakuan Varietas menunjukan bahwa Varietas Impor lebih baik dibandingkan dengan 

Varietas lokal. Menurut Schmidth (2002), benih dengan pertumbuhan embrio yang belum 

berkembang pada saat penyebaran tidak akan dapat berkecambah pada kondisi perkecambahan 

normal. Interaksi dan perimbangan zat pengatur tumbuh yang ditambahkan dalam media dan yang 

diproduksi oleh sel tanaman secara endogen menentukan kecepatan dan arah perkembangan 

suatu kultur (Cerianingsih, dkk, 2015).  

Hasil penelitian menunjukkan interaksi antara kombinasi sitokinin-auksin dan macam 

varietas berpengaruh nyata terhadap persentase eksplan berkalus. Pembengkakan eksplan terjadi 

rata-rata mulai 5 sampai 8 hari setelah inokulasi serta inisiasi kalus terjadi mulai 8 sampai 11 hari 

setelah tanam pada perlakuan. Induksi kalus yang optimal terdapat pada konsentrasi kombinasi 

hormon BAP 1,0 mg/l +2,4-D 3 mg/l + IAA 1,5 mg/l.  Lima varietas dapat menghasilkan kalus 

walaupun ditanam dalam media tanpa ZPT tetapi dengan penambaahan ZPT dapat meningkatkan 

kecepatan dan persentase eksplan berkalus terutama untuk varietas Manalagi.  

 
 
 

http://europepmc.org/abstract/MED/23194578/?whatizit_url_Species=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=3749&lvl=0
http://europepmc.org/abstract/MED/23194578/?whatizit_url_Species=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=176267&lvl=0
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KESIMPULAN 
 
1. Kombinasi sitokinin-auksin dan macam varietas berpengaruh nyata terhadap persentase 

eksplan berkalus. Pembengkakan eksplan terjadi rata-rata mulai 5 sampai 8 hari setelah 

inokulasi serta inisiasi kalus terjadi mulai 8 sampai 11 hari setelah inokulasi pada perlakuan.  

2. Induksi kalus yang optimal terdapat pada konsentrasi kombinasi hormon BAP 1,0 mg/l +2,4-

D 3 mg/l + IAA 1,5 mg/l.   

3. Lima varietas dapat menghasilkan kalus walaupun ditanam dalam media tanpa ZPT tetapi 

dengan penambaahan ZPT dapat meningkatkan kecepatan dan persentase eksplan berkalus 

terutama untuk varietas Manalagi.  
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ABSTRACT 

 
Pandanaceae is one of the major family group in Angiospermae. This family is consisted of 

five genera. Pandanaceae also known as Pandan in Indonesia and easily found as daily uses. 
Collection and conservation for this family is important for suistanable use. Inventory study for 
Pandanaceae collection in Bali Botanic Garden was done and being describe through morphology 
observation and confirmation through literature. The inventory showed there are six species which 
belong to two genera. Genus Pandanus recorded from four species with few of them were 
commonly known as daily use as  P. amyrillifolius Roxb., P. conoideus Lam., P. tectorius Parkinson 
ex Du Roi. While genus Freycinetia also recorded from two species. 
 
Keywords: Bali Botanic Garden, Freycinetia, Pandanaceae, Pandanus. 

 
 

PENDAHULUAN 

Pandanaceae adalah salah satu suku dalam tumbuhan monokotil dan termasuk dalam kelompok 

Paleotropical (Stone, 1983; Callmander et al. 2012). Pandanaceae memiliki karakter dioecious 

pada seluruh anggotanya. Pandanaceae terdiri dari lima marga, yaitu Pandanus Parkinson, 

Freycinetia Gaudich, Martellidendron (Pic. Serm.) Callm. & Chassot, Sararanga Hemsl. dan 

Benstonea Callm. & Buerki (Buerki et.al., 2016). Tercatat tiga marga anggota Pandanaceae yang 

terdapat di Indonesia, yaitu Pandanus,  Freycinetia, dan Benstonea (Callmander et al. 2012).  

Pandanus adalah marga yang memiliki anggota jenis paling banyak dibanding marga yang lain, 

tercatat sekitar 450 jenis di dunia dengan habitus pohon atau semak. Persebaran Pandanus 

meliputi seluruh kawasan tropis Afrika, Madagaskar, Asia Tenggara, dan Kepulauan Indo-Pasifik 

(Gallaher et.al., 2015). Freycinetia memiliki sekitar 250 jenis dengan pusat keragaman di Indonesia 

dan New Guinea tersebar dari Sri Lanka hingga Kepulauan Pasifik. Marga Freycinetia memiliki 

habitus liana. Benstonea merupakan marga baru yang dipisahkan dari Pandanus sect. Acrostigma 

(Callm et.al., 2012) dan memiliki sekitar 60 jenis anggota (Buerki et.al., 2016). Benstonea memiliki 

ciri khusus yaitu stylus spiniform dan tajam. 

Dalam kehidupan sehari-hari, suku Pandanaceae menempati posisi yang penting setelah suku 

Poaceae dan Arecaceae (Keim, 2007). Di Indonesia khususnya Bali, pandan tergolong  tumbuhan 

dengan pemanfaatan yang tinggi. Pandan digunakan dalam  berbagai upacara adat, dimanfaatkan 

sebagai bahan kerajinan serta digunakan khusus pada ritual adat perang Pandan di desa 

mailto:wardhani_putrikesuma@yahoo.com
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Tenganan. Pemanfaatan  yang tinggi harus diimbangi dengan upaya konservasi, salah satunya 

dengan cara konservasi ex-situ di Kebun Raya “Eka Karya” Bali – LIPI. Koleksi suku Pandanaceae 

di Kebun Raya Bali merupakan hasil dari beberapa eksplorasi tumbuhan yang dilakukan di 

kawasan timur Indonesia. Pengkoleksian suku Pandanaceae pada saat fase anakan membuat 

identifikasi jenis saat pengambilan sulit untuk dilakukan, sehingga studi tentang keragaman 

Pandanaceae yang menjadi koleksi perlu untuk dilakukan disamping untuk mengetahui manfaat 

yang mungkin dimiliki oleh koleksi Pandanaceae. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

keragaman dan manfaat koleksi Pandanaceae di Kebun Raya Bali. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Penelitian ini menggunakan data dari koleksi suku Pandanaceae Kebun Raya “Eka Karya” Bali 

yang terletak di Vak XVIII.A (famili Pandanceae) serta katalog dan buku kebun per Agustus 2016 

dari Unit Registrasi Koleksi.  

 

Cara Kerja 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 dengan mengamati langsung koleksi hidup 

kelompok  tanaman Pandanaceae. Data morfometri diperoleh dengan melakukan pencatatan 

terhadap pengukuran organ vegetatif dan generatif. Pendokumentasian juga dilakukan terhadap 

karakter-karakter morfologi khusus. Kemudian dilakukan pendeskripsian dan studi literatur guna 

mengidentifikasi jenis serta mengetahui manfaat dan potensi beberapa koleksi tanaman pandan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebun Raya “Eka Karya” Bali telah menjadi wadah konservasi eks-situ sejak tahun 1959. Telah 

banyak tumbuhan langka, endemik dan berpotensi yang dikonservasi dari berbagai wilayah di 

Indonesia, khususnya wilayah Timur Indonesia. KREKB mulai melakukan konservasi 

Pandanaceae sejak tahun 1983. Dari hasil inventarisasi di petak Pandanacae tercatat 2 marga 

utama yang dimiliki KREKB, yaitu Pandanus dan Freycinetia. Terdapat 46 nomor tanaman pandan 

koleksi, dengan tiga belas nomor diantaranya sudah teridentifikasi hingga tingkat jenis. Hasil 

identifikasi menunjukkan 4 jenis dari marga Pandanus dan 2 jenis di marga Freycinetia. Koleksi 

Pandanaceae tersebut berasal dari Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Papua. 

Jenis-jenis dari marga Pandanus yang telah teridentifikasi antara lain Pandanus amaryllifolius 

Roxb., P. polycephalus Lam., P. tectorius  Parkinson ex Du Roi, P. conoideus Lam. Dua jenis di 

marga Freycinetia yang juga telah diidentifikasi, yaitu F. insignis Blume dan F. imbricata Blume. 

Jenis P. conoideus Lam. merupakan jenis yang mendominasi, sebanyak enam nomor jenis ini telah 

ditanam sebagai koleksi dan berasal dari Papua. 
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Deskripsi dilakukan berdasarkan pengamatan morfologi organ vegetatif dan generatif. Jenis-jenis 

yang dapat diamati baik secara vegetatif maupun generatif, yaitu P. polycephalus Lam. dan 

F.insignis Blume. Sedangkan P. amaryllifoius Roxb., P.tectorius Parkinson ex Du Roi, P. conoideus 

Lam dan F. insignis Blume adalah jenis-jenis yang hanya teramati morfologi vegetatifnya saja. 

Dari hasil pendeskripsian spesimen koleksi tanaman Pandanceae dan membandingkan dengan 

beberapa pustaka dapat diketahui perbedaan utama antara marga Pandanus dan Freycinetia. 

Perawakan Pandanus dapat berupa semak maupun pohon, dengan organ tambahan berupa akar 

penyangga. Freycinetia umumnya berhabitus sebagai perambat (climber). Daun di Pandanus 

memiliki duri di sepanjang tepinya namun pada tulang daun posisi duri terbalik, serta tidak memiliki 

cuping (aurilcle). Pada Freycinetia daun juga memiliki duri, tetapi umumnya hanya pada bagan 

pangkal dan ujung daun, serta terdapat cuping. Perbuahan Pandanus tersusun atas buah tunggal 

(drupe) membentuk phalange. Sedangkan Freycinetia memiliki perbuahan berupa buah basah-

berdaging (berries) (Keim, 2007). 

 

Deskripsi Jenis Teridentifikasi 

Pandanus amaryllifolius Roxb. Fl. Ind. 3:743 (1832). (Gambar 1) 

Pandanus hasskarlii Merr., Interpr. Herb. Amboin. 80 (1917) 

Pandanus latifolius Hassk., Flora 25 (2):13 (1842) 

Pandanus odorus Ridl., Fl. Malay Penins. 5:81 (1925) 

Semak atau pohon, diffuse, (1—1,6) m – (2—4,5) m, tidak atau jarang bercabang. Daun oblong 

dengan tiga tulang daun, berlilin. Permukaan atas daun hijau gelap dibanding permukaan bawah. 

Ujung daun berduri <1 mm, terlipat dua. 

Spesimen: BALI: Kab. Karangasem, Kec. Rendang, 13 Juni 2003, MS79. 

Nama lokal: Pandan arum. 

Distribusi: Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia dan Filipina. 

Manfaat dan kegunaan: pewarna dan penambah aroma alami makanan, antioksidan (Margaretta 

et.al. 2011), ritual adat pada upacara di Bali. 

 

Gambar 1. Koleksi Pandanus amaryllifolius Roxb. 
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Pandanus polycephalus Lam. Encycl. 1:372 (1785). (Gambar 2a; 2b; 2c) 

Jeanneretia littoralis Gaudich., Voy. Bonite, Bot. 3:t. 25, f. 1-7 (1841) 

Pandanus aimiriikensis Martelli, Fl. Micron. 60 (1933) 

Pandanus aruensis Martelli, Webbia 4:419 (1912) 

Pandanus brevispathus Martelli, Philipp.J.Sci., C 3:69 (1908) 

Pandanus columniformis Fagerl. Svensk Bot. Tidskr. 34:101 (1940) 

Pandanus freycinetioides (Gaudich.) Kurz, J.Asiat.Soc.Bengal, Pt.2, Hist. 38(2):151 (1869) 

Pandanus japensis Martelli, Bot.Jahrb.Syst. 49:65 (1912) 

Pandanus macrojeanneretia Martelli, Fl.Micron. 66 (1933) 

Pandanus peliliuensis Kaneh. Bot.Mag.(Tokyo) 49:113 (1935) 

Souleyetia freycinetioides Gaudich. Voy.Bonite, Bot. 3:t.19 (1841) 

Pohon, tinggi hingga 6m, percabangan pendek, memiliki akar penyangga. Daun linear, tepi daun 

bergigi pada bagian pangkal dan ujung daun, permukaan bawah tulang daun bergigi terbalik, 

permukaan bawah daun berlilin pada bagian pangkal. Buah tunggal terkumpul membentuk 

phalange, yang kemudian menyatu dalam 4—5  cephalium. 

Spesimen: BALI: Kab. Jembrana, 30 Juni 1996, BB45 ;SULAWESI: Sulawesi Selatan, Kab. 

Enrekang, Desa Dani, Hutan Batu Setan, 24 Juni 1996, Sulsel.I.41; Sulawesi Tenggara, Kab. 

Kolaka, Kec. Kolaka, Kel. Mangolo, Hutan Seladara, 17 November 1997, Lg183. 

Nama lokal: Pandan kecil 

Distribusi: Malaysia, Indonesia, Filipina, New Guinea, Pulau Solomon dan Caroline di Pasifik. 

Manfaat dan kegunaan: bahan obat kumur untuk meredakan pembengkakan pada gusi (Santoso, 

2016).  
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Gambar 2. Koleksi Pandanus polycephalus Lam. a) habitus; b) perbuahan dan satu bakal 
calon perbuahan; c) perbuahan yang tersusun atas kumpulan phalange 

 

Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi, Naturforscher (Halle) 4:250 (1774) (Gambar 3a; 3b)  

Corypha laevis (Lour.) A.Chev., Cat.Pl.Jard.Bot.Saigon 66 (1919) 

Pandanus absonus H.St.John, Rev.Gen.Pandanus 50:3 (1989) 

Pandanus baptistii Misonne, Wiener III.Gart.Zeitung 18:306 (1893) 

Pandanus bergmanii F.Br. Occas.Pap.Bernice Pauahi Bishop Mus. 9(4):4 (1930) 

Pandanus brachypodus Kaneh. Bot. Mag. (Tokyo) 49:425 (1935) 

Pandanus carolinensis Martelli, Webbia 4:400 (1914) 

Pandanus chamissonis Gaudich., Voy.Bonite,Bot. 3:t.22,f.9 (1841) 

Semak besar atau pohon kecil yang kokoh, 4—14 m. Daun tersusun  dalam  spiral 3 baris, 

mengumpul di ujung cabang, hijau gelap, 1—3 m × 11—16  cm, tepi daun dan tulang daun berduri, 

permukaan bawah daun berlilin namun tidak pada tulang daun. 

Spesimen: SULAWESI: Sulawesi Tenggara, Kab. Kolaka Utara, Kec. Batu Putih, Desa Patikala, 

02 Agustus 2004, Pen355. 

Nama lokal: Pandan Duri, Pandan Laut. 

Distribusi: Kepulauan Pasifik, Asia Tenggara, dan Australia bagian utara 

Notes: Cakupan distribusi P. tectorius yang sangat luas dan banyaknya variasi membuat 

penamaan dan deskripsi pada jenis ini menjadi kompleks. 

Manfaat dan kegunaan: penahan abrasi pantai (Hani, 2008), bahan kerajinan anyaman, bahan 

makanan dan tanaman hias (Arista et.al. 2014; Wardah,2009; Thomson et.al., 2006). Di negara 

a 

c 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

228 
 

lain seperti India, pandan duri telah umum digunakan sebagai obat oleh masyarakat ( Bhatt et 

al.2015). 

  

Gambar 3. Koleksi Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi a) habitus; b) daun, berlilin di 

permukaan bawah 

 

Pandanus conoideus Lam. Encycl. 1:372 (1785) (Gambar 4a; 4b; 4c; 4d) 

Bryantia butyrophora Webb, Voy.Bonite,Bot. 3:t.20 (1841) 

Pandanus cominsii Hemsl. Hooker’s Icon.Pl. 27:t.2654 (1900) 

Pandanus englerianus Martelli, Bot.Jahrb.Syst. 49:65 (1912) 

Pandanus erythros H.St.John, Pasific Sci. 22:515 (1968) 

Pandanus hollrungii Warb., Pflanzenr.IV, 9:71 (1900) 

Pandanus latericius B.C.Stone, Micronesia Suppl. 1:2 (1966) 

Pandanus subumbellatus Bess. ex Solms, Ann.Jard.Bot.Buitenzorg 3:96 (1883) 

Semak, bercabang, tinggi hingga 4—7 m, akar penyangga berduri. Daun 1—2 m × 5—8 cm, 

permukaan bawah daun berlilin tipis atau padat tetapi tidak kaku, ujung daun tajam tetapi tidak 

meruncing, tepi daun dan permukaan bawah tulang daun berduri. 

Spesimen: PAPUA: Kab. Jayawijaya, Kec. Walalama, Desa Kelila, 08 September 2005, GT2074, 

GT2068, GT2069, GT2064, GT2065; Kab. Jayawijaya, Slepkosi, 18 September 2008, GT2786. 

Nama lokal: Buah merah 

Distribusi: Maluku, New Guinea, Kepulauan Bismark, Pulau Solomon, Kepulauan Mikronesia 

(termasuk Carolina) 

a b 
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Manfaat dan kegunaan: Buah merah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Papua sebagai 

makanan, bahan obat, pakan dan umpan penangkap burung cendrawasih, kuskus pohon dan tikus 

tanah (Limbongan, 2009) 

  

  

Gambar 4. Koleksi Pandanus conoideus Lam. a) habitus; b) daun dalam susunan spirositik; c) & 
d) akar penyangga dengan permukaan berduri 

 

 Freycinetia insignis Blume. Rhumpia 1:158 (1837), (Gambar 5a, 5b, 5c, 5d) 

Tilandsia pseudoananas Blanco, Fl.Filip. 853 (1837)  

Batang lunak, diameter 3—4 cm. Daun linear, menyempit di bagian basal; ujung daun attenuate 

triangular, berduri; tepi daun di bagian basal berduri, tepi daun bagian tengah halus, 1—1,3 m × 6 

cm. Tekstur mengulit, flaccid.. Perbungaan sesil, dilindungi oleh spata, spadix 15 cm. Buah 4, 

lonjong. 

Spesimen: BALI: Kab. Tabanan, Kec. Pupuan, Banjar Sanda, Tp.95. 

a b 

c d 
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Distribusi: Semenanjung Malaya (Johor, Pahang, Perak, Selangor), Sumatra, Borneo (Serawak 

dan Sabah) 

Manfaat dan kegunaan: belum diketahui 

  

  

Gambar 5. Koleksi Freycinetia insignis Blume a) habitus; b) daun; c) & d) perbuahan dalam 

tandan tiga 

 

Freycinetia imbricata Blume, Rhumpia 1:157 (1837) Gambar (6a, 6b, 6c) 

Freycinetia imbricata var hispidula B.C.Stone, Gard.Bull.Singapore 25:204 (1970) 

Freycinetia imbricata var kuchinensis (Martelli) B.C.Stone, Gard.Bull.Singapore 25:215 (1970) 

Freycinetia kingiana Ridl., Mat.Fl.Malay.Penins. 2:234 (1907) 

Freycinetia kuchinensis Martelli, Webbia 3:178 (1910) 

Freycinetia montalbanica Martelli, Webbia 3:18 (1910) 

a b 
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Freycinetia schefferi Solms, Linnaea 42:98 (1878) 

Liana, kecil. Daun 40 cm × 6—15 mm, elips—oblong—lanset, menyempit di bagian dasar, ujung 

meruncing, tepi daun bergerigi pada bagian dasar dan ujung daun, bagian kiri dan kanan pangkal 

daun melebar; auricle memeluk batang  tanaman, ujung melekat dan membulat, seperti selaput 

dan bergerigi jarang di seluruh tepinya atau hanya di bagian ujung. 

Spesimen: NUSA TENGGARA BARAT: Kab. Lombok Timur, Taman Nasional Gunung Rinjani, 07 

April 2012, TNGR20. 

Distribusi : Malaya, Sumatra, Borneo, Java (Stone, 1970). 

Manfaat dan kegunaan: - 

 

    

Gambar 6. Koleksi Freycinetia imbricata Blume a) Habitus; b) Susunan daun; c) Auricle pada 

pangkal daun 

 

Berdasarkan hasil deskripsi diatas, tidak semua jenis dari Pandanaceae telah dimanfaatkan 

dengan baik. Marga Pandanus yang memiliki persebaran sangat luas dibandingkan dengan marga 

yang lain, telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Penelitian tentang P. tectorius 

telah berkembang hingga pemanfaatan fitokimia dan juga nano material dari daun (Sheltami et.al., 

2012; Zhang et.al., 2013). Pemanfaatan P. conoideus juga menjadi perhatian untuk pengobatan 

HIV/AIDS. Namun hingga saat ini pemanfaatan pada marga Freycinetia belum banyak dilakukan. 

Freycinetia belum mendapat perhatian karena secara morfologi, marga tersebut memiliki habitus 

liana dan tidak memiliki buah yang menarik. Selain itu identifikasi marga Freycinetia lebih banyak 

memiliki kendala karena perbedaan yang sangat kecil antar jenisnya pada bagian auricle. 

a 

b c 
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KESIMPULAN 
 
Kebun Raya ”Eka Karya” Bali memiliki 46 nomor koleksi tanaman Pandanceae yang berasal dari 

dua marga utama, Pandanus dan Freycinetia. Enam jenis yang sudah teridentifikasi yaitu 

Pandanus amaryllifolius Roxb., P. polycephalus Lam, P. tectorius Parkinson ex Du Roi, P. 

conoideus Lam, Freycinetia insignis Blume, F. Imbricata Blume. Kelompok marga Pandanus lebih 

umum dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dibanding marga Freycinetia baik untuk 

konsumsi maupun kerajinan.  
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ABSTRACT 
 
The conservation area of Sibela mountain (CAGS) was a unique region with some of 

the endemic flora and fauna. One of the endemic animals in the region  is butterflies 
Ornithoptera croesus. This research aims to study of species diversity on the  family 
Papilionidae in different habitats (lowland 20 meters above sea level, Balitro 200 meters 
above sea level, 400 meters above sea level Ra river and Sibela sago bond  800 meters 
above sea level) in the area of the conservation area of Sibela mountain. The study was 
conducted  from 1 June to  July 2015 and the method used is the descriptive method the 
observation is made by using plot (point). The results showed that there are two species of 
butterflies found in the  four altitude habitat is Papilio ulyses and Ornithoptera croesus. The 
value of species diversity in each habitat were analyzed by Shannon Wiener Index (H'), 
shows that the value of the index at lowland habitat (3.397), the  Balitro habitat (3,120),  the 
Ra river habitat (2,233), and the Sibela sago bond habitat (2,148). The index of diversity in all 
habitats categorized as low as in the range of 1.5 to 3.5. Based on data from this study, it can 
be suggested the need for the conservation of butterflies Family Papilionidae especially 
Bacan island endemic species. 
 

Keywords: altitude, Bacan Island ,diversity, Papilionidae. 

PENDAHULUAN 

Gunung Sibela terletak di Pulau Bacan, termasuk dalam kawasan cagar alam dengan luasan 

±23.024 Ha dan dengan ketinggian 2.118 mdpl di Kabupaten Halmahera Selatan. Pulau 

Bacan merupakan salah satu daratan (pulau) yang terpisah dari daratan Halmahera. Potensi 

daratan pulau ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Flora yang terdapat 

di pulau ini seperti jenis  Rhizophora (soki), Areceae (palem), Cocos nucifera (kelapa), dan 

Duku Bacan serta tumbuhan lainnya, sedangkan faunanya terdiri dari  monyet hitam (Macaca 

sp) dan berbagai jenis serangga. Kupu-kupu (Lepidoptera) termasuk salah satu serangga 

yang hidup di kawasan cagar alam gunung Sibela. Salah satu jenis kupu yang merupakan 

endemik pulau bacan adalah O. croesus. Kupu secara ekologis  memiliki peran sangat 

penting sebagai pollinator yang mendorong terjadinya penyerbukan pada tumbuhan 

(Boonvanno, 2000). Kupu-kupu juga dapat dijadikan sebagai bioindikator terhadap perubahan 

kualitas lingkungan (Lewis, 2001; Basset, et al., 2011). Selanjutnya  Menurut Saputro (2007), 

kupu-kupu merupakan salah satu satwa penyerbuk pada proses pembuahan bunga. Secara 

ekologis hal ini turut memberi andil dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem, 

sehingga perubahan keanekaragaman dan kepadatan populasinya dapat dijadikan sebagai 

salah satu indikator kualitas lingkungan. 

 

Scoble (1992) menyatakan bahwa kupu-kupu sangat bergantung pada 

keanekaragaman tanaman inang, sehingga memberikan hubungan yang erat antara 
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keanekaragaman kupu-kupu dengan kondisi habitatnya. Pada penelitian ini dilakukan kajian 

keanekaragaman kupu khususnya family Papilionidae pada berbagai ketinggia tempat. Di 

kawasan cagar alam gunung Sibela pada ketinggian tempat yang berbeda terdapat jenis dan 

jumlah tanaman inang (makanan) kupu yang berbeda. 

Selain bernilai ekologis, kupu-kupu memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. 

Soehartono dan Mardiastuti dalam Syaputra (2011) menyatakan bahwa koleksi kupu-kupu di 

pasar Internasional dihargai mulai dari US$ 1 hingga US$ 3.400 tergantung tingkat 

kelangkaannya. Di pulau Bacan dikenal satu jenis kupu endemik yang sangat cantik karakter 

morfologinya yaitu O. croesus. Hal ini menimbulkan rangsangan masyarakat untuk 

mengeksploitasi kupu-kupu dari alam semakin meningkat, yang akhirnya dapat 

mengakibatkan kepunahan pada jenis kupu-kupu tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, 

seperti pada kupu O. croesus.  O. croesus merupakan kupu endemik pulau Bacan yang 

memiliki warna tubuh menarik dengan ukuran tubuh yang relatif besar. Kupu O. croesus 

disebutkan oleh Wallace Golden Birdwing (1959). Kupu  O. croesus merupakan salah satu 

anggota family Papilionidae. 

Berdasarkan hasil survei pada penelitian awal, Mas’ud (2015) menyatakan bahwa 

keberadaan dan eksistensi kupu endemik di pulau Bacan 89% masyarakat sudah 

mengetahuinya namun belum ada upaya konservasi baik oleh masyarakat maupun 

pemerintah daerah. Sementara itu berbagai penelitian mengenai nilai etnik kupu-kupu telah 

banyak diteliti dan pengidentifikasian beberapa jenis kupu-kupu telah dilakukan. Namun, 

penelitian mengenai keanekaragaman kupu-kupu Family Papilionidae di pulau bacan belum 

pernah dilakukan. Menurut Mastrigt et al. (2010) kupu-kupu di Provinsi Papua Barat terdapat 

390 jenis, jumlah ini bisa bertambah dan berkurang seiring dengan penelitian di masa yang 

akan datang. Ahmad dkk (2014) melaporkan bahwa Keragaman dan distribusi jenis kupu-

kupu di pulau Bacan kategori tinggi, hal  ini sangat unik dan menarik untuk di kaji, sehingga 

penelitian ini dilakukan dengan menfokuskan satu Family papilionidae pada beberapa 

ketinggian tempat (tipe habitat). 

 

METODE 

Studi area  

pengambilan kupu-kupu dilakukan di lokasi cagar alam gunung Sibela Pulau  Bacan.  

Terdapat 4 titik pengambilan data yaitu titik I pada  ketinggian 20 mdpl, titik II pada ketinggian 

200 mdpl, titik III pada ketinggian 400 mdpl,  dan titik IV pada ketinggian 800 mdpl. 

Metode  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2015 dengan menggunakan metode 

desakriptif survey dimana observasi dilakukan dengan menggunakan metode plot (titik) 

(Leather, 2005) mengikuti garis transek yang diterapkan secara random sepanjang 1000 m. 

Selanjutnya  penelitian ini diarahkan pada kegiatan koleksi spesimen, identifikasi jenis dan 

perhitungan distribusi dan keanekaragaman khusus pada family Papilionidae. 

Analisis  
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Indeks Shannon Wiener (Magurran, 1988), digunakan untuk mengetahui keanekaragaman 

spesies pada setiap habitat, dengan rumus: 

H’=-∑pi In pi dimana pi= ni/N dan N =∑ni 

 
Keterangan: 

H’= Indeks Shannon Wiener 

pi = proporsi tiap spesies 

ln = Logaritme natural (bilangan alami) 

ni = Jumlah individu untuk spesies yang diamati 

N = Jumlah total individu 

Nilai keanekaragaman berdasarkan Indeks Shannon Wiener dikelompokkan dalam 

tiga kriteria, yaitu: apabila H’= 1,5-3,5 maka keanekaragaman rendah. Selanjutnya apabila 

nilai H’= 3.6-4,5 maka keanekaragaman sedang dan apabila nilai H’ berada pada 4,6-5,0 

maka keanekaragaman adalah tinggi (Magurran,1988). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pola Distribusi 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan  4 genus, 14 spesies kupu  sebanyak 71 

individu dalam 1 family yaitu papilionidae. Pengamatan jenis kupu-kupu pada 4 tipe habitat 

(titik) ketinggian 20 mdpl, ketinggian 200 mdpl, ketinggian 400 mdpl dan ketinggian 800 mdpl. 

Distribusi jenis kupu di setiap titik (ketinggian) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Penangkapan kupu-kupu dilakukan pada 4 ketinggian yang berbeda, dimana masing-masing 

habitat terdiri dari satu titik pengamatan. Terdapat kecenderungan menurun  jumlah dan  jenis 

kupu-kupu yang ditemukan pada ketinggian 400 mdpL dan 800 mdpL. Berdasarkan hasil 

penelitian, jumlah penyebaran kupu-kupu banyak ditemukan pada ketinggian rendah 

sebanyak 14 jenis baik pada ketinggian 20 mdpL maupun pada ketinggian 200 mdpL (habitat 

pemukiman dan perkebun) sedangkan pada habitat hutan produksi terbatas (400 mdpL) 

ditemukan 13 jenis dan dataran tinggi (800 mdpL) ditemukan 8 jenis. Sifat penyebaran kupu-

kupu yang diamati berdasarkan tipe ketinggian pada 4 habitat terlihat bahwa family 

Papilionidae yang tersebar hampir 75% spesies kupu dapat ditemukan pada 4 ketinggian 

tempat. Hal ini berbeda dengan pendapat Odum (1993), yang menyatakan bahwa sifat 

penyebaran mengelompok umumnya dimiliki oleh serangga karena kecenderungan untuk 

menggelompok dan berkumpul. Sifat penyebaran dari masing-masing spesies pada 4 habitat 

sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pakan, persaingan untuk mendapatkan pakan, 

ketersediaan cahaya matahari, kelembaban dan suhu yang ideal serta tersedianya tumbuhan 

seperti mussaenda, Asoka, ficus sp, citrus sp dan hibiscus rasasinensis, yang sesuai untuk 

meletakkan telur dan menetaskan larva. Menurut (D’Abrera 1990), kupu-kupu melakukan 

migrasi dalam jumlah yang banyak (berkelompok) dengan arah tertentu, untuk mencari 

tempat yang menyediakan cukup pakan bagi perkembangan larva. Sifat penyebaran pada 

empat lokasi (habitat) menunjukkan perbedaan jenis kupu-kupu hal ini diduga berkaitan 

dengan berbedaan tumbuhan yang ada pada masing-masing habitat tersebut. Secara umum 
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pada habitat dataran rendah ( 20 mdpl dan 200 mdpL) kenekaragaman kupu family 

Papilionidae lebih tinggi di banding keanekaragaman kupu pada dataran tinggi (800 mdpL). 

 

Tabel 1. Distribusi jenis kupu family Papilionidae  yang ditemukan pada titik (ketinggian) 
yang berbeda di  kawasan cagar alam gunung Sibela pulau Bacan. 

 

No Jenis Kupu-Kupu Family 

Ketinggian Tempat 

20 

mdpl 

200 

mdpl 

400 

mdpl 

800 

mdpl 

1 Ornithopthera croesus Papilionidae √ √ √ √ 

2 Papilio ulysses Papilionidae √ √ √  
3 Papilio polytes Papilionidae √ √ √  
4 Papilio deiphobus Papilionidae √ √ √ √ 
5 Papilio lorquinianus gelia Papilionidae √ √ √  
6 Papilio fuscus lapathus Papilionidae √ √ √  
7 Graphium agamemnon Papilionidae √ √ √ √ 
8 Graphium deucalion Papilionidae √ √ √ √ 
9 Graphium milon Papilionidae √ √   
10 Graphium codrus Papilionidae √ √ √ √ 
11 Graphium euphrates 

ornatus 

Papilionidae √ √ √ √ 

12 Graphium macfarlanei Papilionidae √ √ √ √ 
13 Troides criton Papilionidae √ √ √  
14 Troides hypolitus Papilionidae √ √ √ √ 

 

Struktur dan Komposisi 

Struktur dan komposisi jenis kupu yang terdapat di setiap titik (ketinggian) dapat dilihat pada 

Tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2. Komposisi jenis/spesies kupu family Papilionidae  di kawasan cagar alam gunung 
Sibela Pulau Bacan 

 

No Family/jenis 
20 mdpl 200 mdpl 400 mdpl 800 mdpl Total 

JLH % JLH % JLH % JLH % JLH % 

1 O. croesus 2 2,82 2 2,82 2 2,82 1 1,41 7 9,85 

2 P. ulysses 2 2,82 1 1,41 1 1,41 0 0 4 5,63 

3 P. polytes 2 2,82 1 1,41 1 1,41 0 0 4 5,63 

4 P. deiphobus 2 2,82 1 1,41 1 1,41 1 1,41 5 7,05 

5 P. lorquinianus 

gelia 

1 
1,41 

1 

1,41 

1 

1,41 

0 

0 

3 4,23 

6 P. fuscus lapathus 1 1,41 1 1,41 1 1,41 0 0 3 4,23 

7 G. agamemnon 2 2,82 2 2,82 1 1,41 1 1,41 6 8,45 

8 G. deucalion 2 2,82 2 2,82 1 1,41 1 1,41 6 8,45 
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9 G. milon 2 2,82 2 2,82 0 0 0 0 4 5,63 

10 G. codrus 2 2,82 2 2,82 1 1,41 1 1,41 6 8,45 

11 G. euphrates 

ornatus 

2 
2,82 

2 

2,82 

1 

1,41 

1 

1,41 

6 8,45 

12 G. macfarlanei 2 2,82 2 2,82 1 1,41 1 1,41 6 8,45 

13 T. criton 2 2,82 2 2,82 1 1,41 0 0 5 7,05 

14 T. hypolitus 2 2,82 2 2,82 1 1,41 1 1,41 6 8,45 

Total 26  23  14  8  71 100 

H’ 3,397 3,120 2,233 2,148 2,725 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Shannon Wiener pada 4 (ketinggian) habitat, nampak 

bahwa pada setiap titik berbeda nilainya. Perbedaan tersebut  dipengaruhi oleh faktor 

ketersediaan pakan. Pakan merupakan kebutuhan utama kupu-kupu sehingga jika terjadi 

kekurangan pakan akan mengakibatkan kelaparan dan akan terjadi perpindahan tempat 

hidup baru. Menurut Syafitri et al. (2010), kupu-kupu sangat tergantung pada tipe vegetasi 

sebagai sumber pakan dan apabila vegetasi tidak mendukung maka kupu-kupu akan 

berpindah ke daerah baru yang banyak terdapat vegetasi sebagai sumber pakan. 

 

 
 
Tabel 3. Indek keanekaragaman Kupu family Papilionidae di kawasan cagar alam gunung 

Sibela 
 

No Ketinggan/Habitat Jenis Individu 
Indeks Shannon 

Wiener (H’) 

1 20 mdpl 14 26 3,397 

2 200 mdpl 14 23 3,120 

3 400 mdpl 13 14 2,233 

4 800 mdpl 8  8 2,148 

 

Hasil perhitungan Indeks Shannon Wiener dapat dilihat bahwa habitat  20 mdpL dan 

200 mdpl (pemukiman dan perkebunan)  memiliki nilai keanekaragaman (H’) lebih tinggi, 

yaitu sebesar 3,397 dan  3,120 (Tabel 3). Hal ini disebabkan karena habitat pemukiman dan 

berkebun lebih terbuka dan berada di dekat air laut, sehingga tersedia air dan mineral yang 

menempel pada batu-batuan disekitar habitat. Menurut Mastrigt dan Rosariyanto (2005), 

bahwa disekitar daerah kali atau sungai banyak ditemukan kupu-kupu yang kadang 

menghisap air mineral yang menempel pada pasir dan batu, salah satunya dari kelompok 

Pieridae. Sedangkan ketinggian 400 mdpl dan 800 mdpL (hutan) merupakan habitat yang 

memiliki nilai keanekaragaman H’ = 2, 233 dan 2,148. Hal ini diduga dipengaruhi oleh adanya 

aktivitas manusia dalam membuka lahan (pada hutan produksi terbatas 400 mdpL). 

Sedangkan pada ketinggian 800 mdpl (hutan lindung) penurunan keanekaragaman kupu 

dikarenakan faktor adaptasi iklim dan ketersediaan makanan. Kehidupan kupu-kupu sangat 

tergantung pada tumbuhan dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Hal ini akan 
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berdampak pada keanekaragaman kupu-kupu (Syafitri et al. 2010). Berdasarkan data di atas 

dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman kupu family papilionidae di kawasan cagar alam 

gunung Sibela cenderung dipengaruhi oleh ketersediaan pakan selain faktor lingkungan 

(suhu, kelembaban dan intensitas cahaya). faktor abiotik mempengaruhi siklus hidup dan 

kemampuan bertahan hidup serangga (Syafitri et al. 2010). Hal lain juga adanya aktivitas 

masyarakat dalam membuka lahan sehingga mempengaruhi kehadiran kupu-kupu. 

 
KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 genus terdiri dari 14  spesies kupu family 

papilionidae yang ditemukan di 4 ketinggian tempat cagar alam gunung Sibela. Papilio ulyses 

dan Ornithoptera croesus merupakan anggota family papilionidae yang menjadi fokus 

penelitian ini. Keanekaragaman spesies pada setiap tipe habitat dianalisis berdasarkan 

Indeks Shannon Wiener (H’), menunjukkan bahwa nilai indeks pada habitat 20 mdpl  (3,397), 

habitat 200 mdpl (3,120), habitat 400 mdpl  (2,233), habitat 800 mdpl  (2,148). Indeks 

keanekaragaman pada semua habitat dikategorikan rendah karena berada pada kisaran 1,5-

3,5. Berdasarkan data penelitian ini maka dapat disarankan perlunya upaya konservasi kupu 

family Papilionidae khususnya spesies endemik pulau Bacan. 
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___________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Study was conducted to obtain species diversity and population condition of beetle 

and to determine the relationship of different pitfall traps bait types against beetle 

diversity obtained in old secondary lowland forest in Block Kepuh, Bojonglarang 

Jayanti Nature Reserve. Research was conducted by survey method and sampling 

technique by pitfall traps method used rotten meat bait (to obtain necrophagous 

beetles) and apple vinegar bait (to obtain fruit-eater beetles) were placed 100 meters 

along of line transect by 11 plots, and by direct searching method used insect nets. 

Abiotic parameters were recorded is moisture and temperature air; light intensity; 

moisture, temperature, and pH soil; altitude (elevation); and litter thickness. Biotic 

parameters were recorded is plant vegetation composition in 100 meters along of line 

transect. Obtained 18 species from 6 family by 250 individuals beetle used pitfall 

traps method, that is Harpalus sp., Exochomus sp., Anthonomus sp., 

Pseudanthonomus validus, Epuraea luteola, Coprophanaeus sp., Onthophagus 

catharinensis, Onthophagus semifex, Onthophagus tricolor, Paragymnopleurus 

maurus, Aleochara intricate, Anotylus nitidifrons, Oxytelus sp. 1, Oxytelus sp. 2, 

Philonthus sp., Philonthus quisquiliarius, Philonthus rubripennis, and Platydracus sp., 

and obtained 3 species from 3 family beetle used direct searching method, that is 

Eumorphus sp., Pseudanthonomus validus, and Onthophagus catharinensis. 

Diversity index of necrophagous beetle obtained by pitfall traps used rotten meat bait 

was medium abundant (H'=2.15) with species composition was equally distributed 

(E'=0.74), while diversity index of fruit or fermentation-eater beetles obtained by pitfall 

traps used apple vinegar bait was medium abundant (H'=1.18) with species 

composition was unevenly distributed (E'=0.41). Hypothesis test results indicated that 

there was significant difference between different pitfall traps bait types used rotten 

meat (necrophagous beetles) and apple vinegar (fruit or fermentation-eater beetles) 

against the presence frequency and the diversity of beetles in old secondary lowland 

forest in Block Kepuh, Bojonglarang Jayanti Nature Reserve, West Java. 

Keywords: apple vinegar, beetles, biodiversity, old secondary lowland forests, rotten 

meat 
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PENDAHULUAN 

 Kumbang (Ordo Coleoptera) merupakan ordo terbesar dalam kelompok 

serangga (Classis Insecta), karena menyusun sekitar 40% dari seluruh spesies 

serangga serta sudah lebih dari 350.000 spesies kumbang yang telah dideskripsikan 

dan diberi nama (Borror et al., 1992). Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 10% 

spesies kumbang dari seluruh spesies kumbang yang ada di dunia (Noerdjito, 2003). 

 Kumbang memiliki peran penting dalam suatu ekosistem yang dapat 

memberikan informasi dalam studi lingkungan. Secara ekologi, kumbang sebagai 

pengurai memainkan peran sejak memakan dan menguraikan material yang 

mati/membusuk, sehingga membantu mengembalikan substansi organik ke tanah 

dengan lebih cepat yang nantinya dapat mereka gunakan kembali (Evans, 1975). 

Aktivitas menguraikan dan menyebarkan tinja yang dilakukan oleh kumbang tinja 

(Familia Scarabaeidae), secara umum berpengaruh terhadap kesuburan, struktur, 

dan siklus hara serta nutrisi dalam tanah, sehingga juga berpengaruh terhadap 

tumbuhan di sekitarnya (Andersen, 2001). Peran penting lainnya adalah sebagai 

agen penyebaran tumbuhan dengan cara membenamkan biji pada kotoran ke dalam 

tanah sehingga mendukung terjadinya perkecambahan biji.  

 Kumbang terdapat hampir di seluruh bagian dunia, termasuk di habitat 

terestrial seperti hutan (Booth et al., 1990). Pada umumnya, kumbang sering 

digunakan sebagai bio-indikator tingkat kerusakan hutan tropis dan suatu habitat 

serta perubahan lahan karena struktur komunitas dan distribusi kumbang sangat 

dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik lingkungan (Andersen, 2001; Garcia-

Tejeroa et al., 2013; Shahabuddin, 2011). Jika hutan mengalami kerusakan, maka 

suksesi menjadi hutan sekunder dapat terjadi dengan munculnya spesies tumbuhan 

asing invasif sebagai tumbuhan pionir yang dapat menjadi ancaman penurunan 

bahkan kepunahan spesies keanekaragaman hayati yang lebih tinggi (Soerianegara 

dan Indrawan, 1976; D'Antonio and Vitousek, 1992). Kerusakan tanah oleh erosi 

pada hutan, dalam waktu 15-20 tahun akan membentuk hutan sekunder muda dan 

setelah 50 tahun akan membentuk hutan sekunder tua.  

 Penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia menjadi perhatian terutama 

pada suatu kawasan konservasi, termasuk Cagar Alam Bojonglarang Jayanti 

(CABJ). CABJ merupakan kawasan suaka alam yang memiliki dua tipe hutan, yaitu 

hutan pantai dan hutan dataran rendah di pantai selatan Jawa Barat yang keadaan 

alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi. 

Kawasan CABJ yang terletak berbatasan dengan lahan pertanian masyarakat 

menyebabkan kawasan ini tidak terlepas dari gangguan masyarakat yang berada 

sekitar kawasan. Aktivitas manusia merambah kawasan cagar alam telah 
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menyebabkan keterbukaan lahan dan kerusakan hutan di CABJ (Arifian, 2014). Oleh 

karena itu, studi mengenai keanekaragaman kumbang (Ordo Coleoptera) di hutan 

dataran rendah sekunder tua di Cagar Alam Bojonglarang Jayanti, Jawa Barat, perlu 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh kerusakan hutan terhadap keberlangsungan 

hidup keanekaragaman hayati, khususnya kumbang, sehingga diharapkan nantinya 

dapat ditentukan langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan 

konservasi. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di hutan dataran rendah sekunder tua Blok Kepuh di 

Cagar Alam Bojonglarang Jayanti, Jawa Barat. Stasiun penelitian pengambilan 

sampel kumbang dilakukan pada koordinat 07o29’09.24”-07o29’11.45” S dan 

107o23’52.62”-107o23’53.08” T dengan ketinggian 89-104 meter dpl. Penelitian 

dilakukan pada Bulan Mei - Juni 2015.  

 Pada daerah Blok Kepuh, tipe hutan dataran rendah terbagi lagi menjadi 

hutan dataran rendah primer dan sekunder. Pada penelitian ini, hutan dataran 

rendah sekunder tua di Blok Kepuh dipilih sebagai lokasi penelitian, sebab lokasi 

tersebut tengah mengalami perkembangan suksesi alami yang terbentuk pasca 

kerusakan hutan akibat aktivitas perambahan yang dapat mempengaruhi 

keanekaragaman kumbang di dalamnya. 

Metode Pengumpulan Sampel Kumbang 

 Penelitian dilakukan dengan metode survei. Teknik pengumpulan sampel 

dilakukan dengan metode pitfall traps (perangkap jebak) dan direct searching. 

Metode pitfall traps (perangkap jebak) dilakukan dengan menggunakan umpan 

daging serta jeroan ayam dan ikan yang dibusukkan (da Silva et al., 2012) serta 

menggunakan umpan cuka apel (ACV - Apple Cedar Vinegar) (Sutherland, 2006) 

yang dipasang sepanjang 100 meter garis transek sebanyak 11 plot jebakan 

(Shahabuddin et al., 2005b). Penempatan transek diupayakan pada wilayah vegetasi 

tumbuhan yang representatif heterogen dan memotong garis kontur (secara tegak 

lurus garis pantai), sehingga diharapkan hasil yang diperoleh dapat menunjukkan 

adanya
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 variasi spesies yang timbul akibat variasi vegetasi dan ketinggian lokasi, serta dapat 

menghindari adanya gangguan pejalan kaki yang melewati lokasi penelitian. Pada 

setiap plot ditempatkan variasi umpan pitfall traps untuk menarik berbagai spesies 

kumbang, umpan daging dan jeroan busuk untuk menarik kumbang nekrofagus 

(kumbang pemakan bangkai/chafer), sedangkan umpan cuka apel untuk menarik 

kumbang yang tertarik pada buah atau fermentasinya. Metode direct searching 

dilakukan dengan bantuan insect net (jaring serangga) (Hoff et al., 2002) untuk 

mengambil kumbang yang terdapat di tanah, dedaunan, batang lapuk, atau 

pepohonan yang tidak dapat tercuplik dengan pitfall traps (Rahmawaty, 2006).  

 

 

 

 

Sampel serangga yang diperoleh hanya diambil yang berasal dari kelompok 

kumbang (Ordo Coeloptera) 

Parameter Abiotik dan Biotik Lingkungan 

 Parameter abiotik dan biotik lingkungan yang dicatat berupa kelembaban dan 

temperatur udara; intensitas cahaya; kelembaban, temperatur, dan ph tanah; 

ketinggian lokasi; ketebalan seresah; serta komposisi jenis vegetasi tumbuhan di 

sekitar garis transek yang terdapat perangkap jebak pitfall traps.  

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Pengambilan Sampel 

Kumbang 
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Identifikasi dan Analisis Data 

 Identifikasi dilakukan hingga tingkat spesies atau genus dengan 

menggunakan buku identifikasi kumbang (Ordo Coleoptera) dan situs internet yang 

dilakukan di Laboratorium Taksonomi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Analisis data 

yang dihitung hanya pada sampel yang diperoleh dengan metode pitfall traps, 

sedangkan sampel yang diperoleh dengan metode direct searching menjadi data 

pendukung. Analisis data untuk menyatakan keanekaragaman spesies pada suatu 

habitat dilakukan dengan menghitung pendekatan melalui nilai Indeks 

Keanekaragaman Spesies Shannon-Wiener (H'), Indeks Kekayaan Spesies Margalef 

(R), dan Indeks Kerataan Spesies Evenness (E') (Krebs, 1972; Magurran, 1988), 

sedangkan analisis data untuk menyatakan tingkat perbedaan antara frekuensi 

kehadiran serta keanekaragaman spesies kumbang terhadap penggunaan umpan 

pitfall traps pada lokasi penelitian dihitung dengan nilai Variansi (Var H') 

menggunakan rumus Uji Hutchinson dan pendekatan Uji t hitung (Magurran, 1988; 

Odum, 1993). 

  

  

Keterangan :  

Var H'  = Variansi Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener 

ni = Jumlah individu dari spesies ke-i 

N = Jumlah total individu dari seluruh spesies 

S = Jumlah spesies 

H' 1 2  = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener perangkap jebak umpan 1 dan 2 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi Spesies Kumbang yang Diperoleh 

 Komposisi jumlah spesies kumbang yang terperangkap pada seluruh pitfall 

traps baik dengan umpan daging busuk maupun cuka apel di seluruh plot di lokasi 

penelitian adalah berjumlah 18 spesies dari 6 familia dengan jumlah total 250 

individu. Berikut ini (Tabel 1) merupakan kumbang (Ordo Coleoptera) yang diperoleh 

dengan pitfall traps dengan umpan daging busuk dan cuka apel di lokasi penelitian. 

Var H' =  
∑ 𝑷𝒊 (𝑳𝒏 𝑷𝒊)𝟐−(∑𝑷𝒊 𝑳𝒏 𝑷𝒊)

𝟐

𝑵
 

- 
𝑺−𝟏

𝟐 𝑵 𝟐
 

Pi = 𝒏𝒊
𝑵

 

 

t hit =
  

𝑯′
𝟏− 𝑯

′
𝟐

[ 𝒗𝒂𝒓 (𝑯′
𝟏) + 𝒗𝒂𝒓 (𝑯′

𝟐) ]
 
𝟏
𝟐 

 

df  =
  

( Var H'1 + Var H'2)
2

Var H'1
2

N1
 + 

Var H'2
2

N2
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Tabel 1. Kumbang yang Diperoleh di LokasiPenelit 

 

Selain itu, dengan metode direct searching juga ditemukan kumbang 

sebanyak 3 spesies dari 3 familia. Kumbang yang diperoleh dengan metode ini, 

ditemukan pada pohon mati, seresah, dan tumbuhan bawah. Kumbang yang 

ditemukan pada pohon mati, yaitu kumbang Eumorphus sp. dari Familia 

Endomychidae (Lycoperdininae: Amphisternini) atau disebut fungus beetle yang 

ditemukan pada pohon cerlang (Pterospernum diversifolium) yang telah mati. 

Kumbang yang ditemukan pada seresah daun, yaitu kumbang Pseudanthonomus 

validus dari Familia Curculionidae. Selain itu, kumbang yang ditemukan pada 

tumbuhan bawah, yaitu Onthophagus catharinensis dari Familia Scarabaeidae yang 

ditemukan pada tumbuhan heucat. 

Komposisi Jumlah Spesies dan Individu pada Setiap Familia Kumbang dari Pitfall 

Traps  

No. 
Nama 

Familia 
Nama Spesies 

Jenis Umpan 
Jumlah 

Individu 
Daging 

Busuk 
Cuka Apel 

1 Carabidae Harpalus sp. - 1 1 

2 Coccinellidae Exochomus sp. - 1 1 

3 

Curculionidae 

Anthonomus sp. - 1 1 

4 

Pseudanthonomus 

validus 
- 1 1 

5 Nitidulidae Epuraea luteola - 59 59 

6 

Scarabaeidae 

Coprophanaeus sp. 2 - 2 

7 

Onthophagus 

catharinensis 
2 - 2 

8 Onthophagus semifex 21 - 21 

9 Onthophagus tricolor 20 5 25 

10 

Paragymnopleurus 

maurus  
2 - 2 

11 

Staphylinidae 

Aleochara intricata 22 - 22 

12 Anotylus nitidifrons 25 1 26 

13 Oxytelus sp. 1 36 8 44 

14 Oxytelus sp. 2 5 6 11 

15 Philonthus sp. 19 - 19 

16 Philonthus quisquiliarius 1 - 1 

17 Philonthus rubripennis 2 - 2 

18 Platydracus sp. 8 2 10 

Jumlah 165 85 250 
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Sampel kumbang yang diperoleh dengan metode pitfall traps baik dengan 

umpan daging busuk maupun cuka apel, yaitu sebanyak 6 familia. Enam familia yang 

berhasil diperoleh, yaitu Familia Carabidae, Coccinellidae, Curculionidae, Nitidulidae, 

Scarabaeidae, dan Staphylinidae. Familia yang terlihat dominan diperoleh adalah 

Familia Staphylinidae yang diperoleh sebanyak 135 individu dari 8 spesies (54% dari 

total individu yang diperoleh).  

 

Gambar 2.  Diagram Komposisi Jumlah Spesies dan   Individu pada Setiap 

Familia Kumbang    yang diperoleh 

 Familia kedua yang banyak diperoleh yaitu Familia Nitidulidae, yaitu dengan 

jumlah sebanyak 59 individu dari 1 spesies (23,6% dari total individu). Familia 

lainnya yang banyak diperoleh adalah Familia Scarabaeidae, yaitu dengan jumlah 52 

individu dari 5 spesies (20,8% dari total individu). Familia keempat yang terlihat 

sedikit diperoleh adalah Familia Curculionidae, yaitu dengan jumlah 2 individu dari 2 

spesies (0,8% dari total individu). Familia terakhir yang paling sedikit diperoleh 

terdapat 2 macam familia, yaitu Familia Carabidae dan Coccinellidae dengan jumlah 

masing-masing 1 individu dari 1 spesies (masing-masing 0,4% dari total individu).  

Kumbang yang Diperoleh dengan Pitfall Traps Menggunakan Umpan Daging Busuk 

 Berdasarkan hasil pitfall traps dengan umpan daging busuk (Tabel 1), 

kumbang (Ordo Coleoptera) yang berhasil diperoleh yaitu hanya dari Familia 

Scarabaeidae dengan spesies Coprophanaeus sp., Onthophagus catharinensis, 

Onthophagus semifex, Onthophagus tricolor, dan Paragymnopleurus maurus (5 

spesies dari 3 genus), serta Familia Staphylinidae dengan spesies Aleochara 

intricata, Anotylus nitidifrons, Oxytelus sp. 1, Oxytelus sp. 2, Philonthus sp., 
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Philonthus quisquiliarius, Philonthus rubripennis, dan Platydracus sp. (8 spesies dari 

5 genus). Umpan daging busuk digunakan bertujuan untuk menarik kumbang 

nekrofagus (pemakan bangkai/kotoran atau disebut scavenger/dekomposer).  

 Kumbang Scarabaeidae atau disebut juga kumbang scarab yang diperoleh 

dari pitfall traps ini berasal dari 3 genus besar yang biasanya dikenal sebagai 

kumbang scavenger (dekomposer) atau jenis nekrofagus/saprofagus, yaitu kumbang 

yang memakan material hewan dan tumbuhan yang mati atau membusuk, serta 

bahan-bahan hewani seperti bangkai dan tinja (Evans, 1975). 

 Kumbang Staphylinidae atau disebut kumbang pengembara yang diperoleh 

lebih beragam, yaitu diperoleh sebanyak 8 spesies dari 5 genus. Kumbang ini lebih 

sering ditemui pada material yang membusuk, terutama tinja dan bangkai. 

Kebanyakan mereka adalah predator, tetapi sebagian ada juga yang bersifat parasit 

(Borror et al., 1992). Kumbang Staphylinidae yang biasanya ditemukan pada 

permukaan tanah, yaitu Genus Oxytelus, Aleochara, Anotylus, dan Philonthus.  

Kumbang yang Diperoleh dengan Pitfall Traps Menggunakan Umpan Cuka Apel 

 Berdasarkan hasil pitfall traps dengan umpan cuka apel (Tabel 1), kumbang 

(Ordo Coleoptera) yang berhasil diperoleh dari 6 familia, yaitu Familia Carabidae 

spesies Harpalus sp. (1 spesies); Familia Coccinellidae spesies Exochomus sp. (1 

spesies);  Familia Curculionidae spesies Anthonomus sp. dan Pseudanthonomus 

validus (2 spesies); Familia Nitidulidae spesies Epuraea luteola (1 spesies), Familia 

Scarabaeidae spesies Onthophagus tricolor (1 spesies); dan Familia Staphylinidae 

spesies Anotylus nitidifrons, Oxytelus sp. 1, Oxytelus sp. 2, dan Platydracus sp. (4 

spesies dari 3 genus). Umpan cuka apel digunakan bertujuan untuk menarik 

kumbang yang menyukai aroma buah dan fermentasi. 

Familia Carabidae senang bersembunyi di dalam tanah, bawah batu, celah 

kayu mati, atau dalam bahan organik lapuk. Sebagai kumbang predator/pemangsa, 

terdapat beberapa spesies hidup sebagai pemakan bangkai atau material organik 

yang membusuk (Noerdjito, 2003). Kumbang Harpalus sp. seringkali terlihat di 

bawah kayu lapuk atau bersembunyi di bawah lumut, ranting jatuh, atau seresah, 

namun tidak biasa bagi kumbang Carabidae ini memakan tumbuhan. 
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 Spesies kumbang dari Familia Coccinellidae, yaitu Exochomus sp. Kumbang 

ini merupakan predator/pemangsa yang umumnya terdapat pada semak-semak atau 

tumbuhan terutama yang sedang dihuni oleh kutu daun (Noerdjito, 2003). 

 Hampir semua spesies kumbang dari Familia Curculionidae adalah pemakan 

tumbuhan, biji dan bagian dari tumbuhan, pengebor batang, sebagai penambang 

daun, serta terdapat pula yang hidup sebagai perombak bahan organik tumbuhan. 

Familia Curculionidae ini sangat umum dijumpai di dalam hutan (Noerdjito, 2003). 

Anthonomus sp. merupakan kumbang Curculionidae pemakan tumbuhan, 

sedangkan Pseudanthonomus validus  merupakan kumbang Curculionidae pemakan 

buah. 

 Kumbang Nitidulidae sering ditemukan pada tumbuhan yang sedang 

membusuk, terutama buah-buahan, jamur, dan diketahui sebagai pengisap cairan 

hasil fermentasi (Noerdjito, 2003). Oleh karena itu, kumbang Nitidulidae banyak 

diperoleh pada umpan cuka apel yang beraroma buah dan fermentasi. 

Komposisi Jumlah Familia, Spesies, dan Individu Kumbang yang Diperoleh 

pada Setiap Jenis Umpan Pitfall Traps 

 

Gambar 3.  Diagram Jumlah Familia, Spesies, dan Individu Kumbang yang 

Diperoleh 

 Pada pitfall traps yang menggunakan umpan daging busuk, kumbang yang 

diperoleh berasal dari 2 familia yang terdiri dari 13 spesies dan 165 individu. Pada 

pitfall traps yang menggunakan umpan cuka apel, kumbang yang diperoleh berasal 

dari 6 familia yang terdiri dari 10 spesies dan 85 individu. Umpan daging busuk 

digunakan bertujuan untuk menarik kumbang jenis nekrofagus, yaitu kumbang 

pemakan bangkai atau kotoran, sedangkan umpan cuka apel digunakan bertujuan 

untuk menarik kumbang pemakan buah atau yang tertarik pada fermentasi. 
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 Berdasarkan diagram (Gambar 3), dapat dilihat bahwa jumlah familia 

kumbang yang diperoleh lebih banyak pada umpan cuka apel sejumlah 6 familia 

dibandingkan daging busuk yang sejumlah 2 familia. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa jenis kumbang pemakan buah atau fermentasi jumlahnya lebih beragam pada 

tingkat familia dibandingkan dengan jenis kumbang nekrofagus di hutan dataran 

rendah Blok Kepuh. Namun, berdasarkan jumlah pada tingkat spesies dan individu 

kumbang yang diperoleh, umpan daging busuk lebih banyak menarik kumbang 

sejumlah 13 spesies dari 165 individu daripada umpan cuka apel yang sejumlah 10 

spesies dari 85 individu. 

Analisis Keanekaragaman Spesies Kumbang yang Diperoleh dengan Pitfall 

Traps 

 

Gambar 4. Diagram Nilai Indeks Keanekaragaman  (H'), Kekayaan (R), dan Kerataan 

(E') Spesies Kumbang yang Diperoleh dengan Jenis Umpan Pitfall Traps yang 

Berbeda 

Berdasarkan diagram (Gambar 4), dapat diketahui bahwa jenis umpan pitfall 

traps yang menggunakan daging busuk untuk memperoleh kumbang nekrofagus di 

hutan dataran rendah Blok Kepuh, pada Indeks Keanekaragaman (H') lebih lebih 

beragam pada tingkat spesies dan individunya serta dengan Indeks Kerataan (E') 

yang lebih merata persebaran hasil jumlah individu yang diperoleh dibandingkan 

dengan jenis umpan pitfall traps yang menggunakan cuka apel untuk memperoleh 

kumbang pemakan buah atau fermentasi. Namun, pada Indeks Kekayaan (R) lebih 

tinggi pada kumbang pemakan buah atau fermentasi karena antara jumlah spesies 

dan jumlah individu yang lebih seimbang dibandingkan kumbang nekrofagus. 

 Pada umpan daging busuk, memiliki nilai Indeks Keanekaragaman (H') 2,15 

(sedang) (Michael, 1995), Indeks Kekayaan (R)  3,33 (rendah) (Magurran, 1988), 
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dan Indeks Kerataan (E') 0,74 (tersebar merata) (Krebs, 1972). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kumbang jenis nekrofagus/ saprofagus (kumbang 

dekomposer/pengurai) pada stasiun lokasi penelitian memiliki keanekaragaman 

spesies (H') kumbang yang sedang, sebab dari 165 individu yang diperoleh berasal 

dari 13 spesies dan 2 familia. Hal tersebut juga mempengaruhi nilai indeks kekayaan 

(R) yang memiliki kekayaan spesies yang rendah karena jumlah spesies yang 

diperoleh sedikit, namun dengan jumlah individu yang banyak. Berdasarkan nilai 

indeks kerataan (E'), kumbang jenis ini memiliki komposisi spesies yang tersebar 

merata. Hal tersebut dapat disebabkan karena peletakan transek pada wilayah 

sebaran tumbuhan Rafflesia patma yang tersebar pada sejumlah 6 dari 11 plot, yaitu 

pada plot 2, 4, 5, 9, 10, dan 11. Menurut Shahabuddin et al. (2005a), kumbang jenis 

ini juga tertarik pada tumbuhan yang berbau seperti bangkai atau kotoran, termasuk 

seperti Rafflesia patma, sehingga hal tersebut menyebabkan persebaran kumbang 

yang merata pada beberapa plot. 

 Pada umpan cuka apel, memiliki nilai Indeks Keanekaragaman (H') 1,18 

(sedang) (Michael, 1995), Indeks Kekayaan (R) 3,83 (sedang) (Magurran, 1988), dan 

Indeks Kerataan (E') 0,41 (tersebar tidak merata) (Krebs, 1972). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kumbang jenis pemakan buah atau yang tertarik pada 

fermentasi cuka apel pada stasiun lokasi penelitian memiliki keanekaragaman 

spesies (H') kumbang yang sedang, sebab dari 85 individu yang diperoleh berasal 

dari 10 spesies dan 6 familia. Namun, indeks kekayaan (R) memiliki  nilai kekayaan 

spesies yang sedang karena jumlah individu yang tidak begitu banyak. Berdasarkan 

nilai indeks kerataan (E'), kumbang jenis ini memiliki komposisi spesies yang 

tersebar tidak merata. Hal tersebut dapat disebabkan karena peletakan transek pada 

wilayah sebaran tumbuhan Rafflesia patma yang tersebar pada 6 plot, sehingga 

hanya terdapat 5 plot lainnya yang tidak terletak di sekitar tumbuhan Rafflesia patma, 

yaitu pada plot 1, 3, 6, 7, dan 8. 

Uji Hipotesis Metode Pitfall Traps dengan Jenis Umpan yang Berbeda 

Tabel 2. Analisis Data Hipotesis dengan Uji t hitung  

Uji Nilai / Hasil 

 0,05 

Df 200,911 

t tabel 1,97184 

t hitung 0,158 
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Hasil t hitung < t table 

Hipotesis 

(Magurran, 

1988) 

Ditolak 

Terdapat perbedaan yang 

bermakna/signifikan 

(berpengaruh)  

 

 Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan hubungan pengaruh perbedaan 

penggunaan jenis umpan yang berbeda terhadap frekuensi kehadiran dan 

keanekaragaman kumbang yang diperoleh. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

dikatakan bahwa kumbang yang diperoleh dengan umpan daging busuk (untuk 

kumbang nekrofagus/saprofagus) memiliki keanekaragaman yang berbeda dengan 

kumbang yang diperoleh dengan umpan cuka apel (kumbang pemakan buah atau 

fermentasinya). Hal tersebut menunjukkan bahwa frekuensi kehadiran dan 

keanekaragaman spesies kumbang yang diperoleh di hutan dataran rendah 

sekunder tua Blok Kepuh CABJ dipengaruhi oleh perbedaan jenis umpan pitfall 

traps. 

Keanekaragaman Spesies Kumbang Berdasarkan Parameter Lingkungan 

Tabel 3. Parameter Lingkungan yang Dicatat 

Parameter Nilai Rata-rata 

Kelembaban udara (%) 77,64 % 

Temperatur udara (oC) 30,82 oC 

Temperatur udara min-max 

(oC) 
16 – 35,5 oC 

Intensitas cahaya (lux) 881,79 lux 

Kelembaban tanah (%) 66,36% 

Temperatur tanah (oC) 23,55 oC 

pH tanah 6,65 

Ketinggian (meter dpl) 89 – 104 mdpl 

Ketebalan seresah (cm) 2,81 cm 

 Kelembaban udara, temperatur udara, dan intensitas cahaya merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi aktivitas dan perkembangan kumbang. Secara 

umum, di stasiun lokasi penelitian memiliki kelembaban udara rata-rata 77,64%, 
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temperatur udara rata-rata 30,82oC, temperatur udara harian 16-35,5oC, dan 

intensitas cahaya 881,79 lux. 

 Jumar (2000) menyatakan bahwa pada kelembaban yang sesuai, kumbang 

akan lebih toleran terhadap temperatur ekstrim. Kumbang membutuhkan kadar air 

dalam udara atau kelembaban tertentu untuk beraktivitas. Kelembaban yang tinggi 

berpengaruh pada distribusi, kegiatan, dan perkembangan kumbang. Kisaran 

temperatur optimum untuk perkembangbiakan kumbang adalah sekitar 25°C.  

 Tinggi rendahnya intensitas cahaya matahari dipengaruhi oleh kerapatan 

kanopi. Semakin tinggi dan lebat habitus tumbuhan pelindung, maka cahaya yang 

menembus hingga permukaan semakin sedikit. Cahaya matahari dibutuhkan secara 

tidak langsung oleh kumbang, sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai suatu 

penanda aktivitas tertentu. Menurut Leksono (2007), kumbang memanfaatkan sinar 

matahari untuk proses mencari makan, berganti kulit, berkembang biak, atau 

kegiatan lainnya. Cahaya mempengaruhi distribusi lokal kumbang, sehingga 

kumbang tersebut dapat beraktivitas sesuai dengan respons sinyal yang berasal dari 

sinar matahari. 

 Kelembaban, temperatur, dan pH tanah merupakan salah satu faktor fisik 

tanah yang sangat menentukan kehadiran dan kepadatan organisme tanah yang 

sangat dipengaruhi oleh kelembaban dan temperatur udara. Secara umum, di 

stasiun lokasi memiliki kelembaban tanah rata-rata adalah 66,36%, temperatur tanah 

rata-rata 23,55oC, dan pH tanah 6,65. Kondisi lingkungan di udara mempengaruhi 

kondisi tanahnya, yaitu kelembaban tanah. 

 Kelembaban yang rendah, dengan temperatur dan intensitas cahaya di udara 

yang tinggi, menyebabkan kondisi tanah kering dan kelembaban rendah. Menurut 

Odum (1993), kelembaban tinggi lebih baik bagi kumbang daripada kelembaban 

rendah, sehingga hal ini menyebabkan kondisi yang kurang optimum bagi kehidupan 

kumbang. 

 Ketinggian lokasi merupakan faktor fisik lainnya yang sangat menentukan 

kehadiran dan kepadatan kumbang yang memiliki habitat di hutan dan tinggal di 

permukaan tanahnya. Menurut Shahabuddin (2005a), ketinggian yang optimum 

untuk kehidupan serangga adalah di bawah 300 m, sehingga pada ketinggian 

stasiun lokasi antara 89-104 meter dpl merupakan ketinggian yang optimum. 

 Kumbang nekrofagus/saprofagus memiliki nilai indeks keanekaragaman yang 

lebih beragam daripada kumbang pemakan buah atau fermentasinya (H'daging busuk = 

2,15 & H'cuka apel = 1,18). Berdasarkan kondisi seresah yang cukup banyak pada 

lokasi penelitian, sehingga lebih mendukung kehadiran kumbang yang bersifat 

sebagai dekomposer yang memakan bahan organik mati atau lapuk. Namun, 
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keanekaragaman dan persebaran vegetasi tumbuhan bawah pada lokasi ini 

termasuk melimpah sedang, sehingga menyebabkan lapisan seresah pun tidak 

melimpah, sehingga menyebabkan keanekaragaman dan persebaran kumbang 

hanya melimpah sedang. 

 Menurut Odum (1993), suatu perkembangan ekosistem yang baik memiliki 

struktur vegetasi yang beraneka ragam dan penyebaran luas yang sangat 

menunjang bagi kehidupan satwa di ekosistem tersebut, begitu pula dengan 

kumbang. Kondisi hutan dataran rendah sekunder tua di Blok Kepuh ini tengah 

mengalami perkembangan suksesi alami akibat kerusakan hutan, diketahui bahwa 

keanekaragaman vegetasi sekitar pun kurang beragam, sehingga mempengaruhi 

keanekaragaman kumbang di dalamnya. Andersen (2003); Shahabuddin et al. 

(2002); dan Boonrotpong et al. (2004); melaporkan terjadinya penurunan secara 

signifikan pada jumlah spesies dan ukuran kumbang seiring dengan penurunan luas 

fragmen hutan, sehingga hal ini menyebabkan menurunnya kelimpahan kumbang 

pada habitat hutan sekunder yang telah rusak dibandingkan dengan kumbang pada 

hutan primer.   

 

KESIMPULAN 

1. Kumbang (Ordo Coleoptera) di hutan dataran rendah sekunder tua Blok Kepuh, 

Cagar Alam Bojonglarang Jayanti (CABJ), diperoleh sebanyak 18 spesies dari 6 

familia dengan total 250 individu dengan metode pitfall traps, yaitu Harpalus sp., 

Exochomus sp., Anthonomus sp., Pseudanthonomus validus, Epuraea luteola, 

Coprophanaeus sp., Onthophagus catharinensis, Onthophagus semifex, 

Onthophagus tricolor, Paragymnopleurus maurus, Aleochara intricate, Anotylus 

nitidifrons, Oxytelus sp. 1, Oxytelus sp. 2, Philonthus sp., Philonthus quisquiliarius, 

Philonthus rubripennis, dan Platydracus sp., serta diperoleh 3 spesies dari 3 

familia dengan metode direct searching, yaitu Eumorphus sp., Pseudanthonomus 

validus, dan Onthophagus catharinensis. 

2. Keanekaragaman kumbang nekrofagus yang diperoleh dengan umpan daging 

busuk termasuk melimpah sedang (H'=2,15) dengan komposisi spesies tersebar 

merata (E'=0,74), sedangkan kumbang pemakan buah atau fermentasinya yang 

diperoleh dengan umpan cuka apel termasuk melimpah sedang (H'=1,18) dengan 

komposisi spesies tersebar tidak merata (E'=0,41), serta hasil uji hipotesis 

menunjukkan perbedaan signifikan pada komposisi kumbang yang diperoleh. 

3. Nilai indeks H', R, E' yang melimpah sedang dengan sebaran tidak merata; 

komposisi kumbang berdasarkan peran nekrofagus dan pemakan 

buah/fermentasi yang berbeda secara signifikan; kondisi abiotik dan biotik 
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lingkungan yang kurang optimum; maka dapat dikatakan bahwa kondisi hutan 

dataran rendah sekunder tua di Blok Kepuh, CABJ, kurang baik sebagai habitat 

hidup kumbang. 
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ABSTRAK 

Mangrove merupakan kawasan marjinal. Tidak dapat dipungkiri eksistensi mangrove 

seringkali diabaikan dalam berbagai kebijakan untuk alasan kepentingan sosial 

ekonomi kemasyarakatan selain alasan keseimbangan ekologi.Penelitian bertujuan 

membuka wacana dan memperkuat pemahaman para pengambil kebijakan bahwa 

eksistensi ekologi mangrove pada dasarnya adalah sumber industri potensial yang 

perlu dijaga dan dikembangkan. Permasalahan mendasar yang harus dipecahkan 

adalah bagaimana upaya mengangkat eksistensi ekologi mangrove menjadi industri 

secara nyata. Penelitian ini juga menjawab beberapa alternatif yang dapat dilakukan 

pemangku kebijakan untuk industrialisasi hutan mangrove agar eksistensinya 

terjaga, berkelanjutan, dan bahkan berkembang keragaman hayati yang ada di hutan 

mangrove.Metode penelitian deskriptif. Data diperoleh dari survey terestris dengan 

menggunakan alat bantu kuesioner yang bersifat tertutup. Penelitian dilaksanakan di 

pesisir Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2010. Teknik analisis 

data dengan menggunakan matrik sederhana yang memuat informasi keragaman 

mangrove, literasi manfaatnya, potensi ketersediaannya, serta beberapa data 

empiris yang dapat digunakan untuk menghitung potensi industrialisasi hutan 

mangrove. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan kombinasi analisis 

balanced score cards dengan snow ball effect yang disajikan secara shift share pada 

matrik.Hasil penelitian menunjukkan hutan mangrove sangat potensial sebagai 

kawasan eco-industry. Strategi industrialisasi hutan mangrove sangat sederhana, 

melibatkan pemberdayaan banyak masyarakat pesisir, membentuk kemitraan yang 

berkelanjutan, serta berpotensi menghasilkan devisa bagi negara. 

Keywords: mangrove, industrialisasi, keragaman hayati, ekologi, devisa. 

PENDAHULUAN 

Sebagai tanaman yang tumbuh di kawasan marjinal; mangrove memiliki banyak 

kelebihan sebagai tanaman yang bernilai obat, makanan, pakan maupun pestisida 

organik. IUCN (2006) merilis bahwa keanekaragaman hayati mangrove dan 

biodiversitasnya terbukti mampu memberi jasa ekologi sebagai keseimbangan 

ekosistem serta sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar pesisir. 

Di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, masih banyak ditemukan ekosistem 

mangrove. Ekosistem mangrove di kawasan Sidoarjo dan Gresik merupakan salah 

satu contoh kawasan marjinal yang manfaatnya sebagai pemberi jasa ekologi berupa 

keseimbangan ekosistem justru tidak disadari oleh Pemerintah. Hal ini tampak dari 
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berubahnya fungsi sebagian besar lahan yang ditumbuhi tanaman mangrove 

menjadi kawasan industri dan permukiman yang baru. Fakta empiris menunjukkan 

bahwa di beberapa wilayah Indonesia masih banyak nelayan memanfaatkan biji 

Avicenniaceae dan hipokotil Bruguera sebagai bahan fortifikasi makanan mereka 

untuk bekal melaut. 

Acanthus illicifolius, Avicennia marina dan Exoecaria agallocha menunjukkan 

aktivitas sebagai analgesik (dilaporkan oleh Kokpol dkk. 1984 dan Agoramoorthy 

dkk. 2007). Sejumlah bakau juga mengandung zat penunjang aktivitas biologis 

seperti anti virus, anti bakteri dan anti jamur (Bandaranayake, 2002 dan 

Chandrasekaran dkk. 2009). Ekstrak daun Bruguiera cylindrica dan kulit Rhizophora 

mucronata menunjukkan aktivitas antiviral melawan virus hepatitis B. Terdapat pula 

jenis mangrove yang banyak digunakan untuk obat seperti A. illicifolius digunakan 

untuk gangguan kulit, bisul dan luka. Banyak obat-obatan yang berasal dari hutan 

bakau (abu atau infus kulit kayu) dapat diterapkan untuk gangguan kulit dari 

Lumnitzera racemosa, termasuk untuk mengobati kusta juga berbagai jenis penyakit 

seperti sakit kepala, bisul, borok dan diare (Abeysinghe, 2010). 

Eksistensi berbagai jenis mangrove memberi dampak ekonomi langsung 

berupa tumbuhnya biota laut dan pesisir seperti: ikan bersirip, kerang-kerangan, 

udang-udangan, moluska, phytoplankton, zooplankton, algae, burung, rumput laut 

dan biota padang lamun yang semuanya memiliki nilai ekonomi tinggi.   

Penelitian bertujuan untuk mengedepankan fakta bagi Pemerintah bahwa 

tanaman mangrove pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan baku 

industri yang bernilai tinggi. Hasil penelitian diharapkan membuka wacana 

Pemerintah untuk mempertahakan eksistensi tanaman mangrove sebagai sumber 

ekonomi bagi masyarakat pesisir, eksistensi ekologi mangrove pada dasarnya 

adalah sumber industri potensial yang perlu dijaga dan dikembangkan sekaligus 

pemberi jasa lingkungan bagi khalayak luas. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di pesisir Sidoarjo dan Gresik selama tahun 2010 

hingga 2014. Peneliti melakukan identifikasi jenis dan keragaman tanaman 

mangrove. Hasil identifikasi selanjutnya disusun dalam tabulasi sederhana dan 

ditelusuri manfaatnya melalui studi literatur.  

Berdasarkan hasil survey dan penelusuran literatur diketahui bahwa seluruh 

tanaman mangrove memiliki manfaat sebagai obat, makanan, pakan, pestisida 
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organik dan probiotik alami; selain fungsi vegetasinya itu sendiri sebagai pemberi 

jasa lingkungan. 

Berdasarkan manfaat dan kerapatan populasi vegetasi mangrove yang ada; 

selanjutnya peneliti menyusun strategi industrialisasi kawasan mangrove tersebut 

secara simulatif dengan menggunakan bantuan matrik kombinasi analisis balanced 

score cards dengan snow ball effect yang disajikan secara shift share. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemanfaatan biota pesisir sebagai sumber ekonomi belum banyak dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. Pemerintah juga sama sekali tidak memberikan perhatian 

kepada masyarakat pesisir dalam rangka memperoleh nilai tambah dari 

keragamanhayati pesisir. Upaya Pemerintah selama ini sangat terbatas pada 

himbauan melestarikan lingkungan pesisir akan tetapi tidak diimbangi dengan 

kebijakan yang jelas dan tidak ada sanksi hukum bagi perusakan lingkungan. 

Pemerintah di daerah-daerah justru berperan kuat mengubah lingkungan pesisir 

menjadi kawasan industri dengan basis pemikiran pemberdayaan ekonomi jangka 

pendek yang hanya dinikmati oleh sekelompok investor saja. 

Konsep eco-industry merupakan solusi yang memberikan efek luas tidak hanya 

terhadap upaya pelestarian alam, melainkan berdampak langsung pada tumbuhnya 

industri berkelanjutan di pesisir yang sinergi dengan jasa lingkungan. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa efek vegetasi mangrove tidak hanya 

memberikan jasa lingkungan, akan tetapi pada dasarnya merupakan bentukan alam 

yang dapat menumbuhkan berbagai biota lainnya. Jenis biota yang secara langsung 

akan tumbuh dan berkembang di pesisir akibat eksistensi hutan mangrove juga 

berperan penting dalam memutar siklus biologi kawasan pesisir. Semua jenis biota 

baik hewan maupun tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 

Analisis mendalam berdasarkan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa 

masyarakat pesisir di Gresik dan Sidoarjo sama sekali tidak melihat upaya 

Pemerintah membantu masyarakat memanfaatkan keragamanhayati pesisir sebagai 

sumber pendapatan. Fakta empiris menunjukkan bahwa paradigma yang 

berkembang di kalangan masyarakat pesisir saat ini hanya kebijakan Bupati di 

Gresik dan Sidoarjo untuk mengubah lahan menjadi kawasan industri. Pembicaraan 

sehari-hari masyarakat berkutat pada jual beli tanah di kawasan pesisir dan 
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mengalihkan perhatian masyarakat pesisir itu sendiri dari upaya konservasi yang 

bernilai ekonomi kepada upaya mencari alternatif pekerjaan di sektor lainnya. 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan matrik snowball effect sederhana 

(terlampir) nampak bahwa strategi industrialisasi di pesisir pada dasarnya sangat 

mudah. Sifat manusia yang tamak harta dan upaya terus menerus menumpuk 

kekayaan dengan cepat merupakan faktor pembatas utama berkembangnya industri 

berbasis lingkungan dan mengubah wajah pesisir menjadi kawasan industri yang 

sangat tidak ramah lingkungan. 

Melalui basis keragamanhayati yang tumbuh dan berkembang melalui 

eksistensi mangrove; selanjutnya masyarakat dengan bimbingan dan bantuan 

pendampingan Pemerintah seharusnya dapat diberdayakan ekonominya, sekaligus 

menciptakan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Tahapan yang dapat 

dilakukan bersama antara Pemerintah dengan masyarakat adalah: 

(1) Konservasi; dimulai dengan penetapan kebijakan yang memiliki kekuatan hukum 

tetap dari negara yang mewajibkan Pemerintah daerah mempertahankan 

ekosistem pesisir sebagai kawasan konservasi dan melarang segala bentuk 

kegiatan apapun yang merubah wajah pesisir menjadi kawasan industri. 

Industrialisasi dan aksesibilitas industri yang ada dapat ditingkatkan fungsinya 

dengan teknologi sehingga pemikiran ekspansi di kawasan pesisir dapat dihindari. 

Kebijakan sekaligus menetapkan kawasan konservasi sebagai kawasan eco-

industry dengan konsep implementasi yang sangat jelas, sangat teknis dan 

sangat rinci. Pemanfaatan dan pengembangan kawasan pesisir diluar konsep 

tersebut harus dilarang dan dikenai tindakan hukum yang seberat-beratnya. 

(2) Seleksi; merupakan kegiatan yang seiring dengan konservasi. Tujuan seleksi 

adalah mewujudkan eco-industry berupa upaya untuk penyediaan bahan baku 

industri melalui kegiatan konservasi saja. Dengan demikian, seleksi dilakukan 

untuk mengembangkan jenis biota pesisir yang terpilih sebagai bahan baku 

industri. Pilihan dalam seleksi berbasis mangrove untuk menghasilkan efek yang 

lebih luas dalam mewujudkan eco-industry.  

(3) Pengkayaan; adalah kegiatan penanaman secara masal, pembenihan, budidaya 

dan upaya-upaya teknis sosiologis yang secara empiris bersifat mencari temuan 

dan pemanfaatan baru bagi berbagai macam spesies hasil seleksi. Temuan dan 

pemanfaatan baru mendorong eco-industry bersifat elastis terhadap permintaan 

pasar yang diyakini akan terus berkembang dari masa ke masa. 
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(4) Kultur yaitu kegiatan untuk menjaga ketersediaan spesies-spesies unggul yang 

selanjutnya disimpan dan dikembangkan untuk mendukung pengkayaan. 

Kegiatan kultur memungkinkan meluasnya aktivitas menuju penciptaan varietas 

baru yang lebih ramah lingkungan, tahan penyakit dan dapat meningkatkan 

produktivitas. 

Efek bola salju terakhir dalam rangka mewujudkan eco-industry adalah: 

(1) Produksi; merupakan tindakan memanfaatkan hasil tanaman mangrove yang 

diikuti pemanfaatan biota lainnya dengan menerapkan prinsip manajemen 

sumberdaya lestari. Produksi secara faktual pada tahap awal cukup 

diimplementasikan dalam bentuk pelibatan masyarakat untuk mengolah hasil 

sumberdaya alam pesisir sebagai bahan baku industri. Seperti halnya bahan baku 

industri obat, makanan, pakan, probiotik dan sebagainya. Produksi bekerjasama 

dengan industri besar farmasi, makanan, pakan dan sarana produksi 

pertanian/perikanan/ peternakan. Dalam jangka panjang, vegetasi mangrove juga 

memungkinkan terbukanya kerjasama produksi dengan industri manufaktur.  

(2) Labeling adalah tindakan standarisasi dan legalitas produk. Labeling yang 

menunjukkan identitas produk sebagai produk eco-industry memiliki nilai tambah 

yang tinggi di pasar ekspor. Produk dengan eco-label dijamin berkelanjutan di 

pasar dan mampu menerobos pasar manapun di dunia. 

 

KESIMPULAN 

Eksistensi tanaman mangrove harus dilestarikan, bahkan perlu kebijakan dari 

Pemerintah untuk mengembangkan keragaman secara kualitas maupun kuantitas. 

Pengembangan hutan dan kawasan mangrove memberikan jasa lingkungan 

sekaligus menumbuhkan eco-industry (industri yang ramah lingkungan).  

Strategi industrialisasi hutan mangrove sangat sederhana, melibatkan 

pemberdayaan banyak masyarakat pesisir, membentuk kemitraan yang 

berkelanjutan, serta berpotensi menghasilkan devisa bagi negara. Wujud 

implementasi berupa sosialisasi dan pelibatan langsung masyarakat pesisir untuk 

merawat dan mengambil hasil dari tanaman, sekaligus mengolah secara sederhana 

menjadi bahan baku industri. Hutan mangrove mendorong tumbuh berkembangnya 

biota lain yang sangat potensial sebagai bahan baku utama eco-industry yang 

produknya bernilai tinggi.  
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ABSTRACT 

 
Kegiatan perambahan hutan yang tidak terkendali telah mengakibatkan perluasan kawasan 
padang alang-alang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pemilihan jenis tanaman yang 
tepat merupakan faktor penentu dalamvkegiatan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui jenis tanaman lokal yang mampu beradaptasi dengan baik pada lahan alang-alang di 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Rancangan percobaan yang digunakan dalam peneitian 
ini adalah rancangan acak kelompok dengan perlakuan yang diujikan adalah 4 (empat) jenis 
tanaman lokal yaitu Cempaka (Magnolia elegans); Nantu (Palaquium obtusifolium); Jabon merah 
(Anthocephalus macrophyllus) dan meranti putih (Shorea assamica). Parameter yang diamati 
adalah persen hidup tanaman umur 1 (satu) bulan setelah penanaman. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa jabon merah (A. macrophyllus) merupakan jenis lokal yang memiliki 
kemampuan adaptasi paling baik dibandingkan jenis lainnya. Jabon merah memiliki persen hidup 
sebesar 63,33 %, sedangkan jenis nantu (P.obtusifolium) dan meranti putih (S. assamica) secara 
berturut-turut memiliki persen hidup sebesar 56,67% dan 53,33%. Jenis cempaka (M. Elegans) 
merupakan jenis yang tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam kegiatan rehabilitasi lahan 
alang-alang kerena memiliki persen hidup yang sangat rendah yaitu sebesar 23,33%. 

Keywords : jenis tanaman lokal, rehabilitasi, dan alang-alang 
 
 
PENDAHULUAN 

Lahan alang-alang (Imperata cylindrica) dikategorikan sebagai lahan yang telah terdegradasi. 

Alang-alang mudah tumbuh pada lahan yang telah terbuka dengan penyebaran yang sangat 

cepat. Munculnya lahan alang-alang pada kawasan hutan merupakan akibat dari rusaknya 

vegetasi klimaks yang asli dan alami yang telah ada sebelumnya. Kerusakan yang terjadi dapat 

diakibatkan oleh berbagai sebab, antara lain oleh penebangan pohon dan perladangan 

berpindah atau perambahan serta kebakaran hutan. Pudjiharta et al (2008) menyatakan bahwa 

api merupakan faktor penentu dalam terbentuknya lahan alang-alang. Hutan lebat dapat menjadi 

“padang arang dan abu” setelah terjadi kebakaran. Hutan bekas kebakaran ini lambat laun dapat 

menjadi hutan sekunder apabila api tidak membakarnya kembali, tetapi jika kebakaran terus 

berulang maka hutan sekunder tidak akan terbentuk, yang berkembang adalah alang-alang yang 

akhirnya mendominasi lahan tersebut dan menjadi padang alang-alang. Ketika musim kemarau 

alang-alang menjadi sangat kering dan sangat mudah terbakar.  

Kajian mengenai teknik rehabilitasi pada lahan alang-alang telah banyak dilakukan. Hal utama 

yang perlu diketahui dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pada lahan alang-alang adalah 
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terkait karakteristik alang-alang sebagai tanaman yang memiliki daya tahan yang cukup baik 

terhadap kondisi ekstrim sekalipun. Pudjiharta et al (2008) menyampaikan bahwa beberapa 

karakteristik alang-alang diantaranya adalah : 1) alang-alang merupakan tanaman yang mudah 

terbakar, 2) alang-alang tidak dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang ternaung, 3) alang-

alang mempunyai akar rimpang dalam tanah yang terlindung dan akan mudah tumbuh kembali, 

4) alang-alang dapat tumbuh pada kisaran kondisi lingkungan yang lebar, dari tempat yang subur 

sampai yang tandus dan dari tempat basah sampai yang kering, 5) alang-alang memiliki biji yang 

mudah tertiup angin dan jatuh di mana saja dan segera tumbuh sebagai alang-alang baru.  

Omon (2006) menyampaikan bahwa lahan yang telah ditumbuhi alang-alang pada umumnya 

sangat sulit untuk dirubah menjadi lahan produktif, baik untuk pertanian maupun untuk 

kehutanan. Hal ini dikarenakan suksesi vegetasi lahan alang-alang biasanya lambat atau 

memiliki kemungkinan yang sangat kecil. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

melakukan pengendalian terhadap keberadaan alang-alang adalah dengan membuat naungan 

tajuk tanaman yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke permukaan tanah. Jenis 

tanaman yang memiliki tingkat adaptasi baik pada lahan alang-alang pada dasarnya merupakan 

jenis tanaman yang memiliki karaketeristik tahan terhadap paparan cahaya matahari penuh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tanaman lokal yang mampu beradaptasi dengan 

baik pada lahan alang-alang. Gray & Davy (2002) menjelaskan bahwa penggunaan jenis lokal 

dalam kegiatan restorasi akan lebih memberikan jaminan keberhasilan karena jenis tersebut 

relatif lebih adaptif. Selain itu, menggunakan jenis lokal berarti telah menjaga keutuhan genetik 

dari populasi jenis lokal serta mencegah kemungkinan terjadinya invasi spesies dari jenis-jenis 

eksotik atau non lokal. 

Penelitian dilaksanakan pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 

Provinsi Sulawesi Utara. Kawasan hutan di Kabupaten Bolang Mongondow Utara merupakan 

salah satu wilayah yang berperan dalam meningkatkan dan menurunkan luas hutan terdegradasi 

di provinsi Sulawesi Utara. Dishut Sulut (2008) menyatakan bahwa luas kawasan hutan di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan kawasan hutan terluas kedua setelah luas 

kawasan hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Secara umum kondisi hutan produksi bekas 

IUPHHKA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam) di Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara sebagian besar telah dirambah oleh masyarakat dan telah terdegradasi menjadi lahan 

alang-alang. 

Beberapa jenis tanaman lokal yang akan diuji dalam penelitian ini antara lain jenis cempaka 

(Magnolia elegans); nantu (Palaquium obtusifolium); jabon merah (Anthocephalus macrophyllus) 

dan meranti putih (Shorea assamica). Wahyuni et al (2014) menyampaikan bahwa berdasarkan 

hasil analisis vegetasi yang dilakukan pada hutan alam di sekitar perusahaan IUPHHKA 

PT.Huma Sulut Lestari di Bolaang Mongondow Utara dapat diketahui bahwa cempaka, nantu, 

jabon merah dan meranti putih merupakan jenis yang banyak ditemukan pada kawasan tersebut. 
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Pemilihan jenis yang tepat tersebut meupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan 

rehabilitasi alang-alang. Hal ini disebabkan karena jenis yang yang dipih dan ditanam tidak hanya 

diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, akan tetapi juga dapat berfungsi 

sebagai pembentuk iklim mikro setempat, membantu perbaikan tanah dan mampu memperbaiki 

kondisi tanah, pengendali terjadinya erosi dan sedimentasi serta mempunyai daya tarik untuk 

mengundang kehadiran satwaliar sebagai vektor pembawa benih (Yassir dan Omon, 2009). 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November–Desember 2014 di kawasan hutan produksi 

Desa Nunuka, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi 

Sulawesi Utara. Secara geografis lokasi tersebut berada pada titik koordinat 00049’65” LS dan 

123024’001” BT dengan ketinggian ± 412 mdpl, topografi bergelombang dengan tingkat 

kemiringan 10–20 %. 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bibit tanaman cempaka 

(Magnolia elegans); nantu (Palaquium obtusifolium); jabon merah (Anthocephalus macrophyllus) 

dan meranti putih (Shorea assamica). pupuk kandang (kotoran ayam), dan herbisida. Tinggi bibit 

yang digunakan ukuran yang seragam dengan tinggi ±25 cm. Peralatan yang dibutuhkan pada 

penelitian ini antara lain GPS, termohygrometer, cangkul, linggis, sekop, parang, alat tulis, tally 

sheet, dan perlengkapan lapangan lainnya. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan membangun plot uji coba penanaman seluas ± 0,5 ha. Jumlah 

tanaman yang digunakan pada setiap unit percobaan adalah sebanyak 10 tanaman dengan jarak 

tanam yang digunakan adalah 4 m x 3 m. Pengukuran tanaman dilakukan pada saat tanaman 

berumur 1 (satu) bulan. Parameter yang diukur adalah persen hidup tanaman.  

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok 

dengan  4 (empat) jenis tanaman yaitu : M. elegans,  P. obtusifolium, A.  macrophyllus dan S. 

assamica sebagai perlakuan. Penelitian disusun dalam pola acak kelompok, dengan tiga buah 

kelompok sebagai ulangan.  

Analisis Data 

Uji F (analisis ragam) dilakukan untuk mengetahui perbedaan perlakuan jenis tanaman terhadap 

persen hidup tanaman. Apabila diperoleh perbedaan nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan atau uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) untuk mengetahui jenis 

terbaik berdasarkan rankingnya (Siagian, 2011). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Tabel 1) dapat diketahui bahwa perlakuan jenis tanaman 

berpengaruh nyata (tingkat kepercayaan 95%) terhadap persen hidup tanaman umur 1 (satu) 

bulan di lapangan. 

Tabel 1. Hasil Analisis Ragam Perlakuan Jenis Tanaman 

Sumber Keragaman 
Derajat 
Bebas 

Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah 

Persen hidup 3 2825,00 941,67 * 

Kelompok 2 6066,67 3033,33  

Galat 6 1000,00 166,67 

Total 11 9891,67  

Keterangan : * = berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95%  
 tn = tidak berpengaruh nyata 

 

Jenis tanaman merupakan salah satu faktor yang mepengaruhi variasi pertumbuhan (Kramer and 

Kozlowski, 1960). Pemilihan jenis tanaman merupakan hal yang sangat penting dalam usaha 

rehabilitasi lahan alang-alang. Hal ini disebabkan karena lahan alang-alang merupakan areal 

terbuka yang terkena matahari langsung sehingga tidak semua jenis tanaman dapat tumbuh 

dengan baik pada areal tersebut. dengan demikian agar rehabilitasi lahan alang-alang dapat 

berhasil maksimal maka pemilihan jenis yang digunakan juga harus tepat, seperti jenis lokal dan 

jenis tanaman yang toleran terhadap cahaya matahari. Jenis toleran merupakan jenis dengan 

karakter yang cocok dengan karakter lahan alang-alang yang terbuka dengan demikian 

penggunaan jenis toleran akan dapat memberikan keberhasilan tumbuh yang lebih optimal dan 

stabil ketika ditanam pada areal terbuka dengan terpaan sinar matahari langsung. Selain itu 

pemilihan jenis lokal juga dapat dijadikan priorotas karena jenis lokal tidak membutuhkan 

adaptasi yang lebih atau mapu dapat langsung beradaptasi dengan lingkungan tempat tumbuh 

sehingga keberhasilan tumbuh dan pertumbuhan yang dihasilkan lebih optimal. Uji lanjut 

terhadap persen hidup tanaman  dengan perlakuan jenis ditampilkan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Uji Lanjut Rata-rata Persen Hidup Tanaman 

No Jenis Persen Hidup (%) 

1. A. macrophyllus  63,33 a 

2. P.obtusifolium 56,67 a 

3. S. assamica 53,33 a 

4. M. elegans  23,33 b 

Keterangan : Nilai-nilai yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 95% 
 
Berdasarkan pada tabel 2. Menunjukan bahwa hanya jenis M. elegans yang berbeda nyata 

sedangkan antara jenis A. Macrophyllus, P.obtusifolium dan S. assamica menunjukan hasil yang 

tidak berbeda nyata. Hal ini disebabkan karena jenis M.elegans walaupun merupakan jenis asli 

namun karakternya yang tidak tahan cuaca ekstrim menyebabkan jenis tersebut memiliki 

persentase hidup yang lebih kecil dibandingkan ketiga jenis lain yang diujicobaka, hal ini sesuai 

dengan pernyataan Soerianegara dan Indrawan (2002) yang menyatakan bahwa faktor 
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lingkungan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Nilai persen hidup 

sangat erat kaitannya dengan kemampuan setiap jenis tanaman untuk berinteraksi dan 

beradaptasi dengan kondisi tempat tumbuh sehingga pengetahuan mengenai persyaratan tempat 

tumbuh bagi suatu jenis tanaman sangat penting untuk diketahui sebelum dilakukan penanaman 

demi terjaminnya keberhasilan pengusahaan hutan yang lebih optimal.  Berdasarkan hasil 

pengukuran kondisi lingkungan diketahui bahwa besaran temperatur, kelembaban dan curah 

hujan pada lokasi penanaman adalah 25,34 oC, 72,39% dan 165,88 mm/tahun. Karakteristik iklim 

mikro lahan alang-alang pada dasarnya adalah pada siang hari sangat panas dikarenakan 

cahaya matahari langsung terpapar ke permukaan tanah. Sedangkan berdasarkan hasil analisis 

senyawa kimia tanah diketahui kandungan % KA (8,75); pH H2O (7,08); pH KCl (5,43); %N 

(0,36) dan % C Organik (2,98). Walaupun berdasarkan hasil pengukuran kondisi iklim maupun 

kondisi tanah pada lokasi penanaman menunjukkan nilai yang masih pada batas wajar namun 

demikian faktor intensitas cahaya yang cukup tinggi merupakan faktor utama yang menjadi 

penentu kemampuan  adaptasi suatu jenis tanaman pada lahan alang-alang. Kondisi ini 

disebabkan karena pada dasarnya setiap jenis tanaman memiliki kemampuan toleransi yang 

berbeda satu dengan yang lain terhadap keberadaan cahaya. Sejalan dengan hal tersebut, 

Sutoyo (2011) menyatakan bahwa cahaya sebagai sumber energi mempunyai tiga faktor penting, 

yaitu : intensitasnya, kualitasnya dan fotoperiodesitasnya.  

Jenis tanaman yang dipilih dalam uji coba ini memberikan respon persen hidup yang berbeda 

akibat intensitas cahaya yang tinggi (kondisi terbuka). Pada dasarnya lokasi penanaman 

merupakan habitat dari keempat jenis tanaman yang diuji. Perbedaan persen hidup yang 

dihasilkan lebih disebabkan oleh karakteristik tiap jenis tanaman untuk merespon kondisi lahan 

alang-alang yang terbuka dengan intensitas pencahayaan yang tinggi. Dalam uji coba yang 

dilakukan, terdapat salah satu jenis tanaman yang memiliki nilai persen hidup paling baik, yaitu 

jenis A. macrophyllus (63,33%) walaupun tidak berbeda dengan jenis P.obtusifolium (56,67%) 

dan S assamica (53,33%). Sedangkan M. elegans merupakan jenis yang memiliki nilai persen 

hidup terendah (23,33%) dan secara satatistik berbeda dengan jenis lainnya. Jabon merah (A. 

macrophyllus) merupakan salah satu jenis tanaman pionir lokal dan dapat tumbuh di lahan 

terbuka atau kritis. Elliott et al (2006) menyatakan bahwa jenis pionir adalah jenis yang pertama 

kali mengkolonisasi daerah yang tidak berhutan, dimana dengan terus berjalannya proses sukesi, 

jenis-jenis ini akan diganti oleh jenis-jenis pohon yang mencirikan hutan dewasa, yang kemudian 

dikenal dengan nama kelompok jenis pohon klimaks. Yassir dan Omon (2009) menambahkan 

pula bahwa jenis pionir lokal pada umumnya relatif memiliki kemampuan cepat tumbuh, 

menghasilkan serasah yang banyak dan mudah terdekomposisi, memiliki sistem perakaran yang 

baik dan mampu bersimbiosis dengan jenis jamur dan cendawan tertentu, relatif tidak rakus hara 

tanaman serta memiliki kemampuan regenerasi yang baik. Kemampuan regenerasi yang baik 

disebabkan karena biasanya jenis-jenis pionir memiliki biji yang sangat kecil, ringan dan banyak 
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sehingga mudah diterbangkan oleh angin, burung atau binatang lainnya. Selain itu, jenis pionir 

pada umumnya mudah dibudidayakan, dan tak kalah pentingnya beberapa jenis pionir juga 

berperan dalam memfasilitasi jenis-jenis lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Jenis klimaks 

pada umumnya dapat tumbuh terus bertahun-tahun, mengkonsolidasikan posisinya di dalam 

ekosistem hutan, sebelum akhirnya berbunga dan berbuah. Karakteristik jenis klimaks lainnya 

juga pada umumnya cenderung memiliki biji yang besar, disebarkan dengan bantuan hewan, 

dapat mendukung pertumbuhan tumbuhan muda dan mampu pula tumbuh dan berkembang 

perlahan-lahan di bawah naungan. Berdasarkan hasil persen hidup tanaman yang dihasilkan 

dalam penelitian ini M. elegans dapat diketahui merupakan jenis klimaks karena 

ketidakmampuannya untuk beradaptasi pada kondisi cahaya penuh. Hal ini didukung dengan 

hasil persen hidup M. elegans yang ditanam dengan kondisi menggunakan naungan pada uji 

coba yang dilakukan pada lokasi lain. Irawan et al (2014) menyatakan bahwa persen hidup M. 

elegans pada lahan bekas jalan perusahaan dengan kondisi ternaung memiliki persen hidup 

diatas 90%. Pemilihan jenis yang langsung kepada jenis-jenis pohon klimaks untuk pertanaman 

dengan kondisi terbuka seperti halnya lahan alang-alang terbukti banyak mengalami kegagalan, 

karena jenis-jenis ini sangat membutuhkan iklim mikro dan membutuhkan banyak bahan organik 

sebagai sumber haranya, misalnya seperti yang dilaporkan oleh Saridan (2009) dimana dari hasil 

uji cobanya dengan menanam jenis meranti dan kapur pada lahan pasca tambang memberikan 

persen hidup kurang dari 12%. 

Mekanisme proses suksesi alami yang diarahkan pada jenis-jenis pohon (pionir dan klimaks) 

sangat penting dan menarik dilakukan. Peran suatu jenis dalam proses suksesi alami dapat saja 

sebagai jenis yang bersifat fasilitasi, penghalang dan toleransi. Jenis-jenis yang bersifat fasilitasi 

adalah jenis yang berperan membantu atau mempercepat masuknya jenis-jenis lain dalam 

komunitas suksesi. Jenis-jenis penghalang adalah jenis yang bersifat menghalangi masuknya 

satu atau lebih jenis dalam komunitas suksesi, sedangkan jenis-jenis toleransi adalah jenis-jenis 

yang mampu masuk dalam komunitas suksesi meskipun jenis lain telah lebih dulu hadir (Yassir et 

al. 2014). Pemilihan jenis lokal dalam rehabilitasi pada lahan alang-alng perlu meperhatikan 

karakteristik jenis yang digunakan. Yassir dan Arbainsyah (2012) dalam pengamatan proses 

suksesi yang terjadi di lahan alang-alang yang sudah tidak mengalami gangguan kebakaran 

hutan lebih dari 10 tahun melaporkan bahwa beberapa jenis pohon yang hadir lebih dahulu 

dalam proses suksesi di lahan tersebut adalah Vitex pinnata, Vernonia arborea, Homalanthus 

populneus, Mallotus paniculatus, Symplocos crassipes, Ficus sp., Trema tomentosa, Bredelia 

glauca, Macaranga sp.,Fragraea sp., Piper aduncum, Artocarpus odoratissimus, Melicope glabra, 

Dillenia suffruticosa, Fordia splendidissima, Melastoma malabathricum, Psychotria sp., Nuclea 

subdita, Syzygium sp., dan beberapa jenis lainnya. 

 

KESIMPULAN 
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Jabon merah (A. macrophyllus) merupakan jenis lokal yang memiliki kemampuan adaptasi paling 

baik untuk digunakan dalam kegiatan rehabilitasii pada lahan alang-alang. Sedangkan jenis 

cempaka (M. Elegans) merupakan jenis yang tidak direkomendasikan untuk digunakan kerena 

memiliki persen hidup yang sangat rendah yaitu sebesar 23,33%. 
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ABSTRACT 

 
Capung memiliki peranan dalam ekosistem sebagai predator. Salah satu peran capung adalah 
sebagai predator hama, bahkan capung jarum (Zygoptera) ikut berperan sebagai musuh alami 
yang dapat mengurangi populasi hama tanaman pangan. Hal ini menunjukkan posisi penting 
keberadaan capung dalam keseimbangan ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keanekaragaman dan kemelimpahan jenis Capung (Anisoptera) dan Capung Jarum di sekitar 
sumber mata air Desa Jabung Kecamatan Panekan, Magetan, Jawa Timur, dengan asumsi 
bahwa sumber air tersebut masih terjaga kelestariannya meskipun ada berbagai aktivitas 
manusia disekitarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara 
koleksi langsung menggunakan jaring serangga untuk diidentifikasi. Pengoleksian dilakukan 
dengan penjelajahan secara aktif di sekitar sumber mata air Desa Jabung yaitu Sumber Kuluhan, 
Jamban, dan Kubrang. Perhitungan indeks keanekaraman capung menggunakan rumus 
Shannon-Weiner (H’). Hasil penelitian menunjukan bahwa Jenis capung (Odonata) yang 
ditemukan di sekitar sumber mata air Desa Jabung terdiri atas 14 spesies dari 7 famili dengan 
jumlah individu 293, dan memiliki indeks keanekaragaman (H’) Odonata 1,86. Kelimpahan relatif 
tertinggi ialah Crocothemis servilia (37,54%), kemudian  diikuti  secara  berturut-turut oleh 
Orthetrum sabina (25,94%), Rhinocypha fenestrata (11,60%), Copera marginipes (4,78%), 
Neurothermis ramburii (4,44%), Vestalis luctuosa (3,07%), Euphaea variegate (2,73%), 
Prodasineura autumnalis (2,39%), Diplacodes trivalis (2,39%), Orthetrum chrysis (1,71%), 
Agriocnemis femina (1,37%), Agriocnemis pygmaea (1,02%), Pseudagrion pruinosum (0,68%), 
dan Coeliccia membranipes (0,34%). Distribusi capung dikawasan tersebut termasuk 
mengelompok, kecuali pada dua spesies yaitu Coeliccia membranipes dan Diplacodes trivalis 
memiliki distribusi teratur. Sumber mata air Desa Jabung masih terjaga kelestarianya dan masih 
sangat layak menjadi habitat capung. 
 
Keywords: Capung, Jabung, Keanekaragaman 

 
PENDAHULUAN 

Negara Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah termasuk di dalamnya 

keanekaragaman spesies serangga. Keanekaragaman hayati di negara kepulauan Indonesia 

sangat beragam. Selain itu, Indonesia merupakan daerah yang kondusif untuk perkembangan 

hewan termasuk serangga (Primack et al.dalam Hidayah, 2008). Serangga termasuk kelompok 

Arthropoda, memiliki keanekaragaman tertinggi, salah satu yang ordo menarik adalah capung. 

Jumlah capung yang melimpah terutama terdapat di kawasan tropis seperti Indonesia karena 

dikawasan ini terdapat berbagai macam habitat.  
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Capung memiliki peranan dalam ekosistem sebagai predator. Salah satuperan capung adalah 

sebagai predator hama, bahkan capung jarum (Subordo: Zygoptera) ikut berperan sebagai 

musuh alami yang dapat mengurangi populasi hama tanaman pangan (Ariwibowo dalam 

Hidayah, 2008). Hal ini menunjukkan posisi penting keberadaan capung dalam keseimbangan 

ekologi. Selain itu, peran capung bagi keberlangsungan ekosistem adalah indikator pencemaran 

lingkungan. Ketika kondisi perairan sudah tercemar, maka siklus hidup capung terganggu dan 

mengakibatkan populasi menurun.  

World Dragonflies Association (WDA) atau komunitas pecinta capung internasional yang 

berpusat di Inggris mencatat, capung di Indonesia terancam punah. Kondisi ini sangatlah 

memprihatinkan, percemaran lingkungan yang terus meningkat dan minimnya wawasan 

masyarakat terhadap petingnya melestarikan lingkungan menjadi penyebabnya. Padahal, masih 

ditemukan sekitar 700 jenis capung di Indonesia, dan 136 jenis di antaranya bisa ditemukan di 

Jawa (Tribunnews, 2012). Indonesia Dragonfly Society juga telah menemukan 88 spesies dari 14 

famili dan 7 diantaranya merupakan endemik pada kurun waktu 2010- 2014 (Setiyono,2014). 

Desa Jabung merupakan Desa swasembada, kondisi lingkungan yang masih asri banyak 

pepohonan yang rindang. Air bersih dari sumber mata air mengalir sepanjang tahun melintasi 

sela-sela kebun yang hijau. Kondisi ini sangat cocok untuk berkembang biaknya capung karena 

ketersedian air bersih yang terus terjaga. Induk capung sebelum bertelur akan mencari perairan 

yang bebas polusi dan dilengkapi tumbuhan air agar dapat melindungi telur-telurnya sekaligus 

untuk tempat berlindung anak-anaknya nanti. Adanya tumbuhan air juga menjanjikan ada banyak 

mikroorganisme air lain yang dapat hidup di sana sebagai sumber makanan calon larva capung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman, Kemelimpahan dan distribusi 

capung di sekitar sumber mata Desa Jabung Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi data lanjutan untuk langkah konservasi keaneakaragaman 

hayati di Gunung Lawu. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Jabung yang terletak di Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan. Sumber mata air yang dijadikan lokasi penelitian yaitu: Sumber Kuluhan, Sumber 

Jamban dan Sumber Kubrang. Waktu penelitian di laksanakan selama kurang lebih 4 Bulan di 

mulai dari bulan Februari sampai Juli 2016. Penelitian ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap 

pertama diawali dengan survei ke lokasi untuk menentukan metode penelitian yang dilaksanakan 

pada bulan Februari 2016, tahap kedua pengumpulan data di lokasi penelitian yang dilaksanakan 

pada bulan Maret hingga April 2016 dan tahap ketiga dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 

2016 ini merupakan tahap identifikasi dan pengolahan data di Laboratorium Biologi Fakultas 

Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IKIP PGRI Madiun. 
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Gambar 1. Lokasi penelitian di beberapa sumber air terletak di Desa Jabung Kecamatan 
Panekan, Magetan, Jawa Timur. lingkaran menunjukkan lokasi pengambilan sampel dari 

Odonata 
 

Cara Kerja 

Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  metode  

penangkapan  capung  secara aktif  dengan  menggunakan  jaring  serangga  pada  lokasi yang 

telah ditentukan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kertas  papilot,  box  

sampel  dan kamper/silica  gel.  Pengambilan  data  dan  sampel  di lapangan  dilakukan  pada  

pagi  hari  mulai  pukul  08.00 sampai 11.00 WIB, dan sore hari mulai pukul 15.00 sampai 17.00 

WIB. Jenis-jenis capung yang belum bisa dipastikan jenisnya,  dimasukkan  ke  dalam  plastik 

sampel.  Setelah  itu sampel  yang  didapat  dibawa  ke  laboratorium  Biologi FMIPA  IKIP PGRI 

Madiun  untuk  dibuat  spesimen  keringnya  dan selanjutnya  diidentifikasi  (Borror et al.2005; 

Program Nasional PHT 1991; Pamungkas et al.2015; Rahadi et al.2013; Miptahurrizka et al.2015; 

Ansori 2009). 

Analisis Data 

Analisis  data  yang  digunakan  untuk  menghitung kelimpahan  relatif,  indeks  

keanekaragaman,  dan  distribusi capung menggunakan rumus-rumus sebagai berikut: 

 
Kemelimpahan Relatif  

KR= 
𝑛𝑖

𝑁
x 100% 

Keterangan: 
KR : Kemelimpahan Relatif 
ni : jumlah individu capung jenis 
ke-i 
N : jumlah individu seluruh (total) 
 

Rumus Shannon-Weiner rumus keanekaragaman  

H’ = -∑ (pi In pi) 

H’ = -∑ (
𝑛𝑖

𝑁
 In 

𝑛𝑖

𝑁
) 

Keterangan: 
H’ : indek keanekaragaman Shannon-Weiner 
pi : perbandingan antara jumlah individu spesies 
ke- , dengan  
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Distribusi Capung 

S2=
∑(𝑥−𝑥 )²

𝑛−1
 dimana, = 

∑𝑥

𝑛
 

Keterangan: 
x : jumlah individu tiap jenis 
n : jumlah jalir pengamatan 
 𝑥̄  : rata-rata jumlah individu tiap 
jalur 
 

Analisis tingkat keanekaragaman 
sebagai berikut: 
S2 > 1 mengelompok 
S2 < 1 teratur 
 

jumlah total individu 

ni : jumlah suatu jenis 
N : jumlah seluruh jenis yang ada dalam kotak 
pengamatan 
 

Analisis tingkat keanekaragaman sebagai berikut: 
Tinggi jika H> 3,0 
Sedang jika 1<H<3,0 
Rendah jika H<1 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di sekitar Sumber Mata Air Desa Jabung, 

peneliti menemukan 14 spesies dari 6 famili. Keenam famili tersebit adalah Libellulidae 5 spesies, 

Calopterygidae 1 spesies, Chlorocyphidae 1 spesies,  Coenagrionidae 3 spesies, Euphaeidae 1 

spesies, Platycnemididae 2 spesies dan Protoneuridae 1 spesies. Hasil identifikasi kemudian 

dipaparakan dalam bentuk tabel, yang berisikan klasifikasi tingkat sub ordo hingga spesies. 

Berikut merupakan jenis Odonata yang di dapat dapat dilihat pada (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Tabel Spesies Capung di sekitar Sumber Mata Air Desa Jabung 

NO Sub Ordo Famili Nama Spesies Nama Lokal 

1 Anisoptera Libellulidae Crocothemis servilia 
Capung sambar garis 
hitam 

   Diplacodes trivalis Capung tengger biru 

   Neurothermis ramburii 
Capung tengger jala 
tunggal 

   Orthetrum chrysis 
Capung sambar perut 
kait 

   Orthetrum sabina Capung sambar hijau 

2 Zygoptera Calopterygidae Vestalis luctuosa Capung biru berkilau 

  Chlorocyphidae Rhinocypha fenestrata 
Capung batu merah 
jambu 

  Coenagrionidae Agriocnemis femina Capung jarum centil 

   Agriocnemis pygmaea Capung jarum kecil 

   Pseudagrion pruinosum Capung jarum metalik 

  Euphaeidae Euphaea variegate Capung hitam 

  Platycnemididae Coeliccia membranipes Capung jarum 

   Copera marginipes 
Capung hantu kaki 
kuning 

  Protoneuridae Prodasineura autumnalis Capung  jarum gelap 
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Kondisi lingkungan juga mempengaruhi keberadaan Odonata pada suatu lingkungan. Parameter 
lingkungan yang diambil pada saat pengambilan sampel dapat dilihat pada (Tabel 2). 
Tabel 2. Parameter Lingkungan Sumber Mata Air Desa Jabung 

No Parameter Lingkungan Sumber 
Kuluhan 

Sumber 
Jamban 

Sumber 
Kubrang 

1 Suhu udara (°C) 27 27 27 

2 Suhu perairan (°C) 21 22 23 

3 DO (mg/L) 9,18 9,42 8,6 

4 pH 7,2 7,3 7,2 

 
Hasil analisis tentang kemelimpahan capung yang ditemukan di sekitan Sumber Mata Air Desa 
Jabung pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2016 dapat dilihat pada (Tabel 3).  
Tabel 3. Kemelimpahan Capung (Odonata) di sekitar Sumber Mata Air Desa Jabung 

No  Spesies 
Sumber Kuluhan Sumber Jamban Sumber Kubrang Total 

Jumlah KR (%) Jumlah 
KR 
(%) 

Jumlah KR (%) Jumlah 
KR 
(%) 

1 Agriocnemis femina 0 0.00 4 2.90 0 0 4 1.37 

2 Agriocnemis pygmaea 0 0.00 3 2.17 0 0 3 1.02 

3 Coeliccia membranipes 1 0.77 0 0.00 0 0 1 0.34 

4 Copera marginipes 7 5.38 5 3.62 2 8 14 4.78 

5 Crocothemis servilia 47 36.15 56 40.58 7 28 110 37.54 

6 Diplacodes trivalis 2 1.54 2 1.45 3 12 7 2.39 

7 Euphaea variegate 0 0.00 8 5.80 0 0 8 2.73 

8 Neurothermis ramburii 6 4.62 7 5.07 0 0 13 4.44 

9 Orthetrum chrysis 3 2.31 1 0.72 1 4 5 1.71 

10 Orthetrum Sabina 39 30.00 31 22.46 6 24 76 25.94 

11 
Prodasineura 
autumnalis 7 5.38 0 0.00 0 0 7 2.39 

12 Pseudagrion pruinosum 2 1.54 0 0.00 0 0 2 0.68 

13 Rhinocypha fenestrate 16 12.31 12 8.70 6 24 34 11.60 

14 Vestalis luctuosa 0 0.00 9 6.52 0 0 9 3.07 

  Total (N) 130 
 

138 
 

25 
 

293 
  

Indeks keanekaragaman menggambarkan keanekaragaman suatu spesies, produktivitas, 
tekanan pada ekosistem, dan kesetabilan ekosistem.  Indeks keanekaragaman dapat dihitung 
menggunakan rumus Shannon- Wiener, adapun tabel hasil indeks keanekaragaman Capung 
(Odonata) di sekitar Sumber Mata Air Desa Jabung dapat dilihat pada (Tabel 4). 
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Tabel 4. Indeks Keanekaragaman Capung (Odonata) di sekitar Sumber Mata Air Desa Jabung 

No Spesies 
Jumlah individu per-jalur pi ln pi ∑ 

(Individu) 
pi ln 

pi Kuluha
n 

Jamb
an 

Kubra
ng 

Kuluh
an 

Jamb
an 

Kubra
ng 

1 
Agriocnemis 
femina 0 4 0 0 -0.10 0 4 -0.06 

2 
Agriocnemis 
pygmaea 0 3 0 0 -0.08 0 3 -0.05 

3 
Coeliccia 
membranipes 1 0 0 -0.04 0 0 1 -0.02 

4 
Copera marginipes 7 5 2 -0.16 -0.12 -0.20 14 -0.15 

5 
Crocothemis 
servilia 47 56 7 -0.37 -0.37 -0.36 110 -0.37 

6 
Diplacodes trivalis 2 2 3 -0.06 -0.06 -0.25 7 -0.09 

7 
Euphaea variegate 0 8 0 0 -0.17 0 8 -0.10 

8 
Neurothermis 
ramburii 6 7 0 -0.14 -0.15 0 13 -0.14 

9 
Orthetrum chrysis 3 1 1 -0.09 -0.04 -0.13 5 -0.07 

10 
Orthetrum sabina 39 31 6 -0.36 -0.34 -0.34 76 -0.35 

11 
Prodasineura 
autumnalis 7 0 0 -0.16 0 0 7 -0.09 

12 
Pseudagrion 
pruinosum 2 0 0 -0.06 0 0 2 -0.03 

13 
Rhinocypha 
fenestrata 16 12 6 -0.26 -0.21 -0.34 34 -0.25 

14 
Vestalis luctuosa 0 9 0 0 -0.18 0 9 -0.11 

  Total (N) 130 138 25 -1.70 -1.81 -1.63 293 -1.86 

 Indeks 
Keanekaragaman (H’) 

   
1.70 1.81 1.63 1.86 

 
Distribusi adalah pola persebaran capung yang dihitung menggunakan rumus distribusi untuk 
menentukan bahwa individu tersebut bergerak secara mengelompok atau soliter. Hasil analisis 
ditribusi capung dapat dilihat pada (Tabel 5). 
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Tabel 5. Distribusi Jenis Capung (Odonata) di sekitar Sumber Mata Air Desa Jabung 

No Spesies 
Jumlah individu per-jalur X 

total 
x̄ S² Distribusi 

Kuluhan Jamban Kubrang 

1 
Agriocnemis femina 0 4 0 4 

1.3
3 5.33 

Mengelompo
k 

2 
Agriocnemis 
pygmaea 0 3 0 3 

1.0
0 3.00 

Mengelompo
k 

3 
Coeliccia 
membranipes 1 0 0 1 

0.3
3 0.33 Teratur 

4 
Copera marginipes 7 5 2 14 

4.6
7 6.33 

Mengelompo
k 

5 
Crocothemis servilia 47 56 7 110 

36.
67 680.33 

Mengelompo
k 

6 
Diplacodes trivalis 2 2 3 7 

2.3
3 0.33 Teratur 

7 
Euphaea variegate 0 8 0 8 

2.6
7 21.33 

Mengelompo
k 

8 
Neurothermis 
ramburii 6 7 0 13 

4.3
3 14.33 

Mengelompo
k 

9 
Orthetrum chrysis 3 1 1 5 

1.6
7 1.33 

Mengelompo
k 

10 
Orthetrum sabina 39 31 6 76 

25.
33 296.33 

Mengelompo
k 

11 
Prodasineura 
autumnalis 7 0 0 7 

2.3
3 16.33 

Mengelompo
k 

12 
Pseudagrion 
pruinosum 2 0 0 2 

0.6
7 1.33 

Mengelompo
k 

13 
Rhinocypha 
fenestrata 16 12 6 34 

11.
33 25.33 

Mengelompo
k 

14 
Vestalis luctuosa 0 9 0 9 

3.0
0 27.00 

Mengelompo
k 

  Total (N) 130 138 25 293 
97.
67 

3976.3
3 

Mengelompo
k 

 
Pembahasan 

Densitas tertinggi capung (Odonata) yang ditemukan merupakan spesies Sub ordo 

Anisoptera yaitu Crocothemis servilia dengan nilai kemelimpahan relatif (KR) tertinggi yaitu 

37,54% diikuti dengan spesies Orthetrum sabina 35,94% untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

(Tabel 3) Crocothemis servilia dan Orthetrum sabina merupakan Capung dari famili Libellulidae, 

spesies ini tersebar luas di Indonesia dan juga hampir sering dijumpai setiap hari, hal ini juga 

menjadi alasan kenpa memiliki desitas tertinggi. Selain itu juga dikarena spesies ini mempunyai 

toleransi yang tinggi terhadap perubahan kondisi lingkungan, termasuk kondisi perarian yang 

tercemar (Sigit, 2013). Sedangkan KR terendah adalah spesies Coeliccia membranipes 0,34% 

dari famili Platycnemididae hal ini dapat terjadi dikarenakan memang spesies ini sangan rentan 

terhadap perubahan lingkungan dan memerlukan kondisi perairan yang bersih dengan intensitas 

cahaya rendah. Berdasarkan Skor BMWP juga menunjukan bahwa famili Platycnemididae 

memiliki skor 5,7 sedangkan famili Libellulidae 5, dengan semakin tingginya nilai skor BMWP 

menandakan bahwa famili tersebut memiliki nilai toleransi yang rendah sedangkan kualitas air 

akan semakin baik berkebalikan dengan famili Libellulidae yang memilik skor BMWP lebih kecil 

menandakan bahwa famili ini toleransi lebih tinggi, skor BMWP dapat dilihat pada (Tabel 6). 
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Tabel 6. Nilai Skor Biological Monitoring Working Party (BMWP)  

No Jenis Famili Skor 

1 Capung-jarum Platycnemidae 5.7 

  Coenagriidae 3.8 

  Lestidae 5.4 

  Calopterygidae 7.6 

2 Capung Gomphidae - 

  Cordulegasteridae 7.6 

  Aeshnidae 5.7 

  Corduliidae - 

  Libellulidae 5.0 

Habitat Specific Scores “Pools” 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas et al.(2015), juga memiliki hasil tidak jauh 

berbeda menunjukan bahwa spesies dari famili Libellulidae memiliki nilai KR tertinggi pada 

spesies Orthetrum sabina 29,4%, perbedaanya terletak pada jumlah KR Crocothemis servilia 

yang rendah 0,6%. Penyebabnya penelitian Pamungkan et al.(2015) dilakukan pada bulan Mei 

tidak bertepatan dengan musim tanam padi sedangkan peneltian lanjutan ini dilakukan bulan 

Februari bertepatan dengan musim tanaman padi sehingga spesies Crocothemis servilia 

mengalami peningkatan. Sesuai penelitian Ansori (2009) yang menyatakan bahwa jumlah total 

individu capung di area persawahan sekitar Bandung didominasi oleh  Crocothemis servilia 

dengan jumlah 158 individu dan Orthetrum sabina sejumlah  100 individu, jumlah individu terus 

meninggkat pada fase fenologi padi. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitan Rizal et 

al.(2015) dilakukan pada fase vegetatif dan fase  reproduktif  padi mendapatkan frekuensi  

perjumpaan Orthetrum sabina sebanyak  15  kali  perjumpaan, Crocothemis  servillia sebanyak  

23, dengan semakin banyak perjumpaan maka jumlah individu tersebut semakin banyak. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa spesies Crocothemis servilia akan semakin banyak ditemukan 

saat musim tanam padi hingga panen.  

Berbeda dengan spesies Sub ordo Zygoptera, didapati famili yang lebih bervariasi 

dibandingkan dengan Sub ordo Anisoptera, karena memang lokasi penelitian merupakan daerah 

sekitar sumber mata air yang masih bagus dan terjaga keasrianya. Capung jarum (Zygoptera) 

sebagian besar hidup di aliran air dan sungai, beberapa juga terdapat di rawa-rawa seperti famili 

Lestidae, pada kolam yaitu famili Coenagrionidae, aliran sungai Calopterygidae (Hanum et al., 

2013) dan famili Protoneuridae yang sering dijumpai di sepanjang aliran air (Setia dalam 

Pamungkas, 2015). Pada Sub Ordo Zygoptera lebih didominasi oleh famili Coenagrionidae, 

dikarenakan mereka memiliki siklus hidup yang lebih pendek dan distribusi yang luas (Norma-

Rashid et al., dalam Lamptey et al., 2012). 

Terdapat satu spesies dari famili Chlorocyphidae yang merupakan spesies endemik jawa 

yaitu Rhinocypha fenestrata (Sigit, 2013). Capung jarum ini dapat ditemukan disekitar perairan 

sungai bersih dan mengalir dengan intensitas cahaya matahari sedang atau di bawah naungan 
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pohon (Sigit, 2013). Capung jarum ini dapat ditemukan pada ketiga lokasi penelitian. 

Dikarenakan ketiga sumber tersebut memiliki kondisi dan vegetasi perairan yang memenuhi 

syarat untuk keberlangsungan hidup Rhinocypha fenestrata, yaitu masih banyak dijumpai pohon-

pohon besar yang penting dalam penjagaan sumber-sumber air seperti ipek, beringin dan 

trembesi. Wahizatul & Afzan (2006) menyatakan bahwa, adanya spesies capung dari famili 

Chlorocyphidae, Calopterygidae, Platycnemididae, Protoneuridae dan Gomphidae 

menggambarkan kondisi perairan yang masih bersih. Dari keseluruhan spesies Sub ordo 

Zygoptera memiliki nilai KR yang rendah, hal ini disebabkan spesies ini tidak mampu bertahan 

terhadap kondisi lingkungan yang semakin buruk terlebih lagi terdapat aktivitas manusia seperti 

mencuci, mandi, dan kegiatan lainnya disektiar sumber mata air sehingga dapat menurunkan 

kualitas perairan.  

Hasil perhitungan indeks keanekaragaman (H’) Shanon-Weiner yang diperoleh untuk tiap 

lokasi sumber mata air dalam penelitian ini berbeda-beda. Indeks keanekaraman Sumber 

Kuluhan diperoleh 1,70, Sumber Jamban 1,81, dan Sumber Kubrang 1,63. Hasil  perhitungan  

distribusi  capung  pada  (Tabel  5) diperoleh  bahwa  distribusi  capung  secara  keseluruhan 

adalah  mengelompok,  kecuali Diplacodes  trivialis dan Coeliccia membranipes memiliki 

distribusi teratur. Distribusi mengelompok  berarti  bahwa  populasi  sebaran  individu capung 

dalam populasi itu mengelompok begitu pula sebaliknya. 

Hasil pengukuran parameter lingkungan pada (Tabel 2) menunjukan kondisi lingkungan 

saat pengambilan data di sekitar Sumber Mata Air Desa Jabung. Suhu lingkungan (udara) pada 

ketiga sumber mata air adalah 270C, sedangkan memiliki suhu air yang berbeda untuk masing-

masing sumbernya yaitu 210C untuk Sumber Kuluhan dan Jamban dan 230C untuk Sumber 

Kubrang. Pada umumnya kisaran suhu yang efektif untuk pertumbuhan dan perkembangan 

serangga adalah suhu minimum 150C, suhu optimum 250C, dan suhu maksimum 450C (Jumar 

dalam Gustia, 2014), Smolinsky dan Gvozdik (2009) juga berpendapat bahwa suhu 260C 

merupakan suhu optimal larva capung aktif memangsa. Gustia et al.(2014) menyatakan suhu, 

kelembaban dan keadaan cuaca juga mempengaruhi kepadatan populasi Crocothemis servilia. 

Faktor kimia yaitu dissolved oxygen (DO) di perairan Sumber Mata Air Desa Jabung 

memiliki kisaran 7,8-8,2 ini sangat mendukung kehidupan dan pertumbuhan capung (Odonata) 

terlebih lagi dari Sub ordo Zygoptera yang menyukai air yang bersih. Thani dan Phalaraksh 

(dalam Jupri, 2012) menyatakan bahwa nilai DO normal pada perairan yang mengalir berkisar 

antara 4,6 – 8,6 mg/l, sesuai juga dengan peneltian James et al.(2015)  kadar DO yang baik 

sangatlah berpengaruh terhadap jumlah capung pada suatu wilayah perarian. Peningkatan suhu 

akan menyebabkan konsentrasi oksigen akan menurun dan sebaliknya suhu yang semakin 

rendah akan meningkatkan konsentrai oksigen terlarut.  
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Sumber Mata Air Desa Jabung memiliki pH kisaran 7,2-7,3. Menurut Barus (dalam Fadli, 2012) 

pH ideal bagi kehidupan organisme akuatik pada umumnya berkisar antara 7 sampai 8,5. Hal ini 

berkaitan dengan larva capung di perairan yang rentan terhadap perubahan pH.  

Kondosi lingkungan seperti luas perairan, arus aliran dan kondisi ekosistem perairan, dari hasil 

pengamatan selama penelitian perairan yang paling luas dimiliki oleh sumber Jamban memiliki 

genangan tenang sedangkan aliran tidak terlalu deras dengan kondisi ekosistem sedikit dijumpai 

tanaman air dan ikan. Sumber Kuluhan memiliki luas perairan sedang genangan relatif tenang 

dengan aliran tidak terlalu deras, perairan didominasi ikan hias dan tanaman air pada tepi 

genangan. Sedangkan air alirannya. sumber Kubrang memiliki luas perairan paling kecil tanpa 

ada genangan dan memliki kuat arus sedang. 

Dari keseluruhan faktor fisikokimia seperti kondisi suhu dan pH perairan sumber mata air Desa 

Jabung relatif sama, sehingga belum bisa diakatan bahwa suhu dan pH belum dikatakan sebagai 

faktor pembatas keanekaranan dan kemelimpahan capung di desa tersebut. Sedangkan kadar 

DO perairan memberikan dampak positif terhadap keanekaraman dan kemelimpahan capung di 

Desa Jabung dimana kadar DO tertinggi dimilikii oleh Sumber Jamban dengan keanekaragaman 

dan kemelimpahan tertinggi dari ketiga sumber yang diamati. Bedasarkan hasil uji yang telah 

dilakukan, kondisi perairan masih memenuhi syarat untuk keberlajutan dan kelestarian capung.  

 
KESIMPULAN 

Hasil perhitungan indeks keanekaragaman (H’) Shanon-Weiner yang diperoleh untuk tiap lokasi 

sumber mata air dalam penelitian ini berbeda-beda. Indeks keanekaraman Sumber Kuluhan 

diperoleh 1,70, Sumber Jamban 1,81, dan Sumber Kubrang 1,63. Dari ketiga sumber mata air 

menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman di sekitar Sumber Mata Air Desa Jabung adalah 

1,86 yang masuk kategori sedang. Ditemukan 14 spesies dari 7 famili, adapun spesies yang 

memiliki kemelimpahan relatif tertinggi yaitu Crocothemis servilia dengan (37,54%) sedangkan 

terendah Coeliccia membranipes (0,34%)  dan juga terdapat 1 spesies endemik jawa Rhinocypha 

fenestrata (11,60%). Kondisi faktor-faktor fisika dan kimia yaitu suhu, DO, dan pH di sumber-

sumber mata air Desa Jabung masih memenuhi syarat baku mutu perairan, sehingga ketiga 

sumber masih masih sangat layak menjadi habitat dan kelangsungan capung. 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to evaluate the profile of riparian vegetation and to 
determine the feasibility of irrigation water quality in Malang based on Irrigation Water Quality 
Index (IWQI). Location of research were some irrigation channel from upstream (spring) to 
downstream (tertiary irrigation channels) which irrigate the rice paddy fields intensively in Malang 
include Lawang, Coban Rondho, Kepanjen, Karangan and Clumprit. Sampling at each site was 
done at three to four stations (except Clumprit 2 stations) and repeated three times for each 
station. The observation of  riparian vegetation profile included some indices of diversity, 
hemeroby and naturalness. Whereas, the water quality parameters included temperature, pH, 
DO, conductivity BOD, COD, HCO3

-, KmNO4, total organic matter, total suspended solid (TSS), 
total dissolved solid (TDS), Mg+2, Cl-, Na+1, Ca+2, SAR, total Kjeldahl nitrogen (TKN), total 
phosphates (TP), nitrates and dissolved phosphates then used to calculated water quality index 
based on irrigation water quality index (IWQI). The results showed that the riparian vegetation in 
research location have been mostly converted and degraded because of human activity. The 
quality of water springs in Lawang 1 and an organic farm Lawang 4 based on IWQI categorized  
as low restriction which was characterized by value of conductivity, HCO3

-, TDS, SAR, Mg+2, Cl, 
Na+1, and Ca+2 were higher than other locations. Coban Rondho 1 (waterfall) and the vegetable 
land in Rondho Coban 2 had better water quality, while other research areas based on IWQI was 
classified as moderate restriction. The water in Malang irrigation were categorized in severe 
degree of restriction on use that indicated the problems of the speed of water infiltration into the 
soil with a low SAR values (from 0.28 to 0.78 meq/L) and low conductivity value (<0, 2 dS/m). 
Bicarbonate value in all irrigation channels between 1.3 to 3.3 meq/L but nitrates concentration 
more than 5 mg/L in Karangan and Clumprit which was included in slight to moderate degree of 
restriction on use. Based on the levels of TP and TKN, irrigation channels in Malang were 
included in the category of eutrophic to hypertrophic. The value of BOD and COD were high, 
especially in the inorganic agricultural lands Lawang 4 and Kepanjen. 
 
Keywords: IWQI, irrigation channels, Malang. 

 

PENDAHULUAN 

Pemenuhan kebutuhan pangan dunia dapat dilakukan melalui pengaturan air irigasi serta 

penggunaan pupuk dan pestisida sintetik secara intensif. Irigasi adalah usaha penyediaan, 

pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang usaha pertanian. Menurut Direktorat 

Pengelolaan Air, Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air (2010), air irigasi ini sebagian besar masih 

mengandalkan sumber air permukaan seperti air sungai, mata air, air terjun, waduk dan danau. 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sumber air permukaan di Indonesia secara 

umum sudah tercemar akibat aktivitas industri maupun pemukiman (Retnaningdyah, 2008).  
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Intensifikasi pertanian dengan menggunakan pupuk sintetik terutama yang mengandung 

nutrien mayor yaitu nitrogen (N), fosfor (P) dan potasium atau kalium (K) telah menimbulkan 

dampak negatif pada lingkungan. Sekarang ini di beberapa negara  telah diketahui bahwa aliran  

nitrogen (N) dan fosfor (P) dari aktivitas pertanian ke aliran atau sungai meningkat sangat cepat 

dibandingkan dengan dari aktivitas industri dan pemukiman (Panagopoulos et al., 2007; Yang et 

al., 2007; Yin et al., 2007). Hal ini secara umum dapat memicu peristiwa eutrofikasi di sungai dan 

pantai yang selanjutnya dapat memicu terjadinya blooming  alga di perairan sungai, waduk 

maupun di lautan (Smith 2003; Gu et al., 2008; Retnaningdyah, 2008; Retnaningdyah dkk., 2010; 

Retnaningdyah dkk., 2011). Penggunaan  pestisida sintetik dalam rangka meningkatkan produksi 

pangan juga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan (Daam dan Brink, 2010). Residu 

pestisida sintetik merupakan salah satu bahan yang bersifat toksik di perairan.  

Peristiwa eutrofikasi dan residu pestisida sintetik ini dapat dikendalikan melalui proses 

penyerapan dan penyimpanan oleh bahan organik di sedimen, uptake  tanaman (hidrofita) dan 

mikroba  serta proses denitrifikasi (Saunders dan Kalff, 2001; Sybil et al., 2002; Marcus dan 

Kǒhler 2006; Chen et al., 2010; Retnaningdyah dkk., 2009). Hidromakrofita dan vegetasi riparian 

di sempadan air irigasi diharapkan dapat dimanfaatkan dalam proses fitoremediasi untuk 

mendegradasi bahan pencemar toksik yang ada di air irigasi (Chaudhry et al., 2002). Hasil 

penelitian Tiwari et al. (2008) menunjukkan bahwa  Portulaca tuberosa  dan P. oleracea mampu 

mengakumulasi lebih dari satu jenis logam berat  yaitu Cd, Cr dan As dalam konsentrasi yang 

sangat tinggi. 

Pemerintah maupun masyarakat petani di Indonesia, selama ini tidak pernah melakukan 

pemantauan terhadap kualitas air irigasi oleh karena biaya yang mahal. Dalam rangka menjamin 

ketersediaan air irigasi yang mempunyai kualitas baik untuk mendukung pertanian sehat maka 

diperlukan evaluasi yang bersifat obyektif mencakup metode pemantauan dan atau penilaian 

terhadap kelayakan kualitas air irigasi yang sederhana dan murah serta dapat dipercaya. 

Irrigation Water Quality Index telah dikembangkan untuk mengetahui kualitas air yang layak 

untuk keperluan pengairan di lahan pertanian berdasarkan parameter fisika kimia air (Meireles et 

al., 2010 dan Muthanna, 2011), sedangkan  pengembangan skala Hemeroby dan naturalness 

dilakukan untuk monitoring kualitas ekosistem irigasi dengan indikator kerusakan biomassa 

vegetasi seperti pemotongan dan penggembalaan serta perubahan komposisi komunitasnya 

(Kowarik, 1990 dalam Testi et al., 2009).   

Berdasarkan hal di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan 

kualitas air irigasi daerah Malang raya mulai daerah hulu (sumber mata air) sampai dengan hilir 

(saluran irigasi tersier) berdasarkan kualitas fisik-kimia menggunakan Irrigation Water Quality 

Index serta  mendapatkan informasi tentang profil dan komunitas vegetasi riparian di ekosistem 

saluran irigasi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh petani untuk 

pengelolaan air irigasi. 
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METODE PENELITIAN 

Lokasi pengambilan sampel vegetasi riparian dan kualitas fisik-kimia air dilakukan pada 

lima lokasi sampling terpilih (selected sampling) yaitu: (1) mata air, saluran irigasi lahan 

pertanian organik sampai lahan pertanian an organik daerah Lawang (2) sumber air terjun Coban 

Rondo sampai lahan pertanian daerah Selorejo (3) saluran irigasi daerah Kepanjen yang 

melewati lahan pertanian anorganik dan organik (4) sumber mata air Karangan di daerah 

Karangploso sampai lahan pertanian an organik daerah Ngijo, dan  (5) sumber mata air Clumprit 

sampai lahan pertanian an organik (Gambar 1). Analisis fisika kimia air,  identifikasi dan 

penghitungan dan vegetasi riparian dilakukan di lapangan dan  di Laboratorium Ekologi dan 

Diversitas Hewan Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 

dilakukan antara bulan Pebruari sampai Juni 2012.  

 
    

Gambar 1. Lokasi Penelitian (1. Lawang; 2. Karangan;3.Coban Rondho; 4. Clumprit; 5. 

Kepanjen) 

 

Pada masing-masing lokasi sampling dilakukan pengambilan sampel air dan vegetasi 

riparian pada 3-4 stasiun (kecuali Clumprit hanya 2 stasiun) pengambilan sampel yang berbeda 

mulai dari hulu sampai hilir. Penentuan stasiun ini berdasarkan perbedaan aktivitas lingkungan.  

Pengambilan sampel pada tiap-tiap stasiun tersebut dilakukan secara acak pada tiga lokasi yang 

berdekatan sebagai ulangan, dengan asumsi bahwa pada satu stasiun kondisi faktor fisiko-kimia 
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dan biologi ekosistem perairan tersebut relatif homogen (Elliott, 1971). Dengan demikian jumlah 

keseluruhan sampel pada penelitian ini adalah 48 sampel. Faktor lingkungan yang diukur 

langsung di lapangan yaitu suhu, pH, konduktivitas dan oksigen terlarut (DO), sedangkan yang 

diukur di laboratorium meliputi bikarbonat, TSS, TDS, KMnO4, ortofosfat, nitrat, TKN, TP, BOD, 

COD, Cl, Mg, Na, dan Ca dengan metoda pengukurannya menurut Clesceri et al. (1998). 

Analisis vegetasi riparian dilakukan pada tiap-tiap sub stasiun dengan membuat plot  

sepanjang 5 m dan lebar menyesuaikan kondisi di lapangan. Pada tiap plot tersebut diamati jenis 

vegetasi yang ada serta dihitung kerapatan (densitas) serta kerimbunan dari masing-masing jenis 

yang ditemukan tersebut dan selanjutnya digunakan untuk menghitung indeks diversitas (H), 

indeks Hemeroby dan Naturalness (Kowarik, 1990 dalam Testi et al., 2009). 

Data hasil pengukuran parameter fisik dan kimia pada tiap-tiap stasiun dan waktu 

pengamatan dikompilasi dan dimasukkan dalam satu tabel kemudian dihitung nilai rata-rata dan 

kesalahan baku (standard error) pada masing-masing parameter dan tiap stasiun untuk seluruh 

lokasi penelitian. Data kadar Na+1, Ca+2 dan Mg+2 digunakan untuk mencari nilai Sodium 

Adsorption Ratio (SAR).  Kategori kualitas air irigasi di tiap stasiun ditentukan dengan nilai Indeks 

Kualitas Air Irigasi (Irrigation water quality index) menurut Muthanna (2011). Tingkat pencemaran 

perairan juga dapat diketahui dengan membandingkan nilai rata-rata kualitas air yang didapatkan 

dengan Baku Mutu Air (BMA) berdasarkan PP No. 82 th 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Profil Komunitas Vegetasi Riparian di Saluran Irigasi Malang Raya  

Semua mata air yang dipantau selama penelitian dikelilingi oleh vegetasi riparian yang 

telah sebagian hingga keseluruhan dikonversi, terdegradasi atau terkena pengaruh aktivitas 

manusia. Kondisi vegetasi riparian yang alami mata air maupun saluran airnya sama sekali tidak 

ada, riparian memiliki lebar sangat bervariasi dari 0,30-100 m sesuai dengan tingkat degradasi. 

Riparian yang terdegradasi sedang umumnya masih ditumbuhi vegetasi tiga strata (C, D dan E), 

sedikit pohon alami maupun beberapa pohon budidaya misalnya nangka, durian, mangga dan 

kelapa dengan lebar >20 m, misalnya dijumpai di Lawang 1 dan Karangan 1. Indeks Hemeroby 

mencapai nilai H 3 mesohemerobic (moderately influenced by human activities), naturalness 3 

dan Indeks Diversitas Shannon-Wienner pohon sekitar 1,00 (Gambar 2). Sebaliknya, pada 

vegetasi riparian yang sangat terdegradasi ditumbuhi perdu atau hanya herba yang rutin 

dipangkas, umumnya hanya memiliki lebar 0,30-50m dan menjadi pematang sawah/ladang atau 

sempadan saluran air irigasi seperti dijumpai di stasiun Lawang 2  sampai dengan Lawang 4, 

Coban Rondho 3, Kepanjen 1 sampai dengan 4, Karangan 2 dan 3, serta Clumprit 1 dan Clumprit 

2 (Lampiran 3).  Pada lokasi ini, Indeks Hemeroby mencapai nilai H 4 euhemerobic (strongly 

influenced by human activities), naturalness 2 dan Indeks Hemeroby mencapai nilai H 4 
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euhemerobic, naturalness 2 dan Indeks Diversitas Shannon-Wienner pohon <1,00 pohon <1,00 

(Gambar 2) . 

 

 

Gambar 2.  Nilai Indeks Hemeroby, Naturalness  dan Indeks Diversitas Pohon  pada Vegetasi 
Riparian di Lokasi Penelitian 

 

Adapun beberapa spesies pohon alami masih dijumpai di beberapa mata air yang sedikit 

terkonservasi, misalnya waru hutan, kedoyo dan kepuh di stasiun Lawang 1, cemara gunung di 

stasiun Coban Rondho 1, dan bendo di Coban Rondho 1, Karangan 1 dan Clumprit 1. Aren, 

bendo dan beberapa spesies Moraceae umumnya tumbuh di sekitar mata air hutan dataran 

rendah hingga pegunungan bawah Fiqa dkk. (2005). Mata air yang diamati umumnya memiliki 

debit besar lebih dari 5,0 liter per detik, dikategorikan sebagai mata air kelas 2-5 menurut 

Meinzer (1923, dalam Todd and Mays, 2005) dan kurang terpengaruh oleh musim, sehingga 

diperkirakan daerah resapan mata air tipe tersebut luas di bagian hulu yang jauh dari mata air.  

 

2. Kualitas Air Irigasi di Wilayah Malang Raya  

Pemantauan terhadap kualitas fisik-kimia air (Tabel 1) dilakukan pada lima lokasi 

sampling yang sama dengan  pemantauan vegetasi riparian. Rata-rata nilai pH pada seluruh 

lokasi pengamatan berkisar antara 7,3-8,8. Nilai ini masih memenuhi baku mutu kualitas air 

berdasarkan ketetapan PP RI No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air Golongan I sampai III yaitu 6-9. Beberapa wilayah seperti saluran 

irigasi lahan pertanian an organik Lawang, sumber air Coban Rondho, Kepanjen 4 dan Ngijo 

(Karangan 3) telah melampaui ketentuan standar kualitas air irigasi secara internasional dari FAO 

sebesar 6,5-8,4. Kadar DO rendah ditemukan di saluran irigasi wilayah Selorejo (Coban Rondho 

3) serta Clumprit (2,0-2,6 mg/L). Kisaran oksigen terlarut wilayah tersebut berada di bawah batas 

minimum baku mutu air golongan III yaitu 3 mg/L. Perairan air irigasi yang lain (3,2-4,3 mg/L) 

masih memenuhi baku mutu air Golongan III berdasarkan ketetapan PP No. 82 tahun 2001.  
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Rata-rata nilai konduktivitas terendah ditemukan pada sumber mata air Coban Rondho 2 

dan 3 sebesar 52 dan 54 µS/cm atau 0,05 dS/m. Pada wilayah perairan irigasi yang lain berkisar 

antara 110-279 µS/cm atau 0,11-0,28 dS/m. Kisaran tersebut masih memenuhi standar kualitas 

air irigasi FAO yang mensyaratkan 0-3dS/m. Nilai konduktivitas dapat digunakan untuk 

mengetahui kadar garam terlarut (salinitas) yang akan menentukan ketersediaan air bagi 

tanaman.Nilai konduktivitas dan TDS dapat mencerminkan ada tidaknya permasalahan salinitas 

(kadar garam terlarut) yang akan berpengaruh pada tanaman pertanian (Ayers, 1996). Nilai TDS 

berkisar antara 119-423 mg/L, kecuali pada wilayah lahan pertanian anorganik (Lawang 4) 

dengan rata-rata 527 mg/L. Nilai TDS di bawah 450 mg/L dengan konduktivitas di bawah  0,7 

dS/m mengindikasikan tidak ada permasalahan salinitas pada air irigasi tersebut sehingga bisa 

digunakan untuk tanaman pertanian apapun (tanpa pembatasan). Sedangkan nilai TDS antar 

450-2000 mg/L menunjukkan adanya permasalahan salinitas sedikit sampai moderat sehingga 

pada wilayah tersebut perlu dihindari menanam tanaman pertanian yang sensitif terhadap garam. 

Kadar sodium (Na) dan garam terlarut (salinitas) di dalam perairan irigasi dapat 

mempengaruhi kecepatan infiltrasi air ke dalam tanah. Kecepatan infiltrasi meningkat apabila 

salinitas air meningkat. Hal ini dapat dievaluasi dengan SAR (Sodium Adsorption Ratio) dan nilai 

konduktivitas di perairan. Hasil penghitungan nilai SAR pada setiap lokasi perairan mata air dan 

irigasi yang dipantau berkisar antara 0,28-0,78 meq/L (Gambar 3). Nilai SAR yang rendah 

tersebut diiringi dengan nilai konduktivitas yang rendah (<0,2 dS/m) menunjukkan bahwa 

perairan dikategorikan dalam severe degree of restriction on use yang mengindikasikan adanya 

permasalahan kecepatan infiltrasi air ke dalam tanah sehingga akan mempengaruhi kualitas 

tanaman termasuk hasil panen. Rendahnya kadar garam terlarut di dalam air irigasi ini akan 

mengakibatkan terlepasnya kadar mineral terlarut termasuk kalsium dan yang lainnya dari 

permukaan tanah sehingga tanah akan kekurangan unsur mineral.  
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Tabel 1. Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Beberapa Parameter Kualitas Air pada Beberapa Mata Air dan Saluran Irigasi di Malang Raya 
 

Parameter 
Lawang Coban Rondho Kepanjen Karangan Clumprit 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

Bikarbonat (Meq/L) 3.2+0.07 2.8+0.02 2.8+0.05 2.8+0.13 1.9+0.67 1.3+0.07 2.5+0.14 2.6+0.04 2.6+0.08 2.7+0.11 2.7+0.03 2.3+0.13 2.5+0.05 3.0+0.17 3.3+0.14 3.1+0.03 

TSS (mg/L) 4+4.6 14+8.1 128+151.9 88+27.4 1+1.0 17+12.3 7+4.5 50+3.5 49+8.6 79+21.5 130+6.8 11+6.1 15+3.4 84+41.4 16+12.5 3+2.8 

TDS (mg/L) 423+38 257+1 236+27 527+444 119+6 159+50 240+48 210+30 214+8 186+25 214+23 291+24 253+14 253+40 302+48 301+13 

KMnO4 (mg/L) 6.2+0.9 6.4+0.6 6.1+0.2 6.2+0.2 6.5+0.5 6.7+0.1 6.5+0.9 6.3+0.1 5.4+0.1 5.5+0.2 5.7+0.2 5.6+0.3 6.0+0.2 5.7+0.8 6.0+0.7 6.5+0.5 

Ortofosfat (mg/L) 0.07+0.01 0.06+0.02 0.03+0.02 0.05+0.01 0.03+0.01 0.03+0.01 0.13+0.03 0.16+0.07 0.24+0.23 0.04+0.03 0.08+0.03 0.10+0.01 0.11+0.02 0.16+0.04 0.07+0.04 0.10+0.01 

Nitrat (mg/L) 1.81+0.97 1.63+0.7 1.29+0.41 1.36+0.8 0.69+0.20 0.69+0.13 4.28+2.84 1.00+0.26 0.81+0.69 0.32+0.12 0.49+0.05 6.62+1.08 6.70+0.62 3.35+1.17 6.37+2.21 5.87+0.44 

TKN  (mg/L) 0.13+0.03 0.17+0.03 0.38+0.29 0.47+0.10 0.22+0.03 0.23+0.05 0.22+0.01 1.69+0.26 1.02+0.27 0.32+0.02 0.32+0.02 0.41+0.03 0.49+0.12 0.68+0.32 0.26+0.11 0.32+0.11 

TP (mg/L) 0.10+0.01 0.08+0.02 0.10+0.01 0.22+0.05 0.08+0.06 0.12+0.01 0.15+0.05 0.31+0.12 0.52+0.38 0.13+0.01 0.25+0.05 0.29+0.39 0.14+0.03 0.29+0.13 0.13+0.02 0.09+0.07 

BOD (mg/L) 3.22+1.47 3.98+0.91 4.48+1.20 9.27+0.35 3.75+0.58 5.37+2.66 2.97+0.16 6.77+1.29 8.39+4.40 7.23+0.68 10.41+3.66 2.70+0.49 2.85+0.49 4.58+3.17 2.85+0.35 3.85+1.05 

COD (mg/L) 6.7+3.4 8.1+2.8 11.3+3.9 25.0+1.3 8.0+1.4 11.2+4.5 6.4+1.7 18.6+2.0 20.9+10.1 17.1+2.6 22.4+5.7 4.9+1.8 6.0+1.0 10.3+8.8 4.5+0.3 7.1+1.3 

Cl (Meq/L) 1.29+0.24 0.37+0.08 0.45+0.13 0.76+0.17 0.10+0.04 0.07+0.02 0.16+0.03 0.36+0.03 0.37+0.05 0.42+0.05 0.53+0.09 0.12+0.03 0.14+0.00 0.37+0.02 0.18+0.09 0.16+0.03 

Mg (meq/L) 4.00+0.45 2.34+0.29 1.82+0.47 2.25+0.64 .69+0.07 .74+0.16 2.92+0.35 2.05+0.16 1.99+0.02 2.04+0.08 1.90+0.06 2.84+0.49 2.79+0.53 2.87+0.15 2.70+0.26 2.96+0.32 

Na (meq/L) 1.29+0.24 0.37+0.09 0.45+0.14 0.76+0.17 0.38+0.07 0.42+0.02 0.50+0.09 0.34+0.01 0.36+0.02 0.33+0.01 0.33+0.00 0.39+0.08 0.37+0.01 0.54+0.02 0.54+0.00 0.56+0.00 

Ca (meq/L) 2.43+0.27 1.42+0.17 1.11+0.29 1.37+0.39 0.42+0.04 0.45+0.10 1.77+0.21 1.24+0.10 1.21+0.01 1.24+0.05 1.15+0.04 1.72+0.30 1.69+0.32 1.74+0.09 1.64+0.15 1.79+0.19 

pH  7.35+0.21 8.07+0.23 8.38+0.11 8.58+0.01 8.57+0.16 8.77+0.12 8.29+0.15 8.21+0.05 8.09+0.18 8.31+0.09 8.47+0.04 7.64+0.46 8.40+0.06 8.60+0.05 7.36+0.26 7.27+0.22 

DO (mg/L) 3.08+0.54 3.81+0.2 3.74+0.17 3.45+0.33 4.27+0.08 4.02+0.02 1.96+0.35 3.31+0.71 3.53+0.05 4.02+0.21 3.98+0.02 3.48+0.43 3.46+0.07 3.16+0.15 2.57+0.14 2.62+0.33 

Konduktivitas (dS/cm) 0.28+0.01 0.19+0.01 0.18+0.01 0.22+0.01 0.05+0.00 0.05+0.00 0.14+0.01 0.12+0.00 0.12+0.01 0.11+0.00 0.12+0.00 0.14+0.01 0.14+0.00 0.19+0.02 0.18+0.00 0.18+0.00 

Suhu (oC) 24+0.15 26+1.80 29+3.16 28+0.25 18+0.46 20+0.20 24+0.21 27+0.44 26+0.50 26+0.06 26+0.15 23+0.38 24+0.45 28+1.21 24+0.7 25+0.21 
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Permasalahan kecepatan infiltrasi tersebut dipengaruhi  oleh rendahnya nilai sodium  

dengan   kadar  magnesium  yang  lebih  tinggi  seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. Rata-

rata kadar ion kalsium 0,4-2,4 meq/L, ion magnesium 0,7-4 meq/L, ion sodium 0,3-1,3 meq/L, 

dan ion klorida 0,1-1,3 meq/L. Secara keseluruhan nilai tersebut masih memenuhi standar 

kualitas air irigasi FAO dengan nilai baku mutu untuk ion kalsium 0-20 meq/L, magnesium 0-5 

meq/L, sodium 0-40 meq/L dan klorida 0-30 meq/L. Akan tetapi sehubungan dengan rendahnya 

nilai konduktivitas yaitu kurang dari 0,2 dS/m (Tabel 1), yang mana sesuai dengan ketentuan 

dinyatakan bahwa permasalahan infiltrasi air ke dalam tanah tidak akan terjadi pada nilai SAR 

yang rendah apabila nilai konduktivitasnya airnya >0,7 dS/m, maka kemungkinan permasalahan 

kualitas air irigasi di wilayah Malang Raya ini adalah kurangnya kadar mineral (kation dan anion) 

dalam air yang bisa diindikasikan oleh nilai konduktivitas yang lebih tinggi. Rendahnya nilai kation 

dan anion ini juga dapat dilihat dari nilai bikarbonat  (HCO3
- atau alkalinitas). Rata-rata kadar 

bikarbonat berkisar antara 1,3-3,3 meq/L (Tabel 1). Standar baku mutu FAO untuk nilai 

bikarbonat ini adalah 0-10 meq/L.  Akan tetapi, nilai bikarbonat antara 1,5-8,5 ini dimasukkan  

dalam slight to moderate degree of restriction on use.  

Nilai padatan tersuspensi (TSS) mata air dan air saluran irigasi berkisar antara 1,3-130 

mg/L (Tabel 1). Berdasarkan ketetapan PP RI No 82 tahun 2001, nilai batas atas baku mutu air 

untuk parameter TSS pada peruntukan kelas II adalah 50 mg/L, sedangkan untuk kelas III dan IV 

adalah 400 mg/L. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa lokasi masih sesuai 

untuk peruntukan kelas II sedangkan daerah yang lain dapat digunakan untuk kelas III. Pertanian 

termasuk kelas II sampai IV, sehingga hal ini menunjukkan bahwa sumber mata air dan air di 

saluran irigasi tersebut masih bagus untuk digunakan pengairan lahan pertanian. 

Kadar nutrisi di mata air dan saluran irigasi wilayah Malang Raya yaitu nitrat berkisar 

antara 0,3-6,7 mg/L, kadar fosfat terlarut 0,03-0,24 mg/L, kadar Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 

0,1-1,7 mg/L dan kadar fosfat total berkisar antara  0,08-0,52 mg/L. Kadar NO3
--N lebih dari 5-30 

mg/L mengindikasikan slight to moderate degree of restriction on use, sedangkan konsentrasi 

nitrat kurang dari 5 mg/L mempunyai kualitas bagus yang mana boleh digunakan untuk tanaman 

apapun. Baku mutu nitrat berdasarkan PP RI No 82 tahun 2001 adalah 10 mg/L untuk Kelas II 

dan 20 mg/L untuk Kelas III dan IV. Dengan demikian kadar nitrat di sumber mata air sampai 

saluran irigasi masih normal.  Kadar TKN wilayah Lawang 4, Kepanjen 2, dan Karangan 2 dan 3  

yang mempunyai konsentrasi  lebih tinggi yaitu antara 0,5-1,1 mg/L menurut Marganof (2007) 

dimasukkan dalam kategori perairan yang bersifat eutrofik, sedangkan untuk wilayah Kepanjen 1 

dengan nilai TKN lebih dari 1,1 mg/L termasuk kategori hipertrofik.  Hal ini menunjukkan bahwa 

aktivitas pertanian dapat merupakan penyebab terjadinya  eutrofikasi di perairan sungai bagian 

hilir seperti waduk Sutami. Hal ini juga diperkuat dengan tingginya kadar total fosfat. Kadar total P 

0-2 mg/L menurut standar FAO masih memenuhi syarat untuk perairan irigasi. Hal ini juga sesuai 

dengan  PP RI No. 82 tahun 2001, batas maksimum kadar total fosfat Kelas II adalah 0,2 
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sedangkan untuk Kelas III adalah 1 mg/L. Akan tetapi menurut Marganof (2007) kadar TP yang 

lebih dari 0,03 termasuk kategori perairan hipertrofik.  

Keberadaan bahan organik di perairan dapat diketahui dari nilai parameter Total Organic 

Matter (TOM), BOD dan COD seperti yang terlihat pada Tabel 1.  Nilai TOM tidak berbeda nyata 

antar lokasi penelitian dan berkisar antara 597-745 mg/L. Nilai BOD berkisar antara  2,7-10,4 

mg/L, sedangkan kadar COD berkisar antara 4,5-25 mg/L. Saluran irigasi wilayah Kepanjen dan 

Lawang 4 (lahan pertanian an organik) secara umum mengandung kadar BOD dan COD 

tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada kedua wilayah tersebut telah tercemar bahan organik. 

Air irigasi pada wilayah Lawang 4 banyak dipengaruhi oleh aktivitas industri dan pemukiman 

yang ada di hulu, sedangkan pada wilayah Kepanjen secara umum karena telah melewati lahan 

pertanian konvensional (anorganik) dan juga dipengaruhi oleh limbah rumah sakit, industri serta 

pemukiman. 

 

 

Gambar 3.  Rata-rata SAR dan Hasil Perhitungan Irrigation Water Quality Index  Mata Air dan  
Saluran Irigasi di Malang Raya 
Keterangan:  Notasi yang sama pada tiap parameter menunjukkan tidak berbeda 
nyata berdasarkan uji Tukey HSD α 0,05 

 

    Berdasarkan perhitungan Irrigation Water Quality Index (IWQI) (Gambar 3) kualitas air di 

mata air wilayah Lawang 1 dan air irigasi Lawang 4 dengan nilai rata-rata IWQI 74 dan 78 

dikategorikan dalam Low Restriction (LR). Air irigasi ini direkomendasikan hanya untuk mengairi 

tanah dengan tekstur ringan atau permiabilitas moderat. Air ini tidak direkomendasikan untuk 

mengairi tanah yang mempunyai kadar liat tinggi. Tanaman yang bisa ditanam pada daerah ini 

adalah yang tidak sensitif terhadap garam. Pada wilayah yang lain dengan nilai IWQI antara 55-

70 termasuk dalam Moderate Restriction (MR) yang bisa digunakan pada tanah dengan nilai 

permiabilitas moderat sampai tinggi. Tanaman dengan toleransi moderat terhadap garam bisa 

tumbuh pada tanah dengan pengairan dari irigasi yang termasuk MR ini.  

Pengelompokan wilayah penelitian berdasarkan analisis PCA (Principal Component 

Analyses) dapat dilihat pada Gambar 4. Wilayah penelitian dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 
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Coban Rondho 1 dan 2 (kelompok 1), Lawang 1 dan 4 (kelompok 2) dan wilayah yang lainnya 

dapat dimasukkan dalam  kelompok 3 yang mempunyai karakteristik yang sama. Kualitas air di 

Coban Rondho  1 (dekat air terjun) dan 2   (setelah  melewati aktivitas pertanian yaitu sayur)  

membentuk  satu  kelompok  oleh karena secara umum pada hampir semua patameter yang 

diamati mempunyai nilai terendah dibandingkan  dengan  yang lain. Lawang 1 (mata air) 

mempunyai kesamaan dengan Lawang 4 (saluran irigasi lahan pertanian an organik)  oleh 

karena pada beberapa parameter seperti TDS, konduktivitas, SAR, ion klorida dan IWQI 

mempunyai nilai yang sama tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang lain menjadi satu kelompok 

disebabkan mempunyai nilai yang sedang pada beberapa parameter kualitas air dibandingkan 

dengan kelompok 1 dan 2.  

  

Gambar 4. Pengelompokan Wilayah Penelitian Berdasarkan Kualitas Air Irigasi dengan 
Menggunakan Diagram Scatter PCA 
Keterangan: CR= Coban Rondho; Cl=Clumprit; La=Lawang; Ka=Karangan; 
Ke=Kepanjen 
 
 

KESIMPULAN  

Vegetasi riparian pada semua mata air dan saluran irigasi yang dipantau telah sebagian 

hingga keseluruhan dikonversi, terdegradasi akibat aktivitas manusia. Kualitas air di mata air 

Lawang 1 dan lahan pertanian an organik Lawang  4 berdasarkan IWQI  dikategorikan Low 

Restriction dicirikan oleh nilai konduktivitas, HCO3
-,  TDS, SAR, kadar Mg+2, Cl-, Na+1, dan Ca+2  

lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi lain. Mata air dan lahan pertanian sayuran Coban 

Rondho  mempunyai kualitas air lebih baik, sedangkan daerah penelitian lain berdasarkan IWQI 

tergolong Moderate Restriction. Air di saluran irigasi Malang Raya dikategorikan dalam severe 

degree of restriction on use mengindikasikan adanya permasalahan kecepatan infiltrasi air ke 

dalam tanah dengan nilai SAR yang rendah (0,28-0,78 meq/L) dan nilai konduktivitas yang 

rendah (<0,2 dS/m). Nilai bikarbonat antara 1,3-3,3 meq/L di saluran irigasi Malang Raya serta 

nitrat lebih dari 5 mg/L di Karangan dan Clumprit  dimasukkan  dalam slight to moderate degree 

of restriction on use. Berdasarkan kadar TP dan TKN, saluran irigasi di Malang Raya termasuk 
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dalam kategori  eutrofik sampai hipertrofik. Nilai BOD dan COD yang tinggi terutama di Lahan 

pertanian anorganik Lawang 4 dan Kepanjen. 
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ABSTRACT 
 

 

Gmelina or white teak (Gmelina arborea. Roxb) is an introduced species member of family 
Verbenaceae, which is relative with species of teak (Tectona grandis). This species growing 
rapidly and be potential for developed both for forest community and also for forest plantation. 
The original habitats of white teak were in Nepal, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Burma, 
Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, and Southern of China. In natural habitats, it grows as a 
population or dispread. There was no obstacle in order to develop as a plantation and having 
good economic value, thus this species at this moment start to be planted by farmers at local 
community forest. Since white teak is an introduced species in Indonesia, the genetic variation 
might be low. However, this species is already adaptable to several areas in Indonesia. 
Therefore, research to examine the variation of growth through tree improvement program of 
white teak is underway. This preliminary study was conducted in the nursery of the Research 
Institute of Biotechnology and Tree Improvement Yogyakarta for 5 months from January to May 
2016. This study aims to determine the diversity of seedling growth of Gmelina seedlings which 
collecting those seeds from several areas in Indonesia i.e. Bantul Yogyakarta, Bogor West Java, 
Lampung South Sumatera and West Nusa Tenggara). Completely randomized design (CRD) with 
5 seed sources (Bantul, Bogor, Lampung, Bondowoso and NTB) from 25 parent trees, 3 
replicates and each replicate as much as 8 seed was used for this study. Result shows that there 
were significant different between seed sources in terms of height and diameter growth however 
there were no differ significantly in terms of the number of leaves. Seedlings of Gmelina at 4 
months old having best growth of height, diameter and number of leaves achieved by seed 
sources from Bogor (55, 46 cm; 3.47 mm; 15 leaves), Bondowoso (50.93 cm; 3.71 mm; 14 
leaves) and Bantul (49.51 cm; 3.58 mm; 14 leaves) respectively.  
 
 Keywords: Seed sources, Gmelina arborea, growth, nursery 

 

I. PENDAHULUAN 

Jati putih (Gmelina arborea Roxb) merupakan salah satu jenis tanaman eksotik yang 

tersebar secara alami di hutan hujan Nepal, India, Pakistan, Bangladesh, Srilanka, Myanmar, 

Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Cina Selatan. Di Indonesia, jati putih memiliki beberapa 

nama seperti; gmelina, gamalina, jati putih dan jati bodas. Jati putih mulai tumbuh dari dataran 

rendah sampai dataran tinggi (0-1000 m dpl), untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal 

berada pada ketinggian 0-800 m dpl. Tanaman ini diketahui sebagai jenis pohon cepat tumbuh 

dan kayunya memiliki banyak kegunaan, antara lain bahan baku pulp dan kertas, vinir kayu lapis 

dan batang korek api, bahan bangunan non-struktural, moulding, mebel, kerajinan dan kayu 

energy (Martawijaya dan Barly, 1995). Jati putih yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup 

tinggi namun semakin berkurang jumlahnya sementara permintaan akan kayu tersebut semakin 
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meningkat. Upaya pemerintah untuk memulihkan potensi jati putih sudah dilakukan melalui 

pembuatan tanaman diantaranya reboisasi namun keberhasilannya masih rendah. Kegagalan 

penanaman jati putih umumnya disebabkan karena penggunaan benih dari sumber benih yang 

tidak tepat. Benih haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup dengan kualitas memadai. Sudah 

menjadi pengetahuan umum bahwa studi provenansi seringkali dikaitkan dengan adanya 

keragaman geografis yang dapat dimanfaatkan guna memilih sumber benih yang baik untuk 

dikembangkan disuatu lokasi baru.  

Jumlah dan macam keragaman atau variasi pada species pohon hutan adalah landasan 

utama bagi semua program pemuliaan pohon (breeding) dan silvikultur. Tanpa adanya variasi, 

tidak banyak yang dapat diperbuat/direkayasa untuk memperbaiki suatu sifat baik secara genetik 

maupun secara silvikultur (Na’iem, 2007). Salah satu sifat populasi alami adalah keragaman 

genetik. Pada dasarnya perbedaan diantara pohon disebabkan oleh 3 hal yaitu: perbedaan 

lingkungan dimana pohon tumbuh, perbedaan genetik, dan interaksi genotip dengan lingkungan. 

Keragaman genetik merupakan kunci dalam kegiatan pemuliaan. Keragaman genetik bahkan 

dapat dirubah oleh manusia, baik kearah positif atau negatif. Kearah positif akan mempercepat 

peningkatan gain yang besar (Zobel dan Talbert, 1984). Studi keragaman genetik menjadi sangat 

penting dilakukan baik pada tingkat semai maupun pada tingkat dewasa. Dalam rangka 

mendapatkan sumber asal benih unggul tersebut, maka penyediaan materi genetik dasar atau 

disebut populasi dasar sangat diperlukan. Informasi dari materi genetik dasar ini diperlukan untuk 

menyususn strategi pemuliaan jati putih. Mengawali kegiatan pemuliaan pohon jati putih, maka 

dilakukan studi keragaman pertumbuhan pada tingkat semai. Benih dikumpulkan dari sumber 

asal benih Bantul (Yogyakarta), Bogor (Jawa Barat), Ketapang (Lampung Selatan), Bondowoso 

(Jawa Timur) dan Lombok (Nusa Tenggara Barat). 

Tulisan ini merupakan penelitian pada tingkat semai jenis jati putih dari beberapa wilayah 

sumber asal benih, dengan tujuan untuk mengetahui keragaman atau variasi genetik 

pertumbuhan. Penelitian ini juga untuk mengetahui sumber asal benih (provenan) jati putih yang 

dapat tumbuh baik pada tingkat semai, sehingga diharapkan bisa untuk menyiapkan populasi 

dasar sebagai bahan kegiatan pemuliaan pohon jati putih dimasa mendatang.  

 

I. METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu Penelitian 

 Eksplorasi pengumpulan materi genetik benih jati putih dilakukan di beberapa kantong 

wilayah sebaran sumber asal benih di Indonesia, mulai pulau Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara 

Barat pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2015. Informasi sumber asal benih, ketinggian 

tempat, letak geografis dan jenis tanah disajikan pada Tabel 1. Sedangkan penelitian 

perkecambahan dan pembibitan dilakukan di persemaian Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan 

Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta mulai bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2016. 
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Lokasi persemaian ini berada pada koordinat 70 40’ 35” LS dan 1100 23’ 23” BT, dengan 

ketinggian 287 m dpl, kondisi curah hujan rata-rata 1878 mm/th, suhu rata-rata 270C dengan 

kelembaban udara 73% (Anonim 2011).  

Tabel 1. Informasi sumber asal benih, ketinggian tempat, letak geografis dan jenis tanah jati putih  
 (Gmelina arborea)     

Sumber Asal Benih Ketinggian 
tempat (m dpl) 

Letak geografis Jenis 
tanah Lintang 

Selatan 
Bujur Timur 

Bantul (Yogyakarta) 146 07056’13” 110027’34’ Regosol 

Bogor (Jawa Barat) 252 07059’80” 113049’17” Latosol 

Ketapang (Lampung 
Selatan), 

159 05044’64” 1050 44’35” Aluvial 

Bondowoso (Jawa Timur) 800 08032’32” 116014’10’ Andosol 

Lombok (Nusa Tenggara 
Barat). 

310 06020’49” 106006’33” Latosol 

 

B. Bahan dan Peralatan 

Bahan penelitian yang digunakan untuk pembibitan adalah materi genetik jati putih 

berupa biji yang dikoleksi dari 5 sumber asal benih yaitu; Bantul (Yogyakarta), Bogor (Jawa 

Barat), Ketapang (Lampung Selatan), Bondowoso (Jawa Timur) dan Lombok (Nusa Tenggara 

Barat). Bahan dan peralatan lain yang digunakan di persemaian adalah polibag ukuran 12 cm x 

18 cm, media tumbuh kecambah yaitu pasir halus, lapisan tanah atas (top soil), pupuk kompos, 

mistar untuk mengukur tinggi bibit, pita label, kaliper untuk mengukur diameter bibit, alat tulis, dan 

field not untuk mencatat hasil pengukuran. 

 

C. Metode Penelitian 

1. Cara Kerja 

 Pengumpulan materi genetik jati putih berupa benih, dilakukan dari pohon-pohon induk 

yang batangnya lurus, bebas dari serangan hama penyakit dan jarak antar pohon minimal 100 

meter, untuk menghindari kawin kerabat (inbreeding) yang dikumpulkan dari berbagai sumber 

asal benih. Benih hasil eksplorasi yang sudah diberi label diekstraksi dengan cara dikupas 

sampai daging buahnya terkelupas, kemudian dijemur sampai kering dan disimpan dalam lemari 

pendingin. Untuk mengecambahkannya karena benih jati putih mempunyai cangkang buah yang 

keras maka diperlukan perlakuan, salah satu perlakuannya adalah, benih dijemur lagi selama tiga 

hari, kemudian direndam dalam air dingin selama 24 jam. Selanjutnya benih dari setiap sumber 

asal benih dikecambahkan secara terpisah pada bak-bak kecambah yang sudah dikasih label 

dengan media pasir halus yang sudah disangray (steril) agar terhindar dari gangguan penyakit 

terutama jamur. Setelah benih berkecambah dan muncul 2 helai daun atau kurang lebih 14 hari 

dibak kecambah, kemudian benih tersebut disapih pada polibag dengan ukuran 12 cm x 18 cm 

yang telah diisi campuran tanah (top soil) dan pupuk kompos dengan perbandingan 3 : 1.  

2. Rancangan Penelitian 
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 Penelitian ini dirancang dalam pola rancangan acak lengkap (Completely  Randomized 

Design-CRD), lima sumber asal benih (Bantul, Bogor, Ketapang, Bondowoso dan Lombok) 

sebagai perlakuan. Setiap sumber benih terdiri dari 5 pohon induk, 3 ulangan dan masing-masing 

ulangan sebanyak 8 bibit. Sifat yang diamati yaitu persen hidup, tinggi bibit, diameter dan jumlah 

daun. Persen hidup dihitung dengan membandingkan jumlah tanaman awal dikalikan 100%. 

Pengukuran pertumbuhan tinggi diukur dari pangkal batang/permukaan tanah sampai pucuk, dan 

pengukuran diameter batang diukur pada ketinggian 2 cm di atas permukaan tanah 

menggunakan kaliper bersamaan dengan perhitungan jumlah daun yang dilakukan pada akhir 

pengamatan. Data dicatat dengan menggunakan field not. Pengambilan data dilakukan pada 

bulan Mei 2016 atau pada saat bibit dipersemaian berumur 4 bulan.  

3. Analisis Data 

 Untuk mengetahui sumber asal benih terhadap karakter yang diamati digunakan analisis 

varian pada masing-masing sumber asal benih menggunakan data individual untuk mengetahui 

pengaruh famili/pohon induk yang diuji pada sifat tinggi, diameter, jumlah daun dan persen hidup 

tanaman. Apabila hasil analisis varian menunjukkan perbedaan yang nyata, maka dilakukan uji 

lanjut degan Duncan Multiple Range Test (DMRT) untuk mengetahui perbedaan didalam 

perlakuan, sedangkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing perlakuan dan interaksinya 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut  (Mattjik& Sumertajaya, 2006). 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model linier sebagai berikut : 
Yijk  =  µ + Bi + Pj + Fk (Pj) + Eijk 
Keterangan =    
Yijk  =  karakteristik yang diukur 
µ  =  nilai rerata umum  
Bi   =  efek blok ke i 
Pj      =  efek sumber asal benih ke j 
Fk (Pvj)  =  efek famili k dalam sumber asal benih j  
Eijk  =  efek eror ke ijk 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

  Daya adaptasi tanaman pada wilayah lingkungan barunya paling mudah diketahui dari 

keberhasilan persen hidupnya. Persen hidup tanaman merupakan salah satu karakter penting 

untuk melihat daya adaptasi jenis tanaman dan provenan atau sumber asal benih pada suatu 

tapak atau wilayah barunya, khususnya apabila ditanam di luar habitatnya. Keragaman 

pertumbuhan dan variasi kemampuan menyesuaikan diri bagi tanaman pada kondisi persemaian 

dapat terjadi karena asal sebaran jenis-sumber asal benih yang diuji tidak sama bahkan sebagian 

besar dari luar Jawa. Hasil pengamatan rata-rata persen hidup tanaman, tinggi, diameter dan 

jumlah daun jati putih diantara sumber asal benih umur 4 bulan disajikan pada Tabel 2 dan 

keragaman pertumbuhan setiap sumber asal benih disajikan pada Gambar 1. Sedangkan untuk 

mengetahui sejauh mana sumber asal benih mempengaruhi kinerja atau keragaman 
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pertumbuhan pada tingkat semai maka dilakukan analisis varian terhadap sifat tinggi tanaman, 

diamater dan jumlah daun pada umur 4 bulan disajikan pada Tabel 3.  

 
 
Tabel 2. Rata-rata persen hidup, tinggi, diameter dan jumlah daun jati putih (Gmelina arborea) 
umur 4  
  bulan pada tingkat semai dari beberapa sumber asal benih 

 
Sumber Asal Benih 

Persen 
Hidup (%) 

Pertumbuhan  
Jumlah 
Daun 
(helai) 

Tinggi 
(cm) 

Diamete
r (mm) 

Bantul (Yogyakarta) 99,03 50,12 b 3,58 a 14,30 a 

Bogor (Jawa Barat) 98,32 56,68 a 3,47 a 14,31 a 

Ketapang (Lampung Selatan), 97,38 50,21 b 3,63 a 14,42 a 

Bondowoso (Jawa Timur) 91,86 54,97 a 3,71 a 15,33 a 

Lombok (Nusa Tenggara Barat). 83,06 49,71 b 3,45 a 14,82 a 

Rata-rata 93, 93 52,34 3,57 14,64 

 
 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

    Gambar 1. Variasi pertumbuhan jati putih (Gmelina arborea) untuk persen hidup, sifat tinggi, 
diameter dan jumlah daun dari beberapa sumber asal benih umur 4 bulan pada tingkat semai 
 
Tabel 3. Analisis varian untuk sifat tinggi, diameter dan jumlah daun jati putih (Gmelina arborea) 
umur 4  
              bulan pada tingkat semai  

 
Sumber keragaman 

Kuadrat Tengah 

Derajat bebas Tinggi Diameter Jumlah daun 

Replikasi/ulangan 2 350,43ns 126,87** 1,23ns 

Sumber asal benih 4 1263,93** 51,59ns 17,75ns 

Famili (S. benih) 20 305,24ns 88,95** 45,38ns 

Rep* Fam (S. benih) 48 207,85ns 106,56** 18,58ns 

Galat 525 216,63 28,65 20,61 

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata pada taraf nyata 1%  
                       *= berbeda nyata pada taraf uji 5%  
                      ns = tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%  
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B. Pembahasan 

Pengamatan terhadap rata-rata persen hidup tanaman terbaik pada tingkat semai 

menunjukkan bahwa pada umur 4 bulan dipersemaian rata-rata pertumbuhan sebesar 93, 93%, 

pertumbuhan terbaik secara berurutan yaitu sumber asal benih Bantul mampu tumbuh 99,03%, 

sumber asal benih Bogor 98,32%, sumber asal benih Ketapang 97,38%, sumber asal benih 

Bondowoso 91,86% dan sumber asal benih Lombok 83,06% (Tabel 2). Pada Gambar 1 juga 

menunjukkan bahwa keragaman persen hidup antar sumber asal benih terjadi pada tingkat semai 

umur 4 bulan. Hal ini diduga terjadi karena kondisi lingkungan yang berbeda dengan kondisi 

lingkungan sumber asal benih sehingga benih pada tingkat semai memerlukan adaptasi dengan 

kondisi lingkungan barunya. Sejalan dengan itu Utomo, (2006) ; Mashudi, (2015) melaporkan 

bahwa perbedaan kondisi lingkungan, ketinggian empat, curah hujan dan suhu akan 

berpengaruh terhadap daya adaptasi tanaman. Pertumbuhan tanaman atau daya hidup juga 

dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara dalam tanah, tanaman dapat tumbuh serta mampu 

memberi hasil baik jika tumbuh pada tanah yang cukup kuat menunjang tegaknya tanaman, tidak 

mempunyai lapisan penghambat perkembangan akar, aerasi baik, kemasaman disekitar netral, 

tidak mempunyai kelarutan garam yang cukup tinggi, cukup tersedia unsur hara dan air dalam 

kondisi yang seimbang (Islami dan Utomo, 1995). Pada penelitian tingkat semai ini media yang 

digunakan adalah campuran tanah (top soil) dan pupuk kompos dengan perbandingan 3 : 1. 

Manfaat utama dari pemberian pupuk kompos yang berkaitan dengan sifat fisik tanah adalah 

memperbaiki struktur tanah dari padat menjadi gembur dengan menyediakan ruang pada tanah 

untuk udara dan air. Murbandono (2001), pemberian pupuk sangat penting karena memperkaya 

tanah sehingga makanan yang dibutuhkan tanaman dapat tersedia. Pupuk menyediakan unsur 

hara yang kurang atau bahkan tidak tersedia di tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. 

Tetapi dalam perjalanan hidupnya atau pertumbuhan hidup dalam tingkat semai tidak semua 

berjalan mulus ada beberapa bibit yang mati sebelum ditanam ditingkat lapang. Penurunan daya 

hidup pada tingkat semai umumnya disebabkan karena gangguan penyakit terutama serangan 

jamur (lodoh akar). Menurunnya persen hidup tanaman pada tingkat semai kemungkinan karena 

jenis ini termasuk jenis eksotik yang belum banyak dikembangkan di wilayah setempat, 

disamping itu dilihat dari lokasi asal benih dikumpulkan, kondisi pada lingkungan uji berbeda 

dengan tempat tumbuh asalnya, sehingga tanaman tersebut memerlukan waktu untuk 

menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan setempat. Sejalan dengan yang disampaikan 

Lukman (2008) bahwa persen hidup merupakan indikasi kemampuan tumbuh dan adaptasi 

tanaman terhadap kondisi lingkungan tempat tumbuh dan merupakan salah satu kriteria seleksi, 

terutama pada waktu introduksi jenis dan provenan pada lahan yang memiliki perbedaan 

lingkungan dengan tempat asalnya. Meskipun demikian, secara rata-rata sumber asal benih 

tersebut masih di atas 90% dan menunjukkan kemampuan hidup jati putih yang cukup tinggi. 
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 Keragaman pertumbuhan jati putih pada tingkat semai umur 4 bulan untuk sifat tinggi 

rata-rata sebesar 52,34 cm, dimana sumber asal benih Bogor menunjukkan pertumbuhan rata-

rata tinggi paling baik 56,68 cm, diikuti Bondowoso 54,97 cm dan Ketapang 50,21 cm (Tabel 2). 

Untuk sifat diameter dengan rata-rata sebesar 3,57 mm, sumber asal benih Bondowoso 

menunjukkan pertumbuhan diameter terbaik 3,71 mm, Ketapang 3,63 mm dan  Bantul 3,58 mm. 

Sedangkan untuk jumlah daun dengan rata-rata 14,64 helai dan jumlah daun terbanyak dicapai 

sumber asal benih Bondowoso 15,33 helai daun (Tabel 2). Jumlah daun yang banyak 

mempunyai cadangan makanan yang lebih banyak dari pada jumlah daun yang relatif sedikit, 

sehingga memberikan kesempatan pertumbuhan yang lebih baik. Soetopo (2004), 

menyampaikan bahwa semakin banyak jumlah daun maka semakin banyak cadangan makanan 

yang tersedia dalam benih. Untuk sifat tinggi dan diameter dan jumlah daun sumber asal benih 

Bogor dan Bondowoso memiliki kisaran yang paling tinggi yang artinya keragaman pertumbuhan 

sifat tinggi dan diameter pada sumber asal benih ini paling beragam seperti ditunjukkan pada 

Tabel 1 dan Gambar 2. Keragaman pertumbuhan pada tingkat semai sumber asal benih juga 

terjadi pada jenis lainnya seperti; pada jenis Araukaria (Araucaria cunninghamii) Setiadi. D. dan 

Surip. (2004), pada jenis Cendana (Santalum album L) Kharisma dan Setiadi, (2002), pada jenis 

Binuang (Octomales sumatrana Miq) Yudohartono dan Fambayun, (2012) dan pada jenis Meranti 

Tembaga (Shorea leprosula) Mashudi dan Cahyono.D.D.W. (2015). Keragaman atau variasi 

pertumbuhan yang muncul karena perbedaan sumber asal benih sebagaimana dikemukanan 

oleh Zobel dan Talbert (1984) bahwa keragaman atau variasi suatu sifat pada suatu jenis pohon 

dapat terjadi antar daerah geografis. Perbedaan lingkungan tumbuh asal sumber benih dapat 

menjadi penggerak utama dalam proses perbedaan susunan genetik karena adaptasi lokal 

(White. T.L. et al. 2007). Perbedaan susunan genetik ini akan mempengaruhi penampilan suatu 

karakter tertentu. Pada penelitian keragaman pertumbuhan tingkat semai jati putih dari beberapa 

sumber benih, keragaman sumber asal benih kemungkinan disebabkan karena adanya 

perbedaan geografis sumber asal benih jati putih yang beragam (Tabel 1) dan kesesuainnya 

dengan kondisi lingkungan tempat persemaian. Sumber asal benih Bondowoso memiliki 

ketinggian tempat tertinggi diikuti Lombok dan Bogor dan terendah sumber asal benih Bantul. 

 Pada analisis varian umur 4 bulan untuk tingkat semai, replikasi atau ulangan tidak 

berpengaruh nyata pada variasi sifat tinggi (p<0,01), namun sumber asal benih berpengaruh 

sangat nyata, tetapi famili dalam sumber asal benih, dan interaksi replikasi dengan famili dalam 

sumber asal benih tidak berpengaruh nyata (Tabel 3). Untuk sifat diameter replikasi, famili dalam 

sumber asal benih dan replikasi interaksi dengan famili dalam sumber asal benih berpengaruh 

nyata, sedangkan untuk sumber asal benih pada sifat diameter tidak memberikan pengaruh yang 

nyata. Pengaruh faktor genetik (sumber asal benih) terhadap variasi sifat tinggi nyata (p<0,01) 

pada tingkat semai umur 4 bulan. Hal ini menunjukkan dengan semakin bertambah nya umur 

tanaman, pengaruh faktor genetik semakin nyata untuk sifat tinggi. Hal ini berbeda dengan sifat 
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diameter yaitu pengaruh sumber asal benih belum terlihat pada umur 4 bulan di tingkat semai. 

Hal ini memberikan indikasi bahwa keragaman karena lingkungan tumbuh masih menunjukkan 

pengaruh yang lebih besar terhadap variasi fenotipe sifat tinggi pada tingkat semai. Cukup 

bervariasinya hasil pengamatan pertumbuhan jati putih samapai umur 4 bulan pada tingkat 

semai, memberikan indikasi bahwa tanaman tersebut memiliki keragaman yang cukup besar 

diantara sumber asal benih pada pola pertumbuhannya. Penelitian lain pada tingkat semai umur 

3 bulan jenis jati putih dengan perlakuan pemberian pupuk pada media bekas tambang (Wasis. B 

dan Fathia. N, 2011), rata-rata pertumbuhan tinggi sebesar 40 cm dan rata-rata diameter sebesar 

3,5 mm. Penelitian respon pertumbuhan semai jati putih dengan media serbuk gergaji, tanah dan 

humanure pada umur dua bulan (Deselina, 2011) memberikan pertumbuhan terbaik dengan rata-

rata tinggi dan jumlah daun sebesar (23,48 cm ; 15 helai). Sedangkan penelitian pada tingkat 

semai umur tiga bulan dengan perlakuan dosis pupuk urea dan frekuensi pemupukannya 

(Riyanto, dkk. 2013) melaporkan bahwa pemberian dosis pupuk urea 0,75 gr/bibit/3 minggu 

sekali memberikan pertumbuhan tinggi dan diameter terbaik dengan rata-rata (34,67 cm ; 4,83 

mm).          

 Pertumbuhan sifat tinggi terbaik (Tabel 2) yang ditunjukkan sumber asal benih dari Bogor 

(Jawa Barat) ini menunjukkan bahwa jenis ini mempunyai pertumbuhan paling baik dibandingkan 

dengan pertumbuhan sumber asal benih lainnya pada tingkat semai umur 4 bulan. Hal tersebut 

kemungkinan karena tanaman ini sudah melalui proses seleksi alam pada tempat tumbuh di 

Jawa sehingga jenis jati putih ras lahan Bogor lebih mudah menyesuaikan terhadap tekanan 

kondisi lingkungannya. Selain itu karena kondisi asal sumber benih Bogor tidak berbeda jauh 

dengan kondisi tempat tumbuh dalam hal ini ketinggian tempat dimana benih disemaikan (Tabel 

1) sehingga kondisi lingkungan lebih sesuai untuk pertumbuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

potensi genetik akan maksimal bilamana ditanam pada kondisi lingkungan yang optimal salah 

satunya ketersediaan unsur hara dalam tanah merupakan salah satu faktor lingkungan terpenting 

untuk mendukung pertumbuhan tanaman termasuk pertumbuhan jati putih. Pertumbuhan 

tanaman juga dipengaruhi oleh proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh tanaman tersebut, 

yaitu proses fotosintesis, respirasi, translokasi dan penyerapan air serta mineral (Daniel et al. 

1987 dalam Handayani 2009). Media tanam juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

dari segi ketersediaan hara, ketersediaan air, keremahan media yang mempengaruhi 

ketersediaan oksigen dan pergerakan serta penetrasi akar. Jika tanah semakin asam, maka 

mobilitas pupuk atau hara semakin rendah. Mobilitas unsur hara yang rendah maka suplai ke 

tanaman juga akan terganggu sehingga pertumbuhan tanaman akan terganggu (Handayani 

2009).  
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IV. KESIMPULAN  

1. Pertumbuhan tanaman jati putih (Gmelina arborea) pada tingkat semai umur 4 bulan 

untuk rata-rata persen hidup terbaik dicapai sumber asal benih Bantul/Yogyakarta 

(93,93% ; 99,03%). Rata-rata dan tinggi bibit terbaik dicapai sumber asal benih 

Bogor/Jawa Barat (52,34 cm ; 56,68 cm). Sedangkan untuk rata-rata diameter dan 

jumlah daun terbaik dicapai sumber asal benih Bondowoso/Jawa Timur (3,57 mm ; 3,71 

mm) ; (14,64 helai ; 15,33 helai). 

2. Daya adaptabilitas tanaman pada tingkat semai diduga dipengaruhi perbedaan kondisi 

lingkungan yang baru seperti ketinggian tempat, curah hujan dan suhu dengan tempat 

asalnya. 

3.  Keragaman pertumbuhan cukup bervariasi, memberikan indikasi adanya variasi yang 

besar antar sumber asal benih sehingga dapat digunakan untuk menyiapkan populasi 

dasar sebagai bahan kegiatan pemuliaan pohon jati putih dimasa mendatang.  
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ABSTRACT 
 

Lawean is one of estuary branch of Bengawan Solo river. The river mouth provides a variation of 
their physical, chemical and biotic on Ujung Pangkah Kulon. It is related to the degree of dilution, 
mud substrate structure, and the contens. The water flow from the river at low tide will provide 
the variations on the coastal environment of mangrove forest from edge  towards the lowest 
subside. Cerithideopsilla cingulata is one of the organisms that can be used as an indicator of the 
environment in Lawean estuary. This research aims to determine the density and distribution 
pattern of C. cingulata in the tidal estuary of the Lawean river, Gresik. The density is determined 
based on the number of individuals per unit area, while the distribution pattern was analyzed by 
variance (S2/x). The research was conducted in September 2010. Sampling was done by 
squares method consisting of 10 transects, each transect consists of 5 plots taken based on the 
distance from the river mouth towards the sea and 5 transects, each transect consists of 10 plots 
are taken based on the distance from mangroves seaward. The results showed that range 
density based on the distance from the river mouth towards the sea Lawean is 3.2 ind/m2 - 11.6 
ind/m2 and based on the distance from mangroves seaward is 5.1 ind/m2 - 10.6 ind/m2. C. 
cingulata distributed clumped based on the two method.  
 
Keywords: Cerithideopsilla cingulata, density, distribution pattern, estuary of the Lawean river 

 
 
PENDAHULUAN 

Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, terletak antara 6,480-8,070 

LS dan 110,260-112,410 BT. Sungai ini mengalir dari selatan, menjadi batas alam dari Provinsi 

Jawa Tengah, kemudian mengalir dari arah timur dan bermuara di Ujung Pangkah Gresik, Jawa 

Timur (Wibowo dkk, 2014). Muara sungai Bengawan Solo menjadi sentral keluarnya aliran air 

menuju ke laut yang semuanya akan bermuara didelta sungai Bengawan Solo yang 

mengakibatkan terjadinya penumpukan lumpur tanah ditepi sungai atau pesisir pantai. Menurut 

Dharmawan, 2005 bahwa pantai berlumpur dicirikan oleh ukuran butiran sedimen yang sangat 

halus dan memiliki tingkat bahan organik yang tinggi serta dipengaruhi oleh pasang surut yang 

mengaduk sedimen secara periodik. Interaksi organisme dengan sedimen dan pengaruh 

evaporasi perairan sangat tinggi di lingkunganya. Pantai berlumpur tidak dapat berkembang 

dengan hadirnya gerakan gelombang karena itu pantai berlumpur hanya terbatas pada daerah 
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intertidal. Ciri yang penting dari pantai berlumpur ialah terbentuknya daerah dengan pergerakan 

air rendah sehingga kemiringan pantai berlumpur cenderung untuk lebih datar daripada pantai 

berpasir dan inilah yang sering disebut sebagai “dataran lumpur”. Kondisi anaerobik yang 

tersebar merata di dalam sedimen juga merupakan ciri yang penting dari pantai berlumpur 

(Nybakken, 1988). Karakteristik pantai berlumpur adalah adanya lumpur hasil proses sedimentasi 

tanah liat dan partikel halus yang terbawa oleh muara, arus sungai, pasang surut dan gelombang 

laut. Adanya proses perlumpuran tersebut akan membawa partikel organik sehingga substrat ini 

sangat kaya akan bahan organik dan memiliki cadangan nutrien yang melimpah seperti nitrogen, 

fosfat, kalium yang berarti bahwa tersedia cukup banyak makanan yang potensial bagi organisme 

penghuni pantai. 

Lawean merupakan salah satu cabang muara sungai dari sungai Bengawan Solo selain 

muara Kalingapuri dan Lebakan. Muara sungai ini memberikan variasi kondisi fisik, kimiawi 

maupun biota pada pantai Ujung Pangkah Gresik. Hal ini berkaitan dengan tingkat pengenceran, 

struktur substrat lumpur, serta kandungan haranya. Dengan adanya aliran air dari sungai tersebut 

pada saat surut akan memberikan variasi pada gradual lingkungan pantai dari tepi hutan 

mangrove sampai ke arah surut terendah. Muara Lawean memberikan gambaran ciri kondisi 

substrat lumpur yang berbeda yang diakibatkan oleh peristiwa banjir yang terjadi pada awal bulan 

September 2010 di muara tersebut sehingga menyebabkan terjadinya tingkat pelumpuran yang 

tinggi yang membawa banyak partikel organik di muara tersebut, selain itu akibat adanya 

peristiwa banjir menyebabkan substrat sedimen lumpur di muara Lawean memiliki butiran lumpur 

yang sangat halus dan memiliki tingkat kedalaman lumpur yang dalam yang bervariasi antara 40-

60 cm. Tingkat pelumpuran selain disebabkan adanya peristiwa banjir juga berasal dari 

pelumpuran sungai Bengawan Solo, Kalingapuri serta aktifitas manusia seperti pembuatan  

tambak di sekitar daerah pesisir sehingga terjadi tingkat pelumpuran yang tinggi pada pantai 

berlumpur. 

Kelompok makrofauna yang dominan di pantai berlumpur yaitu Gastropoda. Gastropoda 

berjenis pteropoda dan heteropoda memiliki peranan sebagai zooplankton (Nybakken, 1988). 

Gastropoda juga berperan penting dalam proses dekomposisi serasah dan mineralisasi materi 

organik terutama yang bersifat herbivor dan detrivor, dengan katalain Gastropoda berkedudukan 

sebagai dekomposer (Suwondo dkk., 2005). Cerithideopsilla cingulata merupakan spesies dari 

Kelas Gastropoda yang berperan penting dalam rantai makanan pada ekosistem mangrove dan 

kehadiran C. cingulata yang melimpah merupakan indikator polusi lingkungan yang digunakan 

untuk memantau tingkat polusi di pesisir (Suwanjarat dkk., 2003). Hasil observasi awal oleh 

peneliti pada bulan September menunjukkan bahwa kondisi pantai berlumpur di zona intertidal 

yang terdapat di pantai Ujung Pangkah mengalami proses pelumpuran dan tekanan oleh aktifitas 

manusia di lingkungan pesisir sehingga mengakibatkan perubahan pada ekosistem pantai 

berlumpur. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap perubahan kondisi fisik, kimia dan 
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biologi. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang 

kepadatan dan distribusi C. cingulata dengan karakteristik lingkungan yang ada di muara 

Lawean. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kepadatan dan 

distribusi C. cingulata di daerah pasang surut sehingga diharapkan dapat dijaga kelestarianya 

dan sebagai acuan oleh pemerintah setempat dalam upaya untuk menentukan kebijaksanaan 

dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam laut di kawasan pantai Ujung Pangkah 

Kabupaten Gresik.  

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian merupakan penelitian deskriptif eksploratif. Dilakukan observasi untuk 

menentukan pantai yang perairan pasang surutnya sangat luas, serta menentukan waktu 

yang tepat untuk pengambilan sampel berdasarkan pasang terendah dan surut tertinggi. 

Lokasi penelitian dilakukan di daerah pasang surut muara sungai Lawean kawasan pantai 

Ujung Pangkah Kulon Kabupaten Gresik dan laboratorium Ekologi FMIPA UM. Penelitian 

dilaksanakan pada waktu air laut surut pada tanggal 19-26 September 2010.  

Bahan dan Cara Kerja 

Bahan yang digunakan antara lain sampel C. cingulata yang didapatkan selama 

penelitian, alkohol 70% untuk preparasi sampel dan aquades. Pengukuran faktor lingkungan 

meliputi suhu, salinitas dan derajat keasaman (pH) diambil secara langsung di lapangan. 

Pengambilan sampel C. cingulata menggunakan metode sampling dengan teknik transek 

kuadrat (Ferianita, 2007). Penentuan garis transek dan pemetaan plot dilakukan dengan dua 

cara; (1) penentuan garis transek berdasarkan jarak dari muara kearah laut dan (2) 

penentuan garis transek berdasarkan jarak dari mangrove kearah laut. Jarak dari muara 

kearah laut dilakukan secara vertikal dari batas surut minimal 10 garis transek (kearah laut) 

dengan jarak antara garis transek yang satu dengan yang lain adalah 50 m. Pada setiap 

transek diperoleh 5 plot dengan ukuran 1x1 m2 dengan jarak antara plot satu dengan yang 

lain seragam, yaitu 20 m. Sedangkan penentuan garis transek berdasarkan jarak dari 

mangrove kearah laut ditentukan secara horisontal dengan 5 transek, pada masing-masing 

transek terdiri dari 10 plot pengamatan. Dengan demikian pada keseluruhan pengambilan 

data akan terdapat 50 plot yang berasal dari muara kearah laut ataupun dari mangrove 

kearah laut. Pengambilan sampel dilakukan pada saat surut dengan menggunakan bantuan 

perahu dan skylot (papan seluncur untuk lumpur). Semua sampel C. cingulata hidup yang 

terdapat di dalam plot dan terletak di permukaan lumpur diambil. Sampel C. cingulata yang 

didapatkan lalu dipreservasi menggunakan alkohol 70% dan tahap selanjutnya dibawa ke 

laboratorium untuk dianalisis. Sampel dihitung jumlahnya dan diidentifikasi berdasarkan ciri 
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khas morfologi dengan merujuk pada Vohra (1970); Houbrick (1984); Reid (2008) dan 

Mujiono (2009).  

Analisis Data 

Penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk 

mengungkapkan permasalahan, mendiskripsikan kepadatan dan pola distribusi C. cingulata. 

Kepadatan diartikan sebagai jumlah individu per satuan area (Wijayanti, 2007). Kepadatan 

diperoleh dengan menggunakan rumus:  

Kepadatan (ind/m2) = Jumlah indvidu pada pengambilan ke-i 

           Luas total pengambilan pada stasiun ke-I (m2) 

Pola distribusi C. cingulata ditentukan dengan menggunakan nilai varians (S2/x), dimana 

S2 diperoleh dengan rumus yang diadopsi menurut Michael, 1984 sebagai berikut:  

S2 = ∑(fx2)-∑(fx)2/N 

     N-1 

Keterangan: 

N = Total jumlah sampel/plot 

X = Jumlah Individu dalam tiap sampel/plot 

S2 = 1, Menunjukkan pola penyebaran acak. 

X 

S2 > 1, Menunjukkan pola penyebaran mengelompok. 

X 

S2 < 1, Menunjukkan pola penyebaran merata. 

X 

Keterangan:   X = Rata-rata spesies 

         S2 = Varianz 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kepadatan C. cingulata Berdasarkan Jarak dari Muara ke Arah Laut  

C. cingulata yang ditemukan di daerah pasang surut muara sungai Lawean Kabupaten 

Gresik secara keseluruhan jumlahnya sebanyak 373 individu. Untuk mengetahui pengaruh 

perubahan salinitas dari muara ke arah laut maka garis yang tegak lurus terhadap garis pantai 

ditetapkan sebagai garis transek. Berdasarkan hasil pengambilan sampel pada 50 plot dari 10 

transek di zona berlumpur daerah intertidal kawasan pantai Ujung Pangkah Kulon Kabupaten 

Gresik didapatkan nilai kepadatan C. cingulata berdasarkan jarak dari muara ke arah laut 

disajikan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Rata-rata kepadatan C. cingulata (individu/m
2
) di setiap transek berdasarkan jarak 

dari muara ke arah laut 
Berdasarkan (Gambar. 1) dapat diketahui bahwa nilai kepadatan tiap-tiap transek 

berbeda berkisar 3,2-11,6 ind/m2. Kepadatan terendah terdapat pada transek 4 sebesar 3,2 

ind/m2 dan kepadatan tertinggi terdapat pada transek 3 sebesar 11,6 ind/m2. Kepadatan yang 

berbeda jauh antara transek 3 dan 4 disebabkan karena kondisi habitat pada kedua transek 

tersebut heterogen yang diakibatkan oleh peristiwa banjir di muara Lawean. Peristiwa banjir yang 

terjadi di muara Lawean menyebabkan tingginya tingkat pelumpuran di muara yang membawa 

partikel organik, sehingga pada lokasi tersebut memiliki cadangan makanan yang berlimpah yang 

berakibat mempengaruhi jumlah organisme C. cingulata. Kepadatan C. cingulata juga 

dipengaruhi oleh tipe substrat, Wijayanti (2007) menyatakan bahwa jenis substrat sangat 

menentukan kepadatan dan komposisi hewan benthos. Pada umumnya substrat dasar yang 

berlumpur disenangi oleh hewan benthos daripada dasar yang berupa pasir. (Junaidi dkk, 2010). 

Kepadatan C. cingulata Berdasarkan Jarak dari Mangrove ke Arah Laut  

  Untuk mengetahui pengaruh perubahan substrat lumpur dari mangrove ke arah laut 

maka garis yang sejajar dengan garis pantai dianggap sebagai transek. Berdasarkan hasil 

pengambilan sampel pada 50 plot dari 5 transek di zona berlumpur daerah intertidal didapatkan 

kepadatan C. cingulata berkisar 5,1-10,6 ind/m2 (Gambar 2). Kepadatan terendah terdapat pada 

transek 3 sebesar 5,1 ind/m2 dan kepadatan tertinggi terdapat pada transek 5 yang terletak paling 

menjauhi mangrove sebesar 10,6 ind/m2. Kepadatan tertinggi dimungkinkan karena letak lokasi 

yang berada jauh dengan mangrove yang memiliki kondisi abiotik optimum dengan kisaran pH 7 

dan salinitas 19%o sehingga menyebabkan tingginya kemampuan C. cingulata tersebut untuk 

menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di daerah pantai berlumpur. Selain itu mungkin 

disebabkan oleh kemampuan C. cingulata menempati habitat dalam hal ini berhubungan erat 
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dengan perkembangbiakan, dimana migrasi secara vertikal dikontrol oleh irama physiology 

(kebiasaan kawin) (Houbrick, 1984). 

Rendahnya nilai kepadatan yang terdapat pada transek 3 sebesar 5,1 ind/m2 

kemungkinan disebabkan oleh adanya persaingan dalam hal ketersediaan makanan dengan 

biota lain maupun dengan individu spesies itu sendiri, dan kurangnya kemampuan bersaing 

dalam menempati habitat (Houbrick, 1984). Keberadaan C. cingulata ditentukan atau di batasi 

karateristik faktor lingkungan yang ada sehingga nantinya pola distribusinya akan terpola merata, 

acak atau mengelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rata-rata kepadatan C. cingulata (individu/m
2
) di setiap transek berdasarkan jarak 

dari mangrove ke arah laut 
 
Pola Distribusi C. cingulata Berdasarkan Jarak dari Muara ke Arah Laut dan Berdasarkan Jarak 

dari Mangrove ke Arah Laut 

Pola distribusi diartikan sebagai susunan anggota populasi dalam satuan waktu dan 

suatu ruang (Junaidi dkk, 2010). Hasil penghitungan analisis varian diperoleh bahwa pola 

distribusi C. cingulata berdasarkan jarak dari muara ke arah laut dan berdasarkan jarak dari 

mangrove ke arah laut sama-sama terdistribusi secara mengelompok (Tabel 1 dan 2). 

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa distribusi C. cingulata terdistribusi secara 

mengelompok. Mengelompoknya distribusi C. cingulata disebabkan oleh substrat yang umumnya 

liat atau berlumpur dan terdapat genangan air. Akibat adanya peristiwa banjir menyebabkan 

proses pelumpuran yang tinggi yang membawa banyak partikel organik sehingga terdapat 

banyak nutrien pada daerah tersebut. Dalam Dharmawan dkk, 1999 disebutkan bahwa pantai 

berlumpur memiliki kandungan bahan organik yang sangat tinggi yang merupakan penyangga 

ketersediaan makanan. Sesuai dengan pernyataan Reid dkk, 2008; Mujiono, 2009 bahwa C. 

cingulata mengelompok pada area pasang surut pada pantai berlumpur karena C. cingulata 
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memakan alga pada area tumbuh alga yang berada pada tepi laut yakni tepatnya pada area 

pasang surut. Selain memakan alga C. cingulata juga memakan diatom, bakteri, dan detritus.  

 

Tabel 1.  Pola Distribusi C. cingulata di Setiap Transek Berdasarkan Jarak dari Muara ke Arah 
Laut 

 

Transek Varian S2/x Pola Distribusi 

1 63.2 Mengelompok 

2 47.8 Mengelompok 

3 54.8 Mengelompok 

4 7.7 Mengelompok 

5 7.3 Mengelompok 

6 17.3 Mengelompok 

7 54.2 Mengelompok 

8 25.2 Mengelompok 

9 71.8 Mengelompok 

10 48.5 Mengelompok 

 

C. cingulata hidup merayap di atas permukaan tanah yang basah dan berlumpur, hidup 

berkelompok membentuk kumpulan dan membuat koloni yang terdiri dari ratusan keong 

sepanjang sisi kiri bibir sungai. C. cingulata menyukai habitat lumpur dan sering berpindah ke 

tempat yang basah dan tergenang apabila kondisi di daerah tersebut mengering dan kurang 

adanya air (Mujiono, 2009). Menurut Vohra (1970) dan Houbrick, (1984) bahwa C. cingulata tidak 

terbatas pada ukuran spesies dalam distribusinya. Migrasi secara vertikal dikontrol oleh irama 

physiology (kebiasaan kawin), dan ukuran keberadaan spesies tersebut berkaitan dengan 

pasang surut dimana organisme tua cenderung dekat dengan pantai. Spesies ini menghindari 

daerah bersih, lebih menyukai daerah kering dan membatasi diri pada rentangan salinitas dan pH 

yang rendah karena organisme ini dapat mentolerir kondisi lingkungan yang ekstrim sehingga 

kehadiranya yang berlimpah dapat digunakan sebagai indikator polusi lingkungan di daerah 

pesisir.  

Tabel 2. Pola Distribusi C. cingulata di Setiap Transek Berdasarkan Jarak dari Mangrove ke Arah 
Laut  

 

Transek Varian S2/x Pola Distribusi 

1 50.1 Mengelompok 

2 24.7 Mengelompok 

3 19.4 Mengelompok 

4 35.6 Mengelompok 

5 58.7 Mengelompok 
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Dharmawan, dkk. (2005), menyatakan pola sebaran mengelompok dapat disebabkan 

oleh sifat agregarius, karena adanya keragaman kondisi lingkungan, ketersediaan makanan, 

perkawinan, pertahanan, perilaku sosial, serta faktor persaingan. Secara teoritis, hewan yang 

berada di daerah pasang surut memiliki pola sebaran secara berkelompok, meskipun tidak 

tertutup kemungkinan terjadinya pola sebaran secara acak. Pola sebaran secara berkelompok 

sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain gerak hewan, cara hidup hewan (melekat 

pada batu, sekitar rumput laut atau dirongga batu karang). Selain itu dapat juga disebabkan oleh 

keadaan substratnya (pasir berlumpur, pasir berbatu atau berbatu karang) (Kastawi, dkk. 2005). 

Substrat dasar perairan menentukan distribusi dalam suatu perairan karena di dalam substrat 

terdapat sumber makanan (Junaidi dkk, 2010).  

Odum (1996) menyatakan bahwa pengelompokan merupakan hasil atau akibat dari 

pengumpulan individu tersebut dalam menganggapi perubahan cuaca harian dan musiman atau 

menanggapi perbedaan habitat setempat juga sebagai akibat dari proses reproduktif. 

Pengumpulan tersebut dapat meningkatkan persaingan diantara individu tersebut berkenaan 

dengan kebutuhan akan hara, makanan, dan ruangan, tetapi persaingan ini seringkali melampaui 

daya tahan hidup dari kelompok. Perubahan habitat, kompetisi, prediksi, perubahan iklim 

semuanya mempengaruhi luasnya rentang suatu spesies yang mempengaruhi pola penyebaran 

organisme dalam distribusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi C. cingulata 

cenderung mengelompok yang diakibatkan kondisi tersebut. Mc. Naughton (1992), menyatakan 

pola sebaran mungkin merupakan konsekuensi atau akibat dari respon jenis siput terhadap 

variasi musim yang terkait dengan temperatur, intensitas cahaya, karateristik suplai nutrien dan 

interaksi antar jenis. Pola sebaran merupakan refleksi dari interaksi antara adaptasi individu dan 

pola habitatnya, terutama faktor pembatasnya. Dengan kata lain pola sebaran mencerminkan 

adaptasi individu atau responya terhadap heterogenitas lingkungan. 

 
KESIMPULAN 
 

Dari hasi penelitian yang dilakukan di daerah pasang surut muara sungai Lawean 

Kabupaten Gresik, diperoleh kepadatan C. cingulata berdasarkan jarak dari muara ke arah laut 

berkisar 3,2-11,6 ind/m2 dan berdasarkan jarak dari mangrove ke arah laut berkisar  5,1-10,6 

ind/m2. Pola distribusi C. cingulata berdasarkan jarak dari muara ke arah laut dan berdasarkan 

jarak dari mangrove ke arah laut sama-sama terdistribusi secara mengelompok. 

Mengelompoknya distribusi C. cingulata kemungkinan disebabkan oleh jenis substrat yang 

umunya liat atau berlumpur dan terdapat genangan air. Pada substrat berlumpur kaya akan 

bahan organik yang mengindikasikan terdapat cukup makanan dan dikarenakan sifat hidup C. 

cingulata yang bergerombol serta membentuk koloni. 

 
 
 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

319 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 
 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Drs. Agus Dharmawan, M.Si dan Dra. Hawa 

Tuarita, M.S yang telah membimbing penelitian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada 

tim peneliti lain: Hafid Zain, M.Si, Najibul Hoer, S.Si, M.Pd, Heri Badawi Putra, S.Si, Muhamad 

Febri Kurniawan, S.Si, Muhamad Nizarul Fanani, S.Si, Jefry L.H, S.Si dan Ahmad Dusep Juan, 

S.Si yang telah membantu dalam pengambilan sampel.  

 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Dharmawan, A., H. Tuarita and H. Suwono, 1999. Laporan penelitian: Studi Komunitas Bivalvia 
Di Pantai Berlumpur Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. DEPDIKBUD IKIP MALANG. 
 
Dharmawan, A, 2005. Ekologi Hewan. UM Press. 
 
Ferianita, M, 2007. Metode Sampling Bioekologi. PT Bumi Aksara. 
 
Houbrick, R.S., 1984. Revision of higher taxa in genus Cerithidea (Mesogastropoda: 
Potamididae) based on comparative morphology and biological data. American Malacological 
Bulletin, 2:1-20.  
 
Junaidi, E., E.P. Sagala and Joko, 2010. Kelimpahan Populasi dan Pola Distribusi Remis 
(Corbicula sp) di Sungai Borang Kabupaten Banyuasin. Jurnal Penelitian Sains, 13(3):50-54.  
 
Kastawi, Y., S.E. Indriwati, Ibrohim, Masjhudi and S.E. Rahayu, 2005. Zoologi Avertebrata. UM 

Press. 
 
Mc. Noughton, 1992. Ecotype Function in the Thypa Community-type. Ecol. Monugr, 36:297-325.  
 
Michael, P, 1984. Ecological Methods for Field and Laboratory Investigation. Tata Graw-Hill 
Publishing Company Limited. 
 
Mujiono, N, 2009. Mudwhelks (Gastropoda: Potamididae) From Mangroves Of Ujung Kulon National Park, 
Banten.. Jurnal Biologi XIII, 2:51-56.  
 
Nybaken, J.W., 1988. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis. PT Gramedia. 
 
Odum, E.P., 1996. Edisi terjemahan: Dasar-dasar Ekologi. Universitas Gadjah Mada. 
 
Reid, D.G., P. Dyal, P. Lozouet, M. Glaubrecht and S.T. Williams, 2008. Mudwhelks and 
mangroves: The evolutionary history of an ecological association (Gastropoda: Potamididae). 
Elsevier, 47:680-699.   
 
Suwanjarat, J. and S. Suwaluk, 2003. Euspermatozoon structure and euspermiogenesis in 
Cerithidea cingulata (Gmelin, 1791) (Caenogastropoda : Potamididae). Songklanakarin J. Sci. 
Technol. 25(4):413-422.  
 
Suwondo, F. Elya and S. Fifi, 2005. Struktur Komunitas Gastropoda Pada Hutan Mangrove Di 

Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Jurnal Biogenesis, 
2(1):25-29. 

 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

320 
 

Vohra, F.C., 1970. Some studies on Cerilhidea cingulata (Gmelin, 1791) on a Singapore sandy 
shore. Proceedings of the Malacological Society of London. 39(2-3):187-201.  
  
Wibowo, H.P.E., T. Purnomo and R. Ambarwati, 2014. Kualitas Perairan Sungai Bengawan Solo 
di Wilayah Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Indeks Keanekaragaman Plankton. LenteraBio, 
3(3):209-215. 
  
Wijayanti, H, 2007. Kajian Kualitas Perairan Di Pantai Kota Bandar Lampung Berdasarkan 

Komunitas Hewan Makrobenthos. Tesis. Universitas Diponegoro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

321 
 

PEMETAAN SALINITAS WILAYAH PESISIR KOTA SURABAYA BERDASAR 
KEBERADAAN MANGROVE DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS  

  

Dewi Meidira Chairunnissa1* , Thin Soedarti1, Trisnadi W.C.P1 

1Universitas Airlangga, Jl. Mulyorejo Kampus C UNAIR 
 

*No. Telp : 089688962216, Email: dmeidira@gmail.com 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research were to determine the scoring of salinity based on the appearance 
of mangrove vegetation in coastal areas of Surabaya and to know the advantage of mapping 
salinity’s level in coastal areas of Surabaya. This research was using sistematically method by 
choosing 60 wells in Surabaya’s coastal area. The experiment parameters were salinity.The area 
of this research was divided into 3 zones with 2 km gap on each zone. The result of this research 
was mapped to determaine the level of salinity in coastal area of Surabaya based on the 
appearance of mangrove vegetation. According to the research, coeffcient correlation (r)=-
0,06that means salinity had negative correlation with thickness of mangrove vegetation, so wider 
value of thickness mangrove vegetation, the value of salinity willl become smaller. The chi square 
significant score is 0,000 which is indicating that the appearance of mangrove can restrain the 
salinity's entry in the ground water. The mapping of salinity’s level which is depends on the 
existence of mangrove by using Geographic Information System could make the researcher 
easier to monitoring the degree of salinity’s level in the coastal areas of Surabaya. 

Keywords: coastal area of Surabaya, GIS, mapping, salinity 
 
 

PENDAHULUAN 

Air telah menjadi kebutuhan wajib bagi keberlangsungan hidup makhluk di bumi ini. 

Pelayanan air bersih di beberapa tempat di Indonesia oleh pemerintah masih terbatas, oleh 

karena itu air tanah merupakan sumber air alternatif yang paling memungkinkan bagi masyarakat 

untuk mendapatkan dengan mudah tanpa memerlukan proses pengolahan yang mahal 

(Herlambang dan Indriatmoko, 2005). 

Pengambilan air tanah yang berlebihan akan menimbulkan ruang kosong dibawah tanah 

yang memungkinkan terjadi proses kompaksi akibat tekanan beban tanah atau batuan di 

atasnya, yang tercermin di permukaan sebagai penurunan tanah yang datangnya perlahan-lahan 

atau tiba-tiba. Pada akuifer yang dekat dengan pantai kekosongan akibat pengambilan air tanah 

yang berlebihan dapat mengakibatkan perubahan kesetimbangan hidrolik antara tekanan air 

tawar dan air laut yang menyebabkan masuknya air laut ke arah darat yang dikenal dengan 

intrusi air laut (Herlambang dan Indriatmoko, 2005). Masuknya air laut menyebabkan kadar 

salinitas di perairan tersebut akan meningkat, dan dapat menyebabkan terjadinya kekroposan 

bangunan. 

 Pada daerah pesisir, ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang mudah di temui. 

Ekosistem mangrove mempunyai berbagai fungsi penting, diantaranya sebagai sistem 
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penyangga kehidupan, sumber pangan, pelindung pesisir, menjaga kekayaan keanekaragaman 

hayati, berkontribusi sebagai pengendali iklim global melalui penyerapan karbon. Ekosistem 

mangrove juga memiliki fungsi mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau sehingga dapat 

mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan (World Wildlife Fund (WWF), 2015). Namun, 

sejaktahun  1990-an  sampai saat ini,  seiring semakin meningkatnya konversi lahan  mangrove  

menjadi peruntukan lain,  masyarakat merasakan bahwa  air  sumur  yang  mereka konsumsi 

terasa payau bahkan sudah terasa asin sehingga sulit memenuhi kebutuhan air tawar (Sodikin, 

2013). Saat ini di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya intrusi air laut sudah 

mulai masuk jauh ke daratan. Hal ini disebabkan di sepanjang garis pantai  di  kota-kota tersebut 

sudah jarang sekali terdapat tumbuhan  mangrove (Purnobasuki, 2005). 

Kota Surabaya terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa mempunyai posisi yang sangat 

strategis sebagai kota pelabuhan, rekreasi dan konservasi (Dinas Cipta Karya, 2002). Hal 

tersebut menyebabkan Kota Surabaya berpotensi mengalami intrusi air laut. Salah satu 

parameter yang terait dengan intrusi air laut adalah nilai salinitas. Penggunaan air yang 

mengandung salinitas tinggi akan menyebabkan korosi pada besi dan atau apabila dikonsumsi 

akan mengikat darah sehingga darah karena darah bersifat suka garam. 

Pemetaan nilai salinitas menunjukkan informasi secara lengkap mengenai persebaran 

intrusi  air  laut berdasarkan kualitas  air  sumur gali sesuai dengan letak geografisnya yang 

disebut dengan Sistem Informasi Geografi  (SIG) atau Geogaphic Information System (GIS). 

Menurut Erliwati (2014), penggunaan SIG dalam pemetaan intrusi air laut sangat bermanfaat. 

Disimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi geografis (SIG) dalam proses pembuatan peta 

dapat memudahkan dalam membaca informasi peta.  

 

METODE PENELITIAN 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga Mei 2016. Tempat penelitian yaitu 

di wilayah pesisir Kota Surabaya. 

2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitiian ini yaitu refraktometer atau salinometer. Software 

yang diperlukan antara lain Google Earth, Global Mapper, dan ArcGIS. Bahan yang 

digunakan yaitu air sumur penduduk wilayah pesisir Kota Surabaya. 

3. Metode Penelitian 

a. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel sumur dilakukan di wilayah pesisir Kota Surabaya. Pengambilan 

sampel sumur dilakukan dengan mengggunakan timba dan kemudian diukur kadar 

salinitas pada sumur tersebut dengan menggunakan salinometer. Titik koordinat sumur 

didapatkan dengan menggunakan GPS. 
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b. Perhitungan Korelasi dan Regresi 

Perhitungan korelasi dan regresi sumur untuk mengetahui hubungan keberadaan 

mangrove dengan salinitas secara perhitungan matematika dengan menggunakan 

software SPSS. 

c. Pembuatan Peta 

Pemetaan salinitas sampel menggunakan software google earth, global mapper, dan 

arcgis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengambilan Sampel 

Penentuan nilai salinitas dilakukan dengan memberikan skor dari parameter dan 

kemudian diklasifikasikan. Sampel dengan nilai salinitas 0‰ maka diklasifikasikan 

sebagai air tawar, 1-15‰ sebagai air agak payau, 16-30‰ sebagai air payau, 31-40‰ 

sebagai air asin, dan 40-80‰ sebagai air sangat asin. Hasil penelitian terdapat pada 

tabel 1. 

Tabel 1- Hasil penilaian parameter salinitas 

Titik 

Jarak 
dari 

Pantai 
(km) 

Salinitas 
(‰) 

Keberadaan 
Mangrove/Tambak  

Titik 

Jarak 
dari 

Pantai 
(km) 

Salinitas 
(‰) 

Keberadaan 
Mangrove/Tambak 

Mangrove Tambak 
 

Mangrove Tambak 

S1 0 1  
 

S18 1 0 ✓ 

S5 0,1 0 ✓ 
 

S19 0 2  

S6 0 1  
 

S21 0 1  

S7 0,8 0 ✓ 
 

S22 0,1 0 ✓ ✓ 

S10 0,9 0 ✓ 
 

S23 0,1 0 ✓ ✓ 

S11 0 5  
 

S24 0,1 0 ✓ ✓ 

S12 0 2  
 

S25 0,1 0 ✓ ✓ 

S13 0 2  
 

S26 0,1 0 ✓ ✓ 

S15 0 1  ✓
 

S27 0 1  ✓

S16 0 1  ✓
 

S37 0 1  

S20 0 1  
 

S38 0 0  

S32 0 2  ✓
 

S39 0 1  

S33 0 1  ✓
 

S40 0 1  

S34 0 1 ✓ 
 

S42 3,2 2 ✓ ✓ 

S36 1,1 0 ✓ 
 

S43 3,2 3 ✓ ✓ 

S49 0 4  
 

S44 2,6 4 ✓ ✓ 

S53 0 1  
 

S47 1,2 2 ✓ ✓ 

S57 0 1  
 

S48 0 1  

S58 0 2  
 

S51 0 0  
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Sumber   : HasilPengukuran 2016 

Keterangan  :  

 

Interval 1 (Wilayah Sampling 0-2 km dari laut) 

Interval 2 (Wilayah Sampling >2-4 km dari laut) 

Interval 3 (Wilayah Sampling >4 – 6 km dari laut) 

Ada mangrove dan tambak 

Ada mangrove tidak ada tambak 

Tidak ada mangrove ada tambak 

Tidak ada mangrove dan tambak 

 

S59 0 1  
 

S52 0 0  

S60 0 2  
 

S54 0 1  

S2 0,3 0 ✓ ✓ 
 

S55 0 1 ✓ 

S8 2,4 0 ✓ ✓ 
 

S56 1,1 0 ✓ 

S14 0 2  ✓
 

S3 4,3 1 ✓ ✓ 

S17 0,7 0 ✓ ✓ 
 

S4 3,2 0 ✓ ✓ 

 

Titik 

Jarak 
dari 

Pantai 
(km) 

Salinitas 
(‰) 

Keberadaan 
Mangrove/Tambak   

Titik 

Jarak 
dari 

Pantai 
(km) 

Salinitas 

(‰) 

Keberadaan 
Mangrove/Tambak 

Mangrov
e  

Tambak  

 

Mangrove  Tambak  

S9 4,8 1   

 

S3
5 

0 1   

S2
8 

0 1   

 

S4
1 

0 1   

S2
9 

0 1   

 

S4
5 

3 0   

S3
0 

0 1   

 

S4
6 

2,1 0   

S3
1 

0 0   
  

S5
0 

2,8 0   

 

 

 

 

 

 

 

Ketidak adanya mangrove menyebabkan peningkatan kandungan dari laut ke daratan 

terutama yang masuk terserap ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Sehingga saat musim 

penghujan datang, peningkatan volume air permukaan di daerah pesisir menjadi besar dan 

potensial terjadi intrusi air laut (Lylyanto, 2012). Namun pada pada titik S42, S43, S44, dan S47 

nilai salinitas tergolong pada air agak payau walaupun terdapat mangrove pada pantainya Hal ini 

dapat disebabkan karena kondisi geologi pada lokasi pengambilan sampel yang merupakan hasil 

reklamasi sehingga menyebabkan air laut dapat terjebak di dalam tanah atau disebut connate 

water (Ariyanti, 2014). 

 

2. Perhitungan Korelasi dan Regresi 

Tabel 2-Hasil perhitungan crosstabulation salinitas dengan keberadaan mangrove 

Keberadaan Mangrove * Salinitas Crosstabulation 

Count   

 

Salinitas 

Total Air Tawar Air Agak Payau 

Keberadaan Mangrove Tidak ada mangrove 6 32 38 

Ada mangrove 16 6 22 

Total 22 38 60 
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Berdasarkan tabel 2, daerah yang tidak terdapat mangrove mayoritas air agak payau 

dengan jumlah 32, sedangkan air tawar hanya berjumlah 6 dari 38 daerah yang tidak memiliki 

mangrove. Pada daerah yang memiliki mangrove, didominasi oleh air tawar dengan jumlah 16 

sedangkan air agak payau berjumlah 6 dari 22 titik yang memiliki mangrove. Berdasarkan tabel 2, 

dapat diketahui bahwa daerah yang memiliki mangrove di dominasi oleh air tawar, dan daerah 

yang tidak memiliki mangrove di dominasi oleh air agak tawar. Nilai signifikan pada hasil 

perhitungan chi square (Tabel 3) menunjukkan bahwa adanya mangrove dapat menahan 

terjadinya salinitas untuk masuk ke dalam air tanah. 

 

Tabel 3-Hasil perhitungan chi square 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.451a 1 .000   
Continuity Correctionb 17.077 1 .000   
Likelihood Ratio 19.929 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

19.127 1 .000   

N of Valid Cases 60     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.07. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 
Tabel 4-Hasil perhitungan korelasi 

Correlations 

 
Keberadaan 
Mangrove Salinitas 

Spearman's rho Keberadaan Mangrove Correlation Coefficient 1.000 -.569** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 60 60 

Salinitas Correlation Coefficient -.569** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Berdasarkan tabel 4, didapatkan nilai korelasi -0,569 atau mendekati nilai -0,6. Hal ini 

menyimpulkan bahwa adanya korelasi antara keberadaan mangrove dengan salinitas. Nilai 

negatif menyatakn bahwa adanya mangrove dapat menahan terjadinya tingkat intrusi air laut. 

Nilai sig yang didapat kurang dari 0,05 (0,000), hal ini menandakan bahwa hasil yang didapat 

signifikan. 
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3. Pembuatan Peta 

Pemantauan nilai salinitas perlu dilakukan sehingga keadaan yang menyebabkan 

tingginya nilai salinitas dapat ditinjau. Data kualitas air yang dihasilkan juga perlu diolah sehingga 

informasinya dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat (Wahjono dkk., 2012). Salah satu 

upaya untuk memudahkan memberikan informasi dalam kegiatan pemantauan kualitas air tanah, 

yaitu dengan pemetaan berbasis SIG. SIG merupakan suatu sistem yang dapat digunakan untuk 

pemasukan, penyimpanan, dan menampilkan informasi geografis beserta atribut-atributnya. SIG 

memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memodifikasi bentuk, warna, ukuran simbol dari 

masing-masing data sehingga dapat memudahkan dalam penyampaian informasi (Nugroho dkk., 

2013). Pemetaan tingkat salinitas dapat dilihat pada gambar 1 dan peta sebaran salinitas 

Gambar 2. 

 

Gambar 1 - Peta tingkat salinitas wilayah pesisir Kota Surabaya 
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Gambar 2 – Peta Sebaran Salinitas Wilayah Pesisir Kota Surabaya 
 

 
 
KESIMPULAN 
 
Kesimpulan dari penelitian yaitu pemetaan nilai salinitas wilayah pesisir Kota Surabaya berdasar 

keberadaan mangrove memudahkan pemantauan salinitas. Adanya mangrove dapat menahan 

masuknya salinitas ke daratan. Keberadaan mangrove berkorelasi signifikan terhadap salinitas. 
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PROFIL JASMINE OIL DARI 4 SPESIES Jasminum sp  

Dwie Retna Suryaningsih, Sri Arijanti Prakoeswa dan Ribkahwati Tanowidjaya*)  

Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 
*ribkahwati_tanowidjaya@ymail.com 

 
Abstrak 

       Bunga melati (Jasminum sambac) merupakan tanaman bunga berupa perdu. Dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia, bunga melati dikenal sejak dahulu.       Kebutuhan akan 
minyak melati ini bersaing dengan kebutuhan bunga melati sebagai bunga tabur dan bunga 
rangkaian. Di mancanegara, bunga melati digunakan sebagai bahan baku industri absolut 
(jasmine oil) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kandungan ini yang banyak digunakan oleh 
industri sebagai bahan baku, industri : parfum, sabun, kosmetik, makanan, dan farmasi. 
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi profil kromatogram jasmine oil dari mahkota bunga 4 
spesies bunga melati lokal yang memiliki spesifikasi karakteritik berbeda (Jasminum sambac  L., 
Jasminum multiflora Andr, Jasminum mensyi dan Jasminum officinale) dengan spesifikasi 
karakteritik yang berbeda, terutama terkait performance (warna, bentuk dan ukuran) serta 
aromanya. Produksi jasmine oil  dilakukan dengan ekstraksi dingin mahkota bunga melati segar 
yang telah mekar 100%  menggunakan n-heksan dengan perbandungan 1 : 3, selanjutkan 
dianalisis dengan kromatografi gas (KG)-spektrometri massa (SM). Profil kromatogram  jasmine 
oil dibandingkan antar spesies untuk mendapatkan kandungan jasmine oil yang tinggi. Hasil 
penelitian menunjukkan kandungan pada mahkota melati putih terdapat 64 peak dengan 
komposisi Benzyl acetat 50,66 %, lonallol 34,62 %  dan Jasmone 1,07 %. Kandungan pada 
melati tumpuk terdapat 48 peak  dengan komposisi linalil acetat 1,78 %, lonallol 2,87 %  dan 
Jasmone 0,45 %. Kandungan pada melati kuning terdapat 20 peak dengan komposisi Benzyl 
acetat 31,99 %, linalil acetat 3,15 %, lonallol 7,16 %  dan Jasmone 0,51 %. Kandungan pada 
melati gambir  terdapat 147 peak  dengan komposisi Benzyl acetat  58,66 %, linalil acetat  9,78 
%, lonallol 20,26 %  dan Jasmone 1,40 %.    
 
Kata  kunci : kromatogram,  benzyl asetat, linalil acetat, lonallol dan  jasmone 

                     
PENDAHULUAN 

Bunga melati (Jasminum sambac L.) merupakan tanaman bunga berupa perdu 

berbatang tegak yang hidup menahun (Anonimous, 2015a). Dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia, bunga melati dikenal sejak zaman dahulu.  Bunga melati ini 

banyak digunakan dalam berbagai upacara adat, mulai dari upacara tujuh bulanan, 

perkawinan sampai upacara kematian. Bunga melati juga dimanfaatkan sebagai 

pengharum, bunga rangkai, hiasan sanggul, bunga tabur, pengharum teh, dan minyak 

atsiri (Satuhu, 2004).  

       Tanaman melati termasuk family Oleaceace dengan sistematika (taksonomi) 

tumbuhan  sebagai berikut : Kingdom : Plantae, Divisi : Spermatophyta, Subdivisi : 

Angiospermae,  Kelas  : Dicotyledonae,  Ordo : Oleales, Famili : Oleaceae, Genus : 

Jasminum, Spesies : Jasminum sambac L (Anonimous, 2015a dan 2015b)  

      Jenis, Varietas dan Ciri-ciri tanaman melati adalah sebagai berikut : Jasminum 

sambac Air (melati putih, puspa bangsa); Jasminum multiflora Andr (melati hutan : 

mailto:ribkahwati_tanowidjaya@ymail.com
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melati gambir, poncosudo, Star Jasmine, J. pubescens willd); Jasminum officinale 

(melati casablanca, Spanish Jasmine) sinonim dengan J. floribundum=Jasmine 

grandiflorum). perdu setinggi 1, 5 meter; Jasmine rex (melati Raja, King Jasmine).; 

Jasmine parkeri Dunn (melati pot); Jasminum mensyi (Jasmine primulinum, melati 

pimrose);  Jasmine revolutum Sims (melati Italia) dan Jasmine simplicifolium (melati 

Australia, J. volibile, m. bintang): Melati hibrida (Bunga pink dan harum). Adapun jenis 

dan varietas Melati yang ada di Pulau Jawa antara lain : Jasminum sambac (melati 

Putih), antara lain varietas: Maid of Orleans, Grand Duke of Tuscany, Menur dan Rose 

Pikeke; Jasminum multiflorum (Star Jasmine) dan Jasminum officinale (melati Gambir) 

(Admin, 2009). 

         Di mancanegara, bunga melati digunakan sebagai bahan baku industri absolut 

(jasmine oil) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini disebabkan kandungan minyak 

atsiri melati yang mengandung : 15,78 % Benzyl asetat, 10,23 % linalil asetat, 10,34 cis 

jasmon, 8,32 % Z-Jasmone dan 6,10 % linalool sebagai indikasi kandungan jasmine oil 

yang menimbulkan aroma wangi (Hardani, dkk, 2013). Kandungan ini yang banyak 

digunakan oleh industri sebagai bahan baku, industri : parfum, sabun, kosmetik, 

makanan, dan farmasi. 

     Bahan baku industri tersebut dari senyawa-senyawa kimia yang berasal dari hasil 

metabolit sekunder. Satuhu (2004), mengatakan bahwa walaupun jenis bunganya sama, 

tetapi berbeda varietas maka komponen kimianyapun berlainan. Bunga melati putih 

(Jasminum sambac) dan melati gambir (Jasminum officinale) memiliki wangi yang 

berbeda karena komposisi kimianya berbeda. Komponen kimia miyak melati putih  

adalah Lynalol (12, 95%), Benzyl Acetate (46, 76%), cis–jasmon (20,22%), Nerol indol 

(2,72%), dan Indol (1,65%).  

       Penelitian ini bertujuan mengevaluasi profil kromatogram jasmine oil dari mahkota 

bunga 4 spesies bunga melati lokal yang memiliki spesifikasi karakteritik berbeda 

(Jasminum sambac  L., Jasminum multiflora Andr, Jasminum mensyi dan Jasminum 

officinale) dengan spesifikasi karakteritik yang berbeda, terutama terkait performance 

(warna, bentuk dan ukuran) serta aromanya 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di laboratotium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya Mei 2016. Mahkota Bunga Melati yang digunakan adalah dari 

spesies Jasminum sambac  L. (melati putih), Jasminum multiflora Andr. (melati tumpuk), 

http://tipspetani.blogspot.com/2012/09/artikel-budidaya-melati-jasmine.html
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Jasminum mensyi (Melati Kuning) dan Jasminum officinale (Melati Gambir) yang telah 

mekar 100%  Gambar 1. 

  

                  
 
 

 

  

 

(a)                              (b)                             (c)                                 (d) 

Gambar 1.  (a) Jasminum sambac  L. (melati putih), (b) Jasminum multiflora Andr. 
(melati tumpuk), (c) Jasminum mensyi (Melati Kuning) dan (d) Jasminum officinale 
(Melati Gambir) 
Preparasi Sampel 

       Ditimbang 100 gr sampel mahkota bunga melati dari masing-masing sampel 

kelopak/mahkota bunga melati dari berbagai spesies masing–masing ditimbang, 

kemudian direndam dalam n–Hexan dengan perbandingan 1 : 3  selama 24 Jam; 

setelah disaring filtrat diuapkan dingin dengan rotovortek pada suhu kamar. 

(Kusumawardhani, dkk., 1992; Amarsih, dkk.. 2006; Yulianingsih, dkk., 2006; dan 

Anonymous, 2009).   

Analisis Kromatografi Gas – Spektrometri Massa (GC-MS)  

       Sampel hasil ekstraksi ditambah 5 mL n–Hexan, divortex selama + 3 menit, 

disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 5 menit. Supernatan (fase hexan) 

diambil dan diinjek untuk analisis GC–MS.    

Kondisi GC–MS   

Instrument   

  

: Agilent 6980N Net work GC system dengan 

autosampler. 

Detektor   : Agilent 5973 inert MSD 

Kolom : J & W Scientific, HP–55 % fenilmetilsiloksan 30 m, 

0.32 mm, 0.25 μm  

Inlet    : Splitless, 280C 

Oven : Terprogram; 100C(1mnt)-> 5C/mnt-> 290C (15mnt) 

Flow dalam kolom : 1,3 ml/menit (constant) 

Aux : 280C 
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MS Quad : 150C 

MS Source : 230C 

Scan Mode : 40 – 700 amu 

Solvent delay : 2 Menit 

Pustaka : Wiley versi 8.0 

Volume Injeksi : 5 uL 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis GCMS jasmine oil terlihat pada Tabel 1. Yang menunjukkan bahwa 

ekstrak mahkota bunga melati dari 4 spesies Jasminum sp menghasilkan jumlah peak 

dan komposisi kandungan (corr % max) yang beragam.  

       Pada tabel 1. hasil kandungan pada mahkota melati putih terdapat 64 peak dengan 

komposisi Benzyl acetat 50,66 %, lonallol 34,62 %  dan Jasmone 1,07 %. Kandungan 

pada melati tumpuk terdapat 48 peak  dengan komposisi linalil acetat 1,78 %, lonallol 

2,87 %  dan Jasmone 0,45 %. Kandungan pada melati kuning terdapat 20 peak dengan 

komposisi Benzyl acetat 31,99 %, linalil acetat 3,15 %, lonallol 7,16 %  dan Jasmone 

0,51 %. Kandungan pada melati gambir  terdapat 147 peak  dengan komposisi Benzyl 

acetat  58,66 %, linalil acetat  9,78 %, lonallol 20,26 %  dan Jasmone 1,40 %.    

 

Tabel 1. Hasil GCMS Kandungan Jasmine Oil  dari 4 Spesies Melati   

Kandungan Corr % max 

Putih Tumpuk  Kuning Gambir  

Benzyl Acetat 50,66 - 31,99 58,66 

Linalil Acetat - 1,78 3,15 9,78 

Linallol  34,62 2,87 7,16 20,26 

Jasmone  1,07 0,45 0,51 1,40 

Jumlah peak 64 48 20 147 

 

       Tabel 1. menunjukan kandungan jasmine oil pada mahkota bunga melati tumpuk 

lebih rendah dibandingkan 3 spesies yang lain, dan tidak terdapat benzyl acetat. Melati 

putih tidak mengandung linalil acetat, tetapi kandungan linallol paling banyak. Secara 

keseluruhan kandungan melati gambir lebih komplek komposisinya.  
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(a)                                                                   (b) 

       Gambar 2. Kromatogram GC–MS (a) Melati Putih dan (b) Melati Gambir  
Kandungan  jasmine oil dari 4 spesies menghasilkan komposisi yang berbeda. 

Perbedaan ini menurut Widyastuti dan Sugiarso (2003) dipengaruhi oleh faktor genetis 

dan faktor lingkungan. Ketersediaan unsur hara bagi tanaman mengakibatkan 

perbedaan hasil proses metabolisme tanaman.  

 

KESIMPULAN  

       Kesimpulan dari hasil profil jasmine oil  pada 4 spesies Jasminum sp sebagai 

berikut : 

1. Komposisi kandungan melati putih terdapat 64 peak, melati tumpuk 48 peak, 

melati kuning 20 peak dan melati gambir 147 peak.  

2. Kandungan pada mahkota melati putih : Benzyl acetat 50,66 %, lonallol 34,62 %  

dan Jasmone 1,07 %.  

3. Kandungan pada melati tumpuk : linalil acetat 1,78 %, lonallol 2,87 %  dan 

Jasmone 0,45 %.  

4. Kandungan pada melati kuning : Benzyl acetat 31,99 %, linalil acetat 3,15 %, 

lonallol 7,16 %  dan Jasmone 0,51 %.  

5. Kandungan pada melati gambir  :  Benzyl acetat  58,66 %, linalil acetat  9,78 %, 

lonallol 20,26 %  dan Jasmone 1,40 %.    
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ABSTRACT 
 

Egrets (Egretta spp) are waterbirds which use mangrove areas and wetlands as a breeding site 
and feeding ground. Tanjung Rejo is one of areas wetlands being overgrown by mangrove and 
fishponds. Tanjung Rejo is the nesting site for six waterbirds at North Sumatera. There are 
approximately 2500 pairs of waterbirds that breeding season at the same time at this location. 
This situation will be cause competition between waterbirds i.e. Selection habitat, breeding 
season, breeding strategy, especially species with same genus. Location of study is done at the 
breeding site of waterbirds Tanjung Rejo, Deliserdang North Sumatera. The study had been done 
with the observation methods, observations directly every two days was conducted in March until 
June 2016. The results found that breeding season of egrets at this area happen twice in the year 
that is in September - December, March - May at the same time with harvesting season and rainy 
season. Egrets breeding in colony together other waterbirds, little egret (Egretta garzetta), great 
egret (Egretta alba) and cormorant  (Phalacrocorax sulcirostris). Clutch size per nests varied 1-3, 
laid on the variation 2-4 day interval and incubation began after the first egg was laid, hatching 
intervals of egrets varied 21- 26 days, children are fledging 20 to 29 days. 
 
Keywords: Egretta spp, breeding season, breeding success, Tanjung Rejo, North Sumatera 

 
PENDAHULUAN 

Tanjung Rejo merupakan salah satu lokasi lahan basah di Sumatera utara yang 

digunakan untuk tempat berbiak enam jenis burung air (Ardea, Egretta (3 spesies), 

Phalacrocorax, Nycticorax dan Bubulcus ibis) dan kurang lebih 2500 pasang. Diwilayah ini 

ditemukan berbagai lokasi mencari makan bagi burung air penetap seperti tambak, sawah, kebun 

dan kolam pemancingan. Burung-burung air penetap memilih mangrove di Tanjung Rejo sebagai 

lokasi berbiak setiap tahun. Pemilihan lokasi berbiak oleh burung air ini diduga berkaitan dengan 

faktor keamanan, dimana lokasi ini sangat tersembunyi dan terlindung dari gangguan predator 

dan manusia. 

Wilayah mangrove di Tanjung Rejo telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun 

menjadi kolam pemancingan dan alih fungsi lahan menjadi kebun. Pada tahun 2013 lokasi 

pemancingan telah dibangun sangat dekat dengan lokasi berbiak. Hal ini dikhawatirkan akan 

mempengaruhi perkembangbiakan burung-burung air yang menggunakan lokasi ini berupa suara 

pengunjung dan lalu lintas serta perburuan yang kemungkinan akan terjadi melihat banyaknya 

burung-burung air yang berbiak dilokasi ini.  

mailto:erni_jumilawaty@yahoo.com
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Perubahan lingkungan dan hilangnya habitat akan dapat mempengaruhi populasi pada 

suatu wilayah dan mempengaruhi keberhasilan berbiak dan seleksi habitat oleh spesies burung 

(Dunn and Winkler, 2010). Kerusakan habitat dan hilangnya habitat akan menyebabkan makin 

tingginya resiko kompetisi antara spesies yang berada dalam koloni yang besar (Perrins and 

Birkhead 1983). Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana keberhasilan 

perkembangbiakan burung kuntul yang berada dalam koloni yang besar baik antara sesama 

genus maupun dengan burung lain. 

. 

METODE PENELITIAN 

Breeding Season (Musim Berbiak) dan Clutch Size 

 Perhitungan waktu musim berbiak didasarkan pada kalender Julian bahwa tanggal 1 

Januari setara dengan tanggal 1 dan tanggal 31 Desember setara dengan tanggal 365. Jumlah 

telur yang diamati sebanyak 20 telur dari 10 sarang masing-masing spesies. Awal musim berbiak 

ditentukan berdasarkan waktu peletakan telur pertama kali oleh spesies burung kuntul sampai 

tidak ada lagi penambahan jumlah telur.  

Perkembangbiakan Burung 

Menggunakan metode observasi secara langsung setiap 2 hari sekali. Setiap dua hari 

sekali dilakukan pengecekan terhadap sarang yang berisi telur untuk mengetahui apakah telur 

telah menetas. Selanjutnya akan dilakukan pencatatan jarak peletakan telur, jarak penetasan, 

dan jumlah telur yang menetas serta dilakukan pengamatan berapa persen anakan yang mampu 

bertahan hidup sampai lepas sarang atau anakan mampu terbang meninggalkan sarang.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Musim berbiak (Breeding season) 

Musim berbiak (breeding season) dari suatu spesies burung merupakan masa dimana  

burung dapat menghasilkan telur atau memiliki anak dalam sarang. Burung  akan meletakkan 

telur setiap tahunnya dan membesarkan anaknya pada saat makanan berlimpah (Lack, 1954). 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa musim berbiak burung air di wilayah sub tropis dapat 

terjadi sepanjang tahun dan berhubungan erat dengan ketersediaan makanan. Musim berbiak 

burung kuntul di Tanjung Rejo terjadi dua kali dalam setahun yaitu Egretta alba pada bulan 

September sampai Desember dan Maret Sampai Juni, sedang dua spesies lain berbiak pada 

bulan September sampai Desember dan April sampai Juni (Tabel 1). 
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Tabel 1. Musim berbiak burung Kuntul di Tanjung Rejo 

Spesies Sept Okt  Nop  Des  Jan Feb Maret April Mei Juni 

Egretta alba          

Egretta garzetta -    - -    

Bubulcus Ibis -    - - -   

            

Musim berbiak burung kuntul bersamaan dengan musim panen dan awal musim tanam 

bagi petani atau bersamaan dengan musim penghujan, burung kuntul akan memperoleh 

makanan yang banyak disaat musim panen sampai musim tanam padi karena pada saat itu 

petani membalik tanah sehingga tersedia makanan yang berlimpah. Ketersediaan makanan 

merupakan faktor yang menentukan bagi perkembangbiakan burung kuntul ini dapat dibuktikan 

dalam penelitian ini. Dimana induk dapat menjamin keberhasilan hidup anakannya sampai 

dewasa dengan ketersediaan makanan selama musim berbiak. 

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat  Perrins & Birkhead (1983), salah satu faktor 

yang mendorong burung untuk melakukan perkembangbiakan adalah ketersediaan makanan. 

Makanan yang melimpah dapat menjamin pemeliharaan anakan berlangsung dengan baik. 

Apabila persediaan makanan cukup melimpah induk dapat memelihara seluruh anakan sama 

baiknya. Selanjutnya Menurut Elfidasari (2008) musim berbiak diduga dimulai bertepatan dengan 

kelimpahan jumlah pakan (ikan dan krustacea) di daerah mencari makan yang terjadi pada 

musim penghujan.  

Telur dan Anakan 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ketiga jenis kuntul yang berbiak dilokasi 

Penelitian memiliki tipe VI yaitu normal-oval (Tabel 5.) dengan  panjang (48, 70 mm) X lebar 

(37,44 mm) untuk E. alba, (45, 95 mm X 35,39 mm) E. garzetta dan (43,03 mm x 33,86 mm) B, 

ibis. Perbedaan ukuran telur pada burung air ini dipengaruhi oleh kondisi spesies. Burung yang 

berukuran besar akan menghasilkan ukuran telur yang lebih besar. Hasil penelitian terhadap 

ketiga jenis kuntul didapatkan bahwa clutch size (jumlah telur persarang) adalah 1 sampai 3 butir. 

clutch size sangat dipengaruhi oleh faktor makanan, usia induk, spesies burung dan wilayah 

geografi. Induk akan meletakkan telur sesuai dengan kemampuannya untuk menjamin 

kelangsungan hidup dan keberhasilan hidup anakan sesuai dengan kondisi lingkungan terutama 

ketersediaan makanan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

338 
 

Tabel 2. Karakteristik telur tiga spesies burung air di Tanjung Rejo, Deliserdang 

  E. alba 

Urutan  peneluran Panjang  (mm) Lebar (mm) Berat (mm) Rasio P/L 

1 48.70 37.44 38.33 1.0 : 1.2 

2 48.71 39.61 37.03 1.0 : 1.2 

3 48.55 36.21 35.87 1.0 : 1.3 

  E. garzetta 

Urutan  peneluran Panjang  (mm) Lebar (mm) Berat (mm) Rasio P/L 

1 45.95 35.30 30.35 1.0 : 1.2 

2 44.70 34.29 29.62 1.0 : 1.3 

3 42.74 32.925 25.98 1.0 : 1.2 

  B. Ibis 

Urutan peneluran Panjang  (mm) Lebar (mm) Berat (mm) Rasio P/L 

1 43.03 33.86 24.77 1.0 : 1.2 

2 42.39 31.16 23.77 1.0 : 1.3 

3 41.10 30.65 24.22 1.0 : 1.3 

 

Jumlah telur yang diletakkan dalam sebuah sarang oleh induk burung biasanya berkaitan 

erat dengan jumlah anak yang dapat dibesarkannya sesuai dengan kondisi lingkungan terutama 

suplai makanan. Sehingga hal ini akan menjadi karakteristik bagi masing-masing wilayah. 

Kenyataannya suplai makanan kadang-kadang sangat bervariasi dan sulit untuk memprediksi 

ketersediaan makanan pada saat membesarkan anak-anaknya nanti. Untuk memecahkan 

masalah keterbatasan makanan ini Pecuk memiliki strategi dengan cara menetaskan telurnya 

tidak secara bersamaan (Jumilawaty, 2004). Jumlah telur per sarang (clutch size) adalah jumlah 

telur yang diletakkan betina pada satu sarang.  Jumlah ini merupakan hasil seleksi alam yang 

disesuaikan untuk memaksimalkan kontribusi tubuh dari induk burung bagi generasi selanjutnya 

(Campbell dan Lack, 1985). 

Semua spesies burung menghasilkan jumlah telur yang khas dalam satu sarang.  

Jumlahnya sangat bervariasi dari satu telur pada banyak burung laut sampai 8 atau lebih pada 

beberapa burung yang hidup liar lainnya. Bervariasinya jumlah clutch size ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain lingkungan ekologi meliputi ketersediaan makanan dan predasi, 

latitut,  habitat dan beberapa faktor lainnya seperti kepadatan populasi,  waktu berbiak dan usia,  

semua ini di atur secara primer dari dalam spesies (Perrins dan Birkhead,  1983). 

Lebih lanjut dapat dilihat bahwa berdasarkan urutan peneluran terjadi penurunan berat 

pada telur ketiga, telur pertama memiliki berat lebih besar dibandingkan telur kedua dan ketiga. 

Perbedaan berat ini diduga berhubungan dengan kandungan albumen dan yolk. Perbedaan berat 

telur ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketersediaan makanan, usia burung dan 

pengalaman. 

Adanya perbedaan berat pada masing-masing telur, menunjukkan adanya perbedaan 

kondisi induk burung yang disebabkan adanya perbedaan tingkat ketersediaan dan kelimpahan 

makanan di kawasan tambak tersebut pada saat pengamatan berlangsung (Jumilawaty, 2004).  
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Perbedaan ukuran telur terjadi karena adanya perbedaan strategi reproduksi antara individu. 

Kemampuan suatu individu dapat diukur dari jumlah anak yang dihasilkan individu tersebut dalam 

satu populasi. Ukuran telur erat hubungannya dengan kemampuan hidup, anak yang berasal dari 

telur yang berukuran besar lebih mampu bertahan hidup pada keadaan yang ekstrem (Perrins, 

1996). 

Faktor lingkungan dan ketersediaan makanan merupakan faktor yang mempengaruhi 

jumlah telur per sarang (clucth size) yang dihasilkan oleh masing-masing individu. Berdasarkan 

hasil penelitian didapatkan bahwa clucth size ketiga burung adalah 1,2 dan 3 (Gambar 3). 

 

Gambar 1. Clucth size per sarang burung air di Tanjung Rejo 
 
 
 

Clucth size berhubungan juga dengan interval peneluran dan penetasan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa interval peneluran bervariasi mulai 1 hari sampai 4 hari. Strategi peletakan 

telur dan penetasan oleh burung air dari ke 3 spesies ini sangat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan, fisiologi induk burung, usia dan pengalaman dari masing-masing individu. Interval 

peneluran dan penetasan telur burung air ini terlihat pada Gambar 4 dan 5. Penetasan telur 

burung air di Tanjung Rejo terjadi tidak secara serentak (asinkronus). Strategi ini dilakukan oleh 

burung untuk menjamin agar anakan burung air mendapatkan makanan yang cukup.  
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Gambar 2. Interval Peletakan Telur burung air di Tanjung Rejo 

 
Gambar 3. Interval Penetasan Telur Burung Air di Tanjung Rejo 

 

Mengerami telur sangat penting sejak saat setelah telur pertama ada. Guna pengeraman 

adalah untuk menghangatkan telur agar proses perkembangbiakan embrio didalam cangkang 

berkembang baik. Periode pengeraman adalah proses dimana embrio dari sebuah telur yang 

baru diletakkan oleh induknya dan harus mendapatkan perhatian atau penjagaan secra terus 

menerus (intensif) dari induknya. Waktu pengeraman dihitung mulai antara peletakan telur 

terakhir dan dihitung sebagai awal pengeraman dari telur tersebut (Campbell dan Lack, 1982,). 

Lama inkubasi telur (pengeraman) pada ketiga jenis kuntul bervariasi mulai dari 21 hari 

sampai 29 hari (Gambar 6.). E. alba  membutuhkan 26 sampai 29 hari untuk mengerami telurnya. 
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Perbedaan waktu mengerami telur ini sangat ditentukan oleh ukuran tubuh spesies burung air. 

Makin besar ukuran tubuh makin membutuhkan waktu yang lama. Selain itu faktor lain yang 

diduga ikut mempengaruhi lama pengeraman adalah lingkungan seperti suhu dan kelembaban.  

Sama hal dengan jenis burung air lainnya Kuntul mengerami telurnya secara bergantian 

antara jantan dan betina. Setiap kali terjadi pergantian shift, si induk akan memberikan tanda 

seperti mengeluarkan suara. Selama mengerami Kuntul banyak melakukan aktivitas diantaranya: 

gaving (display paruh), pointing (melihat sekililing), panting (menarik napas), bill raising 

(menengadahkan paruh), menelisik dibagian perut, menggaruk leher dan kepala dengan 

menggunakan kaki. Gaving dan bill raising dilakukan bila cuaca bagus atau panas, sedangkan 

pointing dan raising  dilakukan bila Kuntul merasakan adanya gangguan. Sesekali Kuntul 

menambah ranting atau bahan sarang lainnya ke sarangnya dengan mengambil ranting dari 

pohon tempat sarang diletakkan atau dibawa oleh pasangannya. 

 
Gambar 4. Lama Pengeraman Telur Burung Air di Tanjung Rejo 

Pada Gambar 4. Terlihat adanya perbedaan lama inkubasi (pengeraman antar spesies 

burung) hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan dalam hal ini suhu dan kelebaban serta hujan.  

Struktur sarang yang terlalu rapat dan tersusun dari ranting-rating yang halus menyebabkan 

kelebaban sarang menjadi tinggi hal ini disebabkan oleh kotoran anakan yang menempel 

disarang, sehingga umumnya burung membangun sarang dan memberikan aerasi dengan 

menyusun ranting yang besar dibagian bawah. Pada penelitian ini suhu rata-rata disekitar sarang 

sekitar (32ºC- 35ºC) dengan kelembaban 42-55 persen. Sedangkan diluar sarang suhu bekisar 

antara (27ºC- 31ºC) dengan kelembaban 50-55 persen. Suhu dan kelembaban sekitar sarang 

banyak dipengaruhi oleh kondisi vegetasi yang ada di sekitar sarang (Manik 2008). Suhu yang 

diperlukan agar pertumbuhan embrio dapat berjalan dengan baik adalah 24ºC – 33ºC (Yusuf, 

2000), sedangkan pada pengukuran dilapangan suhu berada dibawah 24ºC hal ini yang menjadi 

penyebab adanya telur busuk sehingga gagal menetas.  
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Dari gambar 5 dan 6 terlihat bahwa keberhasilan menetas telur Kuntul besar lebih kecil 

dibandingkan Kuntul kecil dan Kuntul Kerbau, tetapi keberhasilan untuk hidup anakan sampai 

terbang lebih tinggi pada Kuntul besar. Dapat disimpulkan bahwa Kuntul besar lebih baik dalam 

pengasuhan anakan dibandingkan Kuntul kecil dan Kuntul kerbau.  

  
Gambar 5. Grafik Perkembangan Telur Kuntul besar (Egretta alba), Kuntul kecil (Egretta 

garzetta) dan Kuntul Kerbau (Bubulcus ibis ) di Kawasan Tambak Desa Tanjung 
Rejo 

Jatuhnya telur dan anakan dari sarang disebabkan oleh angin kencang dan cuaca yang 

buruk yang kadang terjadi di lokasi penelitian. Hal ini paling banyak terjadi pada tipe sarang yang 

yang diletakkan pada ujung cabang yang kecil. Selain akibat angin kencang, anakan sering kali 

jatuh akibat terdesak oleh anakan yang lebih besar atau terinjak oleh induk dan pada saat 

menghindar dari predator. Pada beberapa kasus anakan juga dapat jatuh karena terdesak pada 

saat melakukan pengamatan (human error).  

100

10

90

100

8

92
100

9

91

0

20

40

60

80

100

120

Jumlah awal Gagal Menetas

E alba E Garzetta B ibis



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

343 
 

   
Gambar 6. Grafik Perkembangan Anakan Kuntul besar (Egretta alba), Kuntul kecil (Egretta 

garzetta) dan Kuntul Kerbau (Bubulcus ibis ) di Kawasan Tambak Desa Tanjung 
Rejo 

Menurut Jumilawaty (2004), Kegagalan menetas disebabkan sarang ditinggalkan oleh 

induknya karena terganggu oleh suara-suara pada saat pengamatan berlangsung atau karena 

peletakkan sarang kurang baik, dimana sarang terlalu lembab dan kurang terkena sinar matahari 

sehingga proses pengeringan sarang setelah hujan terlalu sangat lambat. Tetapi ada juga 

beberapa dikarenakan letak sarang yang terlalu terbuka dan sering ditinggalkan sehingga telur 

tidak terlindungi dari sinar matahari mengakibatkan telur pecah.  

 Penyebab lain kematian anakan adalah kematian salah satu induknya. Selama penelitian 

ditemukan kasus yang akhirnya anakan mati pada pengamatan selanjutnya. Dari sini terlihat 

bahwa tanpa kehadiran ke dua induknya keberhasilan hidup anakan sangat rendah.  

 

 
KESIMPULAN 
 
Hasil kesimpulan sementara dari penelitian tahap dua ini adalah: 
 
1. Ditemukan tiga spesies burung kuntul yang memanfaatkan tambak Tanjung Rejo, awal 

musim berbiak ketiga burung air ini berbedai. Secara umum terjadi dua kali musim berbiak 
burung kuntul di Tanjung Rejo 

2. Keberhasilan berbiak kuntul besar lebih tinggi dibandingkan dengan kuntul kecil dan kuntul 
kerbau. 
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ABSTRACT 
 
 
Particular members of the Araceae family have long been used as ornamental leaf plants with 
high economic value. A diverse collection of Araceae containing species with potential to be 
developed as ornamental plants has been assembled in the Liwa Botanic Gardens, in Sumatera. 
The aim of the study reported here was to carefully assess the ornamental leaf potential of this 
Araceae collection at Liwa Botanic Gardens. For each accession in the collection, visual 
observation of several characters such as leaf shape, habitus (overall physical appearance and 
habit) and habitat was carried out, as well as identification of its genus and species. The results 
showed that there are 15 genera in the collection, of which 11 are native to Indonesia. In total, 
there are 24 species. Eight genera were assessed as having potential as ornamental leaf plants 
i.e. Homalomena (semi aquatic plants); Amydrium, Rhaphidophora and Scindapsus (climbing 
plants); Amorphophallus, Apoballis, Colocasia, Homalomena and Schismatoglottis (terrestrial 
plants). Each of these genera has a pleasant appearance not only in terms of leaf shape but also 
in color and habitus. The results of this research have application in plant breeding. Plant 
breeders or plant hobbyists can use the information in their development of new cultivars. 
 
Key Words: Araceae, Liwa Botanic Gardens, Ornamental plants 
 
 
PENDAHULUAN 

Pemanfaatan tanaman hias di dalam negeri meningkat dari waktu ke waktu seiring 

dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tanaman hias sebagai salah satu 

kebutuhan yang perlu dipenuhi. Hal ini sangat beralasan sesuai dengan pendapat bahwa 

kebutuhan tanaman hias sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat. Indonesia merupakan negara yang beruntung karena terletak di daerah khatulistiwa 

yang mempunyai tipe hutan hujan tropik cukup unik dengan keanekaragaman jenis tertinggi di 

dunia (Uji 2007).  

Kekayaan jenis tumbuhan di hutan Indonesia hingga kini belum didapat angka yang 

pasti. Sampai sekarang paling tidak terdapat 30.000 jenis tumbuhan berbunga yang sebagian 

besar masih tumbuh liar di hutan-hutan di berbagai kawasan di Indonesia. Saat ini baru sekitar 

4.000 jenis saja yang diketahui telah dimanfaatkan secara langsung oleh penduduk dan hanya 

sekitar seperempatnya yang telah dibudidayakan (Uji 2007) bahkan mungkin kurang dari 10 

persen. Masih banyak jenis tanaman hias tropis yang belum dimanfaatkan untuk budidaya 

komersial. Tanaman tersebut tumbuh di hutan belantara Indonesia yang perlu dieksplorasi 

pemanfaatannya melalui penangkaran dan pembudidayaan secara intensif. Agar tidak cepat 

mailto:munawaroh.esti@yahoo.com
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punah dari habitatnya, maka pemanfaatan tanaman hias tropis perlu diikuti dengan tindakan 

konservasi secara berkelanjutan (Dirjen HDBTH 2005). 

Keanekaragaman jenis dan plasma nutfah tanaman hias asli Indonesia sangat penting 

terutama sebagai modal dasar untuk pemuliaan. Terkait dengan hal tersebut maka inventarisasi 

kekayaan jenis tanaman hias asli Indonesia perlu dilakukan agar dapat dimanfaatkan terutama 

dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman hias asli Indonesia. Upaya yang 

demikian dapat menambah dan meningkatkan usaha penganekaragaman jenis tanaman hias 

yang dapat  diberdayakan di Indonesia. Untuk menjaga kelestarian jenis-jenis tumbuhan liar yang 

belum tersentuh potensi pemanfaatannya termasuk yang berpotensi sebagai tanaman hias, 

maka Kebun Raya Liwa merupakan salah satu wadah yang tepat untuk tujuan tersebut. Terkait 

dengan hal itu, Purwantoro (2009) mengemukakan bahwa upaya pengkoleksian jenis-jenis 

tumbuhan liar dari habitat aslinya merupakan langkah awal dalam upaya domestikasi. Tumbuhan 

liar dikonservasi secara ex situ untuk mengaklimatisasikan dengan kondisi lingkungan di luar 

habitat alam, yaitu dengan menerapkan teknik pemeliharaan secara intensif yang telah 

dibakukan. 

Suku Aracaeae merupakan salah satu suku yang dominan di antara suku-suku yang 

terdapat di kawasan tropis (Tam et al.,. 2004). Suku ini memiliki 125 marga dan sekitar 3.525 

jenis yang penyebarannya subcosmopolitan dan ditemukan paling banyak di daerah tropis basah 

atau daerah tropis lembab (Boyce et al. 2012). Suku Araceae mendiami habitat di air dan di 

darat. Jenis-jenis dari suku Araceae yang hidup di air dibagi lagi menjadi jenis-jenis yang seluruh 

tanaman terdapat di dalam air, jenis-jenis yang sebagian tanaman berada di dalam air dan 

sebagian lagi berada di atas permukaan air serta jenis yang mengapung di atas permukaan air. 

Sedangkan jenis-jenis suku Araceae yang hidup di darat dibagi lagi menjadi jenis-jenis yang 

merambat, di tanah dan di bebatuan (Croat 1988; Mayo et al., 1997). 

Beberapa anggota suku Araceae telah lama dikenal sebagai tanaman bernilai ekonomi, 

antara lain digunakan sebagai sumber pangan contohnya, Colocasia esculenta (talas) dan 

Amorphophallus paeoniifolius (suweg); sebagai tanaman hias dikarenakan bentuk dan warna 

daun yang indah contohnya, Aglaonema, Alocasia, Anthurium, Dieffenbachia dan Philodendron 

(Yuzammi 2000). Diantara berbagai kegunaannya tersebut, prospek yang paling potensial untuk 

lebih ditekuni adalah dari sisi tanaman hias daun. Puspitasari (2010) mengatakan bahwa 

peningkatan yang tinggi terhadap tanaman hias berdampak positif terhadap perekonomian 

nasional. Contoh salah satu komoditi tanaman hias yang sedang populer adalah Aglaonema. 

Silangan Aglaonema di sentra-sentra produksi memberikan hasil hibrida dengan corak warna 

daun yang beragam sehingga menjadikan hibrida tersebut dihargai sampai jutaan rupiah.  
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Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengeksplor lagi potensi-potensi 

yang terdapat pada suku Araceae, terutama dari jenis-jenis koleksi di Kebun Raya Liwa untuk 

dapat dikembangkan sebagai tanaman hias daun, yang bernilai ekonomi tinggi. 

 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di Kebun Raya Liwa pada hampir semua koleksi Araceae di 

Kebun Raya Liwa. Koleksi-koleksi tersebut ada di dalam pembibitan Kebun Raya Liwa. Metode 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung di lapang terhadap koleksi 

Araceae Kebun Raya Liwa. Pengamatan dilakukan terhadap jenis-jenis Araceae asli Indonesia 

dan luar negeri. Parameter yang diamati meliputi: jumlah marga, jumlah jenis, bentuk 

pertumbuhan, habitat, bentuk daun, bentuk bunga. Jumlah marga yang diamati adalah marga 

yang dinilai memiliki potensi sebagai tanaman ornamental daun. Cara penilaian diasumsikan atau 

disetarakan dengan jenis-jenis Araceae yang telah populer. Penilaian ini didasarkan pada bentuk 

daun seperti oval, menganak panah, tercabik-cabik, asimetris, terbentuknya lubang-lubang serta 

warna daun seperti hijau dengan campuran merah atau hijau dengan campuran putih. 

Pengamatan juga dilakukan pada pola pertumbuhannya apakah merambat atau tegak. Jumlah 

jenis yang diamati meliputi jenis-jenis yang berpotensi dalam setiap marga. Pengamatan habitat 

dibedakan terhadap jenis yang tumbuh di darat, semi akuatik dan akuatik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kebun Raya Liwa memiliki berbagai jenis koleksi tanaman suku Araceae yang berpotensi 

untuk dikembangkan sebagai tanaman hias komersial. Hasil dari penelitian diketahui koleksi suku 

Araceae di Kebun Raya Liwa berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di Kebun Raya Liwa, ditemukan 15 marga dan 24 

jenis (Tabel 1.). Suku Araceae yang mempunyai prospek untuk dikembangkan lebih lanjut 

sebagai tanaman hias daun adalah sebagai berikut, Homalomena (tanaman semi akuatik), 

Amydrium, Rhaphidophora dan Scindapsus (tanaman merambat), Amorphophallus, Apoballis, 

Colocasia, Homalomena dan Schismatoglottis (tanaman terestrial). Marga Aglaonema, Alocasia, 

Anthurium, Dieffenbachtia, Caladium, dan Philodendron termasuk marga yang populer dan telah 

digunakan sebagai tanaman hias (Tabel 2). 
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Tabel 1. Jenis-jenis Araceae di Kebun Raya Liwa, Lampung Barat 
 

 

Berikut ini beberapa jenis tanaman dari Suku Araceae koleksi Kebun Raya Liwa yang 

mempunyai prospek untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai tanaman hias daun adalah sebagai 

berikut. 

1. Amydrium 

Marga Amydrium terdiri atas 6 jenis yang tersebar di tropikal Asia Tenggara, dari 

Sumatera sampai ke New Guinea dan dari China bagian Selatan sampai ke Jawa (Mayo 

et al., 1997; Van Dzu & Boyce, 1999). Kebun Raya Liwa memiliki 1 jenis koleksi 

Amydrium yaitu Amydrium medium (Zoll. & Moritzi) Nicolson. Pada umumnya Amydrium 

merupakan jenis tumbuhan yang merambat kecuali pada A. humile yang tumbuh 

menjalar. Keunikan bentuk daun marga Amydrium terletak pada helaian daun, mulai 

 

 
Marga 
 

Nama Jenis Habitat 

1.  Aglaonema  Aglaonema pictum Kunth terestrial 

2.  Alocasia Alocasia longiloba Miq. terestrial 

 
 Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don terestrial 

 
 Alocasia sanderiana W.Bull. terestrial 

3.  Amydrium Amydrium medium (Zoll. & Moritzi) Nicolson 
climber 
terestrial 

4.  Anthurium Anthurium andraeanum Linden ex André terestrial 

 
 Anthurium crystallinum Linden & André  terestrial 

5.  Apoballis  
Apoballis rupestris  (Zoll. & Moritzi ex Zoll.) S.Y.Wong 
& P.C. Boyce 

terestrial 

 
 

Apoballis acuminatissima ( Schott) S.Y. Wong & P.C. 
Boyce 

terestrial 

6.  Arisaema Arisaema filiforme Blume terestrial 

7.  Amorphophallus Amorphophallus gigas Teijsm & Binn. terestrial 

 
 Amorphophallus titanum (Becc.) Becc. Ex Arcang terestrial 

 
 Amorpophallus fanifolius terestrial 

8.  Caladium Caladium bicolor (Aiton) Vent. terestrial 

9.  Colocasia Colocasia gigantea (Blume) Hook. F. terestrial 

10.  Dieffenbachia Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott terestrial 

11.  Homalomena Homalomena humilis (Jack.) Hook. F. 
Semi 
aquatik 

 
 Homalomena cordata Schott terestrial 

 
 Homalomena pendula (Blume) Bakh.f. terestrial 

12.  Philodendron Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. 
climber 
terestrial  

13.  Rhaphidophora Rhaphidophora korthalsii Schott 
climber 
terestrial 

14.  Schismatoglottis Schismatoglottis calyptrata  (Roxb.) Zoll.&Moritzi terestrial 

 
 Schismatoglottis pumila Hall.ex Engl. terestrial 

15.  Scindapsus Scindapsus pictus Hassk. 
terestrial 
climber 
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dengan bentuk daun simple sampai pada bentuk daun yang terbelah dengan berbagai 

variasi pada bentuk pinak daunnya sehingga menjadikannya sesuai untuk dikembangkan 

sebagai salah satu jenis tanaman berpotensi hias daun. Jenis-jenis pada marga 

Amydrium dapat digunakan sebagai tanaman hias baik outdoor maupun indoor. 

2. Apoballis 

Marga Apoballis terdiri atas 13 jenis tersebar mulai dari Myanmar sampai 

Thailand, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan Semenanjung Malaysia. Jenis-jenis 

marga Apoballis ini paling banyak ditemukan di Sumatera (Wong & Boyce 2010a; Boyce 

et al., 2012). Marga Apoballis dapat dibedakan dari Schismatoglottis dimana pada 

Apoballis biasanya pelepah tangkai daun akan mengering. Zona bunga betina dan zona 

bunga jantan yang terdapat pada tongkol dipisahkan oleh zona perantara yang hampir 

tidak memiliki perbungaan. Seludang biasanya jarang membuka dan terkadang tetap 

melekat sampai pada masa berbuah (Wong & Boyce 2010a). Kebun Raya Liwa memiliki 

2 jenis dari marga ini yaitu: Apoballis rupestris dan Apoballis acuminatissima. Pada A. 

acuminatissima memiliki warna daun yang sangat kontras antara permukaan atas dan 

permukaan bawahnya. Begitupun dengan bagian batang dan tangkai daun mempunyai 

warna merah muda cerah. Sangat sesuai dan cocok untuk dijadikan sebagai tanaman 

hias daun outdoor, taman dan border ataupun dijadikan sebagai induk silangan. 

3. Amorphophallus 

Amorphophallus merupakan tumbuhan khas dataran rendah dan memiliki 170 

jenis yang tersebar di Afrika Tropis, Madagaskar, Asia Tropis, Malay Archipelaho 

(Malaysia, Indonesia, Filipina, Papuasia), ke timur sampai Melanesia dan Australia (Mayo 

et al., 1997). Jenisnya memiliki bentuk dan ukuran umbi yang bervariasi. Marga ini 

tumbuh pada hutan-hutan sekunder atau area yang terganggu pada hutan primer dan 

tepian hutan. Sebagian besar jenis dari marga Amorphophallus merupakan jenis yang 

endemik dengan tujuh area besar endemisitas, yaitu : 1. Afrika; 2. Madagaskar; 3.  India 

Tengah dan India bagian Selatan; 4. Bagian utara India, Myanmar (Burma), Thailand 

bagian Utara, bagian selatan dan bagian tenggara China, Laos, Vietnam Utara; 5. 

Thailand bagian Tengah, Kamboja, Vietnam Tengah dan Selatan, China bagian timur 

(daratan utama China), Taiwan dan Jepang; 6. Malaysia, Sumatera, Jawa, Borneo, 

Kepulauan Sunda Kecil, Papua Nugini, Australia Utara; 7. Borneo, Sulawesi dan Filipina. 

Indonesia sendiri memiliki 26 jenis Amorphophallus dan 15 di antaranya terdapat di 

Sumatera. Amorphophallus titanum merupakan jenis yang paling dikenal dan endemik 

Sumatera. Kebun Raya Liwa memiliki 3 jenis dari marga ini yaitu Amorphophallus gigas, 

Amorphophallus titanum dan Amorphophallus paeoniifolius. Jenis-jenis dari marga ini 

sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman hias outdoor karena bentuk 
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daunnya yang indah, maka disarankan untuk menjadikannya sebagai tanaman hias 

bagian dari sebuah taman. 

 

4. Colocasia 

Colocasia merupakan salah satu marga dari tanaman suku Araceae, asli Asia 

Tenggara dan India. Nama umum yang terkenal adalah  Giant Elephant Ear. Jenis 

Colocasia tingginya dapat mencapai 2,5 m atau lebih dengan batang tegak atau menjalar 

mencapai diameter lebih dari 25 cm. Daun dengan tangkai kurang lebih 1,5 m. Daun 

menjantung, berwarna hijau, pinggiran daun bergelombang. Tangkai bunga berwarna 

hijau, bunga bergeromol pada tengah karangan daun. Jenis-jenis dari marga ini sangat 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman hias daun karena bentuk daunnya 

yang indah, maka disarankan sebagai tanaman hias bagian dari taman atau tanaman 

hias outdoor. 

5. Homalomena 

Marga Homalomena merupakan salah satu marga dalam suku Araceae yang 

sulit untuk diidentifikasi karena bentuk morfologi yang hampir mirip satu dengan yang 

lain. Marga ini memiliki lebih dari 500 jenis yang kemungkinan besar belum dipertelakan 

secara formal (Wong & Boyce, 2011). Koleksi Homalomena Kebun Raya Liwa yang 

dianggap berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman hias daun adalah H. humilis 

dan H. pendula. H. humilis memiliki daun yang relatif kecil dengan panjang daun sekitar 5 

– 10 cm dan tinggi tanaman sekitar 15 cm. Jenis ini biasanya hidup pada tempat-tempat 

yang lembab dan dekat dengan sumber air atau pada pinggir-pinggir sungai yang selalu 

terkena percikan air. Sedangkan H. pendula memiliki perawakan cukup besar dengan 

tinggi dapat mencapai 1,5 m. Kelebihannya terletak pada warna tangkai daun bagian 

bawah berwarna kemerah-merahan. Selain itu apabila tangkai daunnya dipotong akan 

mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Sebagai tanaman hias indoor, taman dan 

border sangat cocok untuk menggunakan jenis-jenis dari marga ini. 

6. Rhaphidophora 

Anggota marga Rhaphidophora merupakan jenis-jenis tanaman merambat. 

Diketahui sekitar 100 jenis yang tersebar mulai dari Afrika Barat tropis kemudian ke arah 

timur sampai ke Pasifik bagian barat, ke utara sampai ke Jepang dan ke selatan sampai 

ke Australia bagian utara (Boyce, 2001). Jenis yang berpotensi untuk dikembangkan 

lebih lanjut koleksi Kebun Raya Liwa yaitu R. kothalsii. Jenis ini memiliki keunikan, 

dimana pada masa juvenil daunnya akan menempel pada batang pohon atau pada 

bebatuan. Bentuk daunnya simpel. Setelah daun memasuki fase dewasa, maka bentuk 
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daun berubah menjadi tercabik-cabik. R. kothalsii sangat sesuai untuk dikembangkan 

menjadi tanaman hias daun in door. 

7.  Schismatoglottis 

Marga Schismatoglottis mempunyai anggota lebih dari 150 jenis yang tersebar di 

Asia tropis, Amerika Selatan tropis dan di kawasan Malesia (Wong & Boyce, 2010b). 

Koleksi Kebun Raya Liwa dari marga ini yang dapat dikembangkan sebagai tanaman 

hias daun adalah dari jenis S. calyptrata. Jenis ini memiliki pola warna pada daun yang 

khas yaitu warna putih membentuk seperti pita pada ke dua sisi helaian daun, sehingga 

sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai tanaman hias border. Potensi lain dari jenis ini 

adalah dalam penyerapan gas CO2. Mansur (2012) mengatakan bahwa kandungan 

klorofil pada S. calyptrata adalah sebesar 44,3 SPAD yang berarti dapat menyerap CO2 

sebesar 5,260 μmol/m2/s. Lebih lanjut dikatakan bahwa penyerapan optimum gas CO2 

terjadi pada jam 10.00 pagi dengan tingkat radiasi cahaya sebesar 548 μmol/m2/s dan 

terendah pada sore hari sekitar jam 16,00 yaitu sebesar 4,262 μmol/m2/s dengan tingkat 

radiasi 36 μmol/m2/s. Dengan adanya kelebihan dari tanaman ini dalam penyerapan 

CO2 maka disarankan untuk menjadikannya sebagai tanaman hias indoor maupun 

sebagai bagian dari sebuah taman. 

8. Scindapsus 

Marga Scindapsus mempunyai anggota sekitar 36 jenis yang tersebar di Asia 

tropis, kawasan Malesia sampai ke Pacific dan Queensland di Australia (Mayo et al., 

1997). Hanya ada satu jenis Koleksi Kebun Raya Liwa yang dapat dijadikan sebagai 

tanaman hias daun yaitu Scindapsus pictus. Jenis Scindapsus pictus memiliki bentuk dan 

corak daun yang indah. Pada umumnya jenis jenis pada marga Scindapsus memiliki 

bentuk daun asimetris. Jenis-jenis dari marga ini sangat berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai tanaman hias outdoor. 
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Tabel 2. Jumlah jenis dan bentuk pertumbuhan Araceae berpotensi hias daun, tanaman koleksi   
Kebun Raya Liwa 

 

No. Marga Nama Jenis Jumlah 
Bentuk 
Pertumbuhan 

Potensi 

1. Amydrium 
Amydrium medium (Zoll. & 
Moritzi) Nicolson 

5 Merambat 
Hias 
outdoor dan 
indoor 

2. Apoballis  
Apoballis rupestris  (Zoll. & 

Moritzi ex Zoll.) S.Y.Wong & P.C. 
Boyce 

2 Tegak 
Border dan 
taman 

  
Apoballis acuminatissima 
(Schott) S.Y. Wong & P.C. 
Boyce 

2 Tegak 

Hias 
outdoor dan 
induk 
silangan 

3. Amorphophallus 
Amorphophallus gigas Teijsm 
& Binn. 

5 Tegak 
Hias 
outdoor 

  
Amorphophallus titanum 
(Becc.) Becc. Ex Arcang 

4 Tegak 
Hias 
outdoor 

  Amorpophallus faeoniifolius 5 Tegak 
Hias 
outdoor 

4. Colocasia 
Colocasia gigantea (Blume) 
Hook. F. 

3 Tegak Hias Taman 

5. Homalomena 
Homalomena humilis (Jack.) 
Hook. F. 

3 Tegak 
Hias indoor, 
taman dan 
border 

  Homalomena cordata Schott 6 Tegak 
Hias indoor, 
taman dan 
border 

  
Homalomena pendula 
(Blume) Bakh.f. 

10 Tegak 
Hias indoor, 
taman dan 
border 

6. Rhaphidophora 
Rhaphidophora korthalsii 
Schott 

8 Merambat 
Hias 
outdoor,  

7. Schismatoglottis 
Schismatoglottis calyptrata  
(Roxb.) Zoll.&Moritzi 

5 Tegak 
Hias indoor 
dan taman 

  
Schismatoglottis pumila 
Hall.ex Engl. 

5 Tegak 
Hias indoor 
dan taman 

8. Scindapsus Scindapsus pictus Hassk. 3 Merambat 
Hias 
outdoor 

   66   

  

Habitat suku Araceae yang berpotensi sebagai tanaman hias daun dalam penelitian ini  

dibagi menjadi 3 tipe, yaitu darat, akuatik dan semi akuatik (Gambar 1). Pada tipe habitat darat 

ditemukan jenis-jenis suku Araceae sebanyak 13 jenis yaitu: Amydrium medium, Apoballis 

rupestris,  Apoballis acuminatissima, Amorphophallus gigas, Amorphophallus titanum, 

Amorhpophallus paeoniifolius, Colocasia gigantea, Homalomena pendula,  Homalomena cordata, 

Rhaphidophora korthalsii, Schismatoglottis calyptrata, Schismatoglottis pumila, dan Scindapsus 

pictus Hassk  Sedangkan jenis-jenis yang semi akuatik yaitu Homalomena humilis 
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Gambar 1. Jenis-jenis suku Araceae yang berpotensi hias daun, tanaman koleksi Kebun Raya 

Liwa 
 
  

 

  

a. b.   c. d 
    

E f g   h 
 

 

   

I    j    k            l 

Jenis-jenis suku Araceae yang berpotensi hias daun, tanaman koleksi Kebun Raya Liwa. 

(Gambar 1.) yaitu a. Amydrium medium, b. Apoballis rupestris, c. Apoballis acuminatissima, d. 

Amorphophallus paeoniifolius e. Colocasia gigantea, f. Homalomena humilis, g. Homalomena 

cordata. h. Homalomena pendula, i. Rhaphidophora korthalsii, j. Schismatoglottis calyptrata, k. 

Schismatoglottis pumila, l. Scindapsus pictus. 

Berdasarkan bentuk-bentuk daun pada koleksi Araceae yang ditemukan dapat 

dikategorikan ke dalam empat macam tipe (tabel 3).  Ke empat macam katergori daun tersebut 

yaitu daun berbentuk simpel, misal terdapat pada jenis-jenis Apoballis, daun majemuk seperti 

ditemukan pada jenis-jenis Amorphophallus, daun menjantung seperti yang ditemukan pada 

jenis-jenis Homalomena, Colocasia dan Scindapsus, daun dengan tepi terbelah atau tercabik-

cabik, seperti yang ditemukan pada jenis Rhaphidophora kothalsii apabila daun telah mengalami 

fase dewasa. 
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Tabel 3. Bentuk-bentuk daun yang ditemukan pada koleksi Araceae di Kebun Raya Liwa yang 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman hias daun 

 

No Bentuk daun Gambar 

1. Simpel  

 

2.  Majemuk (compound)  

3. Menjantung (cordate sagittate)  

4. Tepi terbelah (pinnate)  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 marga 

dan 13 jenis suku Araceae, tanaman koleksi Kebun Raya Liwa yang berpotensi dan mempunyai 

prospek untuk dikembangkan menjadi tanaman hias daun. Bentuk-bentuk daun yang terdapat 

pada suku ini dapat digolongkan menjadi 4 tipe yaitu simple, majemuk, menjantung  dan tepi 

terbelah. Keunikan bentukbentuk daun dari jenis-jenis suku Araceae ini dapat dijadikan sebagai 

indukan dalam persilangan untuk mendapatkan varietas baru. Selain itu semakin maraknya 

masyarakat dalam membudidayakan tanaman hias, maka jenis-jenis dari suku Araceae dapat 

dijadikan sebagai salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi komoditi dalam 

meningkatkan perekonomian nasional. Koleksi-koleksi Araceae yang terdapat di Kebun Raya 

Liwa saat ini belum dikembangkan secara optimal dan maksimal. Adanya kolaborasi penelitian 

antar lembaga terkait merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan potensi koleksi Araceae 

yang ada di Kebun Raya Liwa. 
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DI DAERAH PEDESAAN 
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Universitas Airlangga  

e-mail: rosma1954@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi secara rinci preferensi jenis dan lokasi habitat 

larva (breeding site) Ae. aegypti dan Ae. albopictus di pedesaan. Penelitian dilakukan dengan 

metode observasi yang dilakukan pada bulan Februari, Juli, dan November 2014. Penelitian 

dilakukan di dua desa, di setiap desa ditentukan secara random sebanyak 50 rumah, total ada 

100 rumah yang diteliti. Di setiap wadah yang berisi air diperiksa jentik, di dalam maupun di luar 

rumah dan pada pelepah daun atau organ tumbuhan di sekitar perkampungan penduduk pada 

radius ± lima ratus meter. Terdapat 336 habitat larva yang berisi jentik nyamuk Ae. aegypti dan 

Ae. albopictus. Hasil penelitian di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare menunjukkan bahwa 

preferensi habitat larva Ae. Aegypti sebagian besar di dalam rumah (90%) yang terdiri atas bak 

mandi (58,82%); kontainer plastik (18,14%); bak WC (7,35%); dan tempayan tanah (5,69%). 

Sisanya ditemukan di luar ruamah, hanya dalam jumlah sedikit (10%) yang terdiri atas:  bak 

mandi, bak WC, plastik sampah, kaleng bekas, tempurung kelapa, drum, genangan air, dan 

tonggak bambu. Sedangkan jenis habitat larva Ae. albopictus lebih bervariasi, tiga yang paling 

disukai adalah tonggak bambu (41,03%), pelepah daun dan plastik sampah masing-masing 

(11.54%), kaleng bekas (7,69%), dan sisanya lubang pohon, wadah plastik, bak mandi, dan 

lainnya dalam jumlah kecil. Lokasi habitat larva di dalam rumah (indoor) merupakan habitat larva 

yang disukai  Ae. aegypti dengan persentase 90% dan sebaliknya penelitian ini menemukan 

bahwa Ae. albopictus  memilih habitat larva di luar rumah (outdoor) sebesar 100%. 

Kata Kunci: Habitat Larva Ae. aegypti  dan Ae. Albopictus, Pedesaan Preferensi 

PENDAHULUAN 
Ae. aegypti  dan Ae. albopictus  tergolong familia Culicidae. Kedua spesies 

merupakan veltor berbagai penyakit penting yang telah mendunia.  Ae. aegypti  

merupakan vektor utama penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Afrika Timur, 

Indonesia, Asia, dan Madagaskar (http://www.24drtravel.com/travel-health-news.diakses 

pada 12/06/2014).  Kedua spesies  merupakan vektor penyakit chikungunya (Johnson, 

et al., 1996); di Afrika, Asia, dan Amerika tahun 2007 (WHO, 2009) dan menyebar di 

enam bagian di Amerika serikat akhir tahun 2013 (PAHO, 2014) tahun 2002 telah 

meluas ke 20 provinsi di Indonesia (Depkes RI, 2008) termasuk kecamatan Kalipare, 

Kabupaten Malang pada tahun 2010 (P2B2 Dinkes Kabupaten Malang, 2010). 

Telah banyak data mengenai habitat (tempat perindukan) Ae. aegypti di perkotaan 

di Indonesia namun data terkait Ae. albopictus di pedesaan masih sangat kurang.  

http://www.24drtravel.com/travel-health-news.diakses
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Habitat larva Ae. aegypti dan Ae. albopictus pada prinsipnya adalah benda apa saja 

yang dapat menampung air jernih, sehingga nyamuk dapat meletakkan telurnya.  

Tempat tampungan air (wadah/container) yang terdapat di dalam rumah (indoor) 

maupun di luar rumah (outdoor). Berdasarkan berbagai hasil penelitian, jenis habitat 

tempat perkembangbiakan Ae. aegypti dan Ae. albopictus sangat bervariasi, tergantung 

lingkungan sekitar dan kebiasaan masyarakat setempat. Di Singapura habitat larva  Ae. 

aegypti adalah perangkap semut, tempayan tanah, mangkuk,  tangki air, kaleng cat, dan 

drum (Chan, et al., 1971). Di Kota Surabaya habitat larva Ae. aegypti yang terdapat di 

dalam rumah adalah: bak air mandi, bak air WC, tandon air minum, tempayan, gentong 

tanah, gentong plastik, ember, drum, vas tanaman, air tampungan kulkas, tempat 

minuman burung. Sedangkan tempat perindukan yang ada di luar rumah (halaman), 

yaitu: drum kaleng bekas, botol bekas, ban bekas, pot yang tidak terpakai, pot tanaman 

hias yang terisi oleh air hujan, dan tandon air minum (Yotopranoto, dkk; 1998). 

Sedangkan preferensi habitat larva  Ae. albopictus adalah tempayan tanah, kaleng cat, 

perangkap semut, ban bekas, mangkuk, dan drum (Chan, et al., 1971); lubang pohon, 

tempurung kelapa, ban karet, dan kaleng cat (Wongkoon, 2007).  

Pedoman pengendalian vektor  chikungunya oleh Kemenkes RI (2013) masih 

bersifat umum, oleh karena itu untuk strategi pengendalian populasi nyamuk  secara 

efektif dan efisien  perlu dilengkapi dengan informasi yang rinci tentang preferensi 

nyamuk untuk memilih habitat larva berdasarkan data  secara evidence based yang 

bersifat lokal spesifik.  

 
METODE PENELITIAN 

 

Gambaran Wilayah Penelitian 

Desa Sukowilangun terdiri atas empat dusun, yaitu: Dusun Kopral, Dusun Tawang, 

Dusun Kampung Baru, dan Dusun Sukorejo/Rakesan. Penelitian ini dilakukan di dua 

dusun, yaitu Dusun Tawang dan Dusun Kampung Baru. Kedua dusun yang dipilih 

karena mempunyai riwayat terjadinya autbreak chikungunya dan demam berdarah. Di 

sini, penyakit chikungunya dilaporkan untuk pertama kali  dan sampai tahun 2010 

merupakan daerah endemis chikungunya. Letak geografis Desa Sukowilangun 

menyebabkan kondisi yang sangat sesuai untuk tumbuh dan berkembang biak nyamuk 

Ae. aegypti, terutama Ae. albopictus. Desa Sukowilangun merupakan daerah pedesaan 
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yang banyak ditumbuhi tanaman perkebunan dan hutan jati, sehingga sangat 

menunjang sebagai tempat perindukan dan peristirahatan Ae. albopictus. Kondisi umum 

Dusun Tawang, rumah penduduk terlihat bersih bagian depan rumah, namun kumuh di 

bagian belakang rumah dan terkadang berbaur dengan ternak sapi, kambing, dan ayam. 

Dusun Tawang dikelilingi oleh kebun penduduk yang ditanami  berbagai jenis tanaman 

budidaya yang rimbun,  ditanami  jati, bambu, dan beberapa pohon besar yang 

kanopinya cukup rindang dan ditanami secara tumpang sari dengan tanaman ubi kayu, 

coklat, jagung, pisang, keladi, dan tanaman sayuran. Kondisi ini sangat sesuai sebagai 

tempat istirahat (resting) nyamuk Ae. albopictus betina setelah kenyang menghisap 

darah.  Ae. albopictus lebih menyukai istirahat pada area yang bervegetasi.  Data ini 

didukung oleh hasil penelitian Hawley (1988) bahwa Ae. albopictus senang hinggap 

pada rerumputan maupun semak-semak yang dekat dengan permukaan tanah di bawah 

kanopi pohon yang rindang.  

 

Metode Sampling 

Semua larva dan pupa yang dikoleksi selanjutnya disebut larva yang ditemukan di 

dalam tempat perindukan, kecuali wadah yang berukuran besar dan berisi banyak air 

maka akan diambil sebanyak 10 ekor.  Habitat larva merupakan wadah/segala sesuatu 

yang berisi larva, pupa, atau keduanya pada saat dilakukan pengamatan. Penelitian 

dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun, yaitu Januari, Juli, dan November 2014. 

Penelitian dilakukan dengan cara stratified random sampling, dan diambil 50 rumah di 

setiap dusun sehingga dua dusun total ada 100 rumah yang diteliti. Pengamatan 

dilakukan di dalam rumah (indoors) dan di luar rumah (outdoors). Pengamatan larva 

outdoors dilakukan dalam radius  ± 500 meter dari rumah penduduk. Koleksi larva dan 

pupa dari setiap kontainer yang berisi air, yaitu: kamar mandi, bak WC, semua TPA, air 

buangan kulkas, tempat minum burung, sampah, tumbuhan yang berpelepah,  dan 

lubang pohon jika ada. Larva yang ditemukan di tempat perindukan ditangkap 

menggunakan dipper untuk menangkap larva yang ada di permukaan air maupun yang 

ada di bagian lain kontainer yang airnya banyak. Jika jumlah air di kontainer sedikit  

maka larva diambil dengan pipet. Larva Aedes dalam keadaan hidup dimasukkan ke 

dalam botol vial, diberi label sesuai tipe wadah, lokasi, dan tanggal pengambilan 

sampel. Selanjutnya identifikasi menggunakan stereomikroskop sedangkan pupa di 
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direaring terlebih dahulu sampai dewasa untuk dilakukan identifikasi. Identifikasi larva 

dan nyamuk menggunakan kunci identifikasi Aedes di Jawa (Depkes RI, 1989).  

    
HASIL 
Hasil penelitian preferensi tempat perindukan Ae. aegypti dan Ae. albopictus 

berdasarkan jenis tempat perindukan yang ditemukan di Kecamatan Kalipare disajikan 

pada tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Preferensi lokasi tempat perindukan Ae. aegypti dan Ae. di Desa Kalipare. 

Jenis tempat 

perindukan 

 

Ae. aegypti (%) Ae. albopictus (%) 

Indoor Outdoor Indoor Outdoor 

1. Bak mandi  58,82 1,5 0 5,13 

2. Wadah plastik 18,14 0 0 5,13 

3. Tempayan tanah  7,35 0 0 1,28 

4. Bak WC semen  5,69 0,5 0 0 

5. Plastik sampah 0 3,0 0 11,54 

6. Kaleng bekas 0 1,5 0 7,69 

7. Tempurung kelapa 0 1,5 0 1,28 

8. Drum 0 1,0 0 1,28 

9. Ban karet 0 0 0 1,28 

10. Genangan air 0 0,5 0 0 

11. Tonggak bambu 0 0,5 0 41,03 

12. Tandon semen - - 0 1,28 

12. Botol bekas 0 0 0 1,28 

13. Tempat wudhu  0 0 0 1,28 

14. Pot tanah/semen 0 0 0 1,28 

15. Tempat minum 

burung  0 0 0 1,28 
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16. Baskom 0 0 0 1,28 

17. Pelepah daun  0 0 0 11,54 

18. Lubang pohon 0 0 0 5,13 

Total 90 10 0 100 

 

Hasil penelitian di Desa Sukowilangun, kecamatan Kalipare menunjukkan bahwa 

preferensi habitat larva Ae. Aegypti sebagian besar di dalam rumah (90%) yang terdiri 

atas bak mandi (58,82%); kontainer plastik (18,14%); bak WC (7,35%); dan tempayan 

tanah (5,69%). Sisanya ditemukan di luar ruamah, hanya dalam jumlah sedikit sebesar 

10% yang terdiri atas:  bak mandi, bak WC, plastik sampah, kaleng bekas, tempurung 

kelapa, drum, genangan air, dan tonggak bambu. Sedangkan jenis habitat larva Ae. 

albopictus lebih bervariasi, tiga yang paling disukai adalah tonggak bambu (41,03%), 

pelepah daun dan plastik sampah masing-masing (11.54%), kaleng bekas (7,69%), dan 

sisanya lubang pohon, wadah plastik, bak mandi, dan lainnya dalam jumlah kecil (tabel 

1). Hasil ini tidak sama dengan pernyataan Sharma et. al. (2008) dari hasil penelitiannya 

saat KLB chikungunya di Lakshadweep Island, India bahwa habitat larva yang paling 

banyak ditemukan Ae. albopictus adalah batok kelapa (57%), ban bekas dan kontainer 

logam masing-masing (9%) serta kontainer  plastik (8%).  Sedangkan Chan et al. (1971) 

menyatakan bahwa di Singapura tempat perindukan utama adalah perangkap semut 

(ant traps) (12,28%); gentong tanah liat (16,5%); kaleng bekas (15,9%); dan setengah 

tempat perindukan Ae. albopictus terdapat di dalam rumah. 

Preferensi habitat larva Ae. aegypti dan Ae. albopictus nampaknya tergantung pada 

ketersediaan wadah atau kontainer yang berisi air di sekitar jarak terbang kedua spesies 

tersebut di suatu wilayah  dan kebiasaan hidup nyamuk. Ae. aegypti yang bersifat 

endofilik lebih banyak menggunakan tempat perindukan pada wadah yang terletak di 

dalam rumah. Sebaliknya Ae. albopictus sebagai nyamuk eksofilik, lebih senang hidup di 

luar rumah dan bervegetasi, akan meletakkan telurnya pada wadah yang terdapat di luar 

rumah yang kebanyakan merupakan tempat perindukan alami. Kondisi lingkungan 

pedesaan yang bervegetasi dan terdapat banyak tempat habitat larva, maka habitat 

larva Ae. albopictus semuanya ditemukan di luar rumah (100%). Namun kebiasaan Ae. 

albopictus tersebut dapat berubah manakala tidak tersedia tempat perindukan di luar 

rumah, maka nyamuk ini dapat pula menggunakan tempat perindukan di dalam rumah. 
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Sebagaimana hasil penelitian Chan et al. (1971) menyatakan bahwa di Singapura 

setengah (50%) tempat perindukan Ae. albopictus terdapat di dalam rumah.  

Meskipun banyak tumbuhan yang pelepah daunnya dapat menampung air 

sehingga dapat menjadi tempat perindukan potensial bagi berbagai jenis nyamuk, 

namun hasil pengamatan menunjukkan Ae. albopictus hanya ditemukan di pelepah 

daun, pelepah daun pisang, pelepah daun keladi, dan pelepah daun pandan wangi. 

Pelepah daun kunyit, dan pandan berduri ditemukan spesies lain. Pelepah daun 

pisangpun hanya ditemukan pada pisang kepok.  Selama penelitian tidak pernah 

ditemukan adanya larva pada tanaman hias bunga jenis Euphorbiaceae, baik pada 

bunga maupun bagian organ tanaman lain sebagaimana dihebohkan masyarakat pada 

saat outbreak chikungunya di Kabupaten Malang dan Malang Kota  pada tahun 2010. 

Tonggak bambu lebih disukai Ae. albopictus karena berisi air dalam jumlah cukup, 

jernih, dan dekat dengan tumbuhan lain yang biasanya digunakan nyamuk dewasa 

untuk beristirahat. Tidak semua tonggak bambu berisi larva, Tonggak bambu/tunggul 

yang baru ditebang dan yang sudah terlalu lama tidak disukai Aedes, terutama Ae. 

albopictus. Tonggak bambu yang sudah lama umumnya telah terisi air yang pada 

bagian dasarnya telah banyak kotoran berisi tanah sehingga airnya keruh sedangkan 

tonggak bambu yang masih baru nampaknya juga tidak disukai.Tonggak bambu banyak 

ditemukan di desa, disamping sebagai sisa dari pemotongan bambu namun ada 

beberapa sebagai tempat  menancapkan tiang bendera maupun sebagai tiang 

penyangga pagar rumah penduduk. Tanpa disadari warga, kebiasaan ini menjadikan 

tempat perindukan nyamuk yang sangat potensial dan dapat berisi larva dalam jumlah 

yang sangat banyak. Pelepah daun pisang, pelepah daun keladi, dan pelepah daun 

pandan wangi hanya dijumpai larva dalam jumlah yang sedikit. 

Jenis dan jumlah kontainer di daerah endemis chikungunya di Desa Sukowilangun, 

Kecamatan Kalipare, tidak banyak  hanya terkait dengan keterbatasan sediaan 

(terbatasnya ketersediaan) air bersih merupakan salah satu faktor utama yang 

menyebabkan orang menampung air di rumah, yang digunakan untuk mandi, cuci, dan 

masak. Tempat perindukan Ae. albopictus dapat dilakukan penyuluhan ke masyarakat 

tentang beberapa tempat perindukan nyamuk yang secara tidak disadari terdapat di 

sekitar penduduk.  

KESIMPULAN 
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Preferensi habitat  larva Ae. Aegypti  dan Ae. albopictus di daerah pedesaan 

menunjukkan bahwa habitat larva Ae. Aegypti hanya empat habitat yang paling sering 

ditemukan larva, yaitu: bak mandi (58,82%); kontainer plastik (18,14%); bak WC 

(7,35%); dan tempayan tanah (5,69%). Sisanya ditemukan di luar ruamah dan hanya 

dalam jumlah sedikit sebesar 10% yang terdiri atas:  bak mandi, bak WC, plastik 

sampah, kaleng bekas, tempurung kelapa, drum, genangan air, dan tonggak bambu. 

Sedangkan jenis habitat larva Ae. albopictus lebih bervariasi, tiga yang paling disukai 

adalah tonggak bambu (41,03%), pelepah daun dan plastik sampah masing-masing 

(11.54%), sisanya pada lubang pohon, wadah plastik, bak mandi, dan lainnya dalam 

jumlah kecil 

Pada dasarnya Ae. aegypti dan Ae. albopictus mempunyai preferensi habitat larva 

yang berbeda, Ae. aegypti yang bersifat endofilik sehingga sebagian besar tempat 

perindukan indoor (90%) sedangkan Ae. albopictus yang bersifat eksofilik hanya 

menggunakan tempat perindukan outdoor (100%).  
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ABSTRACT 

 
Jati (Tectona grandis Lf.) Adalah salah satu jenis tanaman yang sangat dikenal untuk 

pembangunan hutan tanaman maupun hutan rakyat di Jawa, bahkan telah dikembangkan di 

tempat lain seperti Sumatera dan Kalimantan. Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten 

yang telah lama mengembangkan hutan rakyat yang didominasi oleh tanaman jati, meskipun 

umumnya kondisi daerah adalah tanah berbatu dengan tingkat kesuburan relatif rendah. Hutan 

jati rakyat umumnya memiliki produktivitas yang rendah sehingga diperlukan upaya untuk 

meningkatkannya dengan penggunaan bahan genetik yang baik. Untuk mendukung upaya ini, 

telah dibangun pertanaman ujii  klon jati di Gunung Kidul sejak tahun 2002. Bahan penelitian 

diambil dari beberapa populasi sebaran tanaman jati di Jawa, Pulau Muna, Thailand dan dari 

beberapa perusahaan swasta yang menjual bibit jati untuk pasar. Hasil yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan beberapa klon terpilih yang disesuaikan dengan kondisi 

tempat tumbuh marginal di Kabupaten Gunung Kidul. Hasill penelitian menunjukkan bahwa 

persentase hidup rata-rata pada usia 10 tahun masih 71,36%, tinggi pohon totall adalah 12,71 m, 

DBH (diameter setinggi dada) adalah 12,80 cm dan estimasi produktivitas sekitar 14,99 m3/ha 

/tahun. Dengan memilih yang terbaik sepuluh klon, potensi produktivitas dapat ditingkatkan 

menjadi 20,58 m3/ha/tahun dan dengan yang terbaik 5 klon menjadi 24,38 m3/ha/tahun. 

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan penanaman jati selanjutnya teknik perbanyakan vegetatif 

klon-klon terbaik perlu dikembangkan melalui pembangunan kebun pangkas.  

Kata kunci: uji klon, hutan rakyat, jati 

 

I. PENDAHULUAN 

Jati (Tectona grandis) adalah salah satu jenis penghasil kayu pertukangan yang sangat populer 

di Indonesia. Kayunya berkualitas bagus dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga sangat 

digemari oleh masyarakat Indonesia. Awalnya jati hanya dikembangkan di Jawa, namun 

sekarang jati sangat populer ditanam oleh masyarakat Indonesia. Jati tumbuh optimal di daerah 

dengan musim kering yang jelas, rata-rata curah hujan 1200-3000 mm/tahun, intensitas cahaya 

75-100% dan suhu 22-31oC, pada ketinggian tempat 0-700 m dpl tetapi masih dapat tumbuh 

sampai pada ketinggian 1300 m dpl, walaupun kurang baik pertumbuhannya. Jati tumbuh baik 

pada tanah yang sarang, kaya akan unsur Ca dan P dengan pH tanah 6-8, sehingga dikenal 

sebagai jenis calciolus tree species. Dari hasil analisis abu dilaporkan pada tanaman jati 

terkandung kalsium (CaO) 31,3%, posfor (P2O5) 29,7% dan silika (SO2) 25% (Nugroho et al, 

1999; Sumarna, 2006) 
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Kayu jati banyak dimanfaatkan untuk pertukangan yaitu kusen, daun pintu, meubel, ukiran,  

konstruksi berat dan ringan, perkapalan dan bisa dipakai sebagai bantalan rel kereta api 

(Martawijaya et al., 1981). Termasuk jenis kayu yang paling digemari di pasar kayu domestik 

maupun internasional. Harganya relatif tinggi,  pada tahun 2013 dilaporkan bahwa kisaran harga 

untuk kayu jati A1 (diameter 16-19 cm) Rp 2,5-2,8 juta/m3, A2 (diameter 22-28 cm) Rp 3,4-3,6 

juta/m3, A3 (diameter 30-39 cm) Rp 5,5-5,8 juta/m3 dan A4 (> 40 cm) sekitar Rp 7-7,5 juta/m3. 

Adapun di pasar internasional dilaporkan harga kayu jati gergajian mencapai US$ 1400-3000/m3. 

Sementara jumlah produksi kayu jati nasional masih jauh belum mencukupi permintaan pasar 

sehingga prospek pengembangan jati masih sangat terbuka lebar. 

Budidaya jati di Indonesia telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda yang sekarang 

dikelola oleh Perum Perhutani dan  dinas kehutanan. Saat ini pengelolaan hutan tanaman jati 

oleh masyarakat pun semakin luas. Secara umum budidaya jati rakyat dapat dibedakan menjadi 

3 model yaitu monokultur (jenis jati saja), campuran jati dengan jenis pohon lain (sengon, 

mahoni, sonokeling, mindi, tanaman buah dll) dan model tumpang sari dengan tanaman 

pertanian (padi, jagung, kacang kedelai dll). Pada awalnya bahan tanaman yang digunakan 

adalah bibit yang tidak jelas asal-usulnya atau menggunakan  trubusan yang tumbuh pasca 

tebangan dengan daur tanaman yang tidak menentu dan tergantung pada kebutuhan (tebang 

butuh). Namun sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya  bibit unggul. Penggunaan bahan tanaman jati semakin baik dengan memilih bibit 

bersertifikat atau bibit hasil kultur jaringan/stek pucuk yang banyak dipromosikan dipasaran 

sebagai “bibit unggul”. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam Penelitian ini dilakukan kegiatan evaluasi pertumbuhan tanaman uji klon jati yang 

dibangun di Tahura Bunder,  Gunung Kidul, DIY dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 

(KHDTK) Alas Ketu, Wonogiri Jawa Tengah pada tahun 2002 dan 2005. Adapun asal materi 

genetik jati dikoleksi dari beberapa populasi sebaran jati yaitu Donoloyo – Wonogiri (Jawa 

Tengah), Rembang, Cepu, Mboto, Senori, Kendal (Jawa Tengah),  Gunung Kidul (DIY),  Karteri, 

Tasifeto Barat  (Nusa Tenggara Timur), Warangga, Wakuru, Matakidi, Buton (Sulawesi 

Tenggara). Pengambilan materi genetik dilakukan dari pohon indukyang dipilih baik hutan rakyat 

maupun hutan negara. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Koleksi materi genetik jati yaitu kegiatan pengambilan materi genetik jati dari beberapa 

populasi sebaran jati. Materi genetik yang dikumpulkan berupa buah/benih maupun bahan 

vegetatif  berupa cabang yang digunakan untuk bahan scion. Materi genetik benih dijadikan 
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bahan untuk pembangunan kebun benih semai uji keturunan (SSO) sedangkan cabang 

dijadikan sumber scion untuk penyediaan materi uji klon. Kegiatan koleksi materi genetik 

dilakukan sejak tahun 2002 s/d 2004.  

2. Teknologi perbanyakan tanaman jati baik secara generatif maupun  vegetatif dengan cara 

sambungan (okulasi), stek pucuk dan kultur jaringan. Bibit yang dihasilkan dari perbanyakan 

vegetatif dijadikan materi untuk pembangunan kebun pangkas, pembangunan plot uji klon jati 

dan plot uji keturunan jati.  

3. Pembangunan plot uji genetik jati meliputi plot uji klon jati di Watusipat Gunung Kidul pada 

tahun 2002  menggunakan 31 klon dengan luasan 2,5 ha dan di Wonogiri dibangun 2 plot uji 

klon yang luasnya 2,7 ha yaitu pada tahun 2002 menggunakan 20 klon dan pada tahun 2005 

menggunakan 100 klon. Pembangunan uji keturunan jati dilakukan di Petak 93 Playen, 

Gunung Kidul pada tahun 2006 seluas 2,7 ha dengan menggunakan 120 famili.  

4. Pemeliharaan tanaman uji genetik secara rutin meliputi kegiatan pembersihan semak 

belukar/gulma baik secara manual atau mekanis maupun secara kimiawi dengan 

penyemprotan herbisida, pendangiran, pemupukan tanaman, pemangkasan cabang atau 

prunning dan pemberatasan hama/penyakit apabila ditemukan adanya gejala serangan.  

5. Pengamatan dan pengukuran tanaman untuk mengetahui kinerja pertumbuhan famili-famili 

atau klon-klon yang diuji. Kegiatan yang dilakukan meliputi inventarisasi tanaman dengan 

intensitas sampling 100% untuk menghitung persentase hidup tanaman dan pengukuran 

secara periodik (satu kali pada setiap plot penelitian) terhadap sifat-sifat: tinggi, diameter 

setinggi dada/DBH, tinggi bebas cabang, bentuk batang  dan pembungaan/pembuahan . 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Evaluasi Pertumbuhan Tanaman 

1. Uji klon jati di Gunung Kidul  

Hasil pengamatan sampai dengan umur 10 tahun, persentase hidup tanaman setelah dijarangi 

masih 89,19%. Rata-rata tinggi tanaman sampai dengan umur 10 tahun 12,71 m dengan tinggi 

pohon terbaik yaitu 18,05 m. Diameter/dbh rata-rata sebesar 12,81 cm dengan dbh terbesar 

mencapai 29,5 cm. Tinggi batang bebas cabang rata-rata 4,81 m dengan tinggi bebas cabang 

terbaik 9,87 m dan skor bentuk batang rata-rata 2,46. Taksiran volume per pohon rata-rata 0,126 

m3. Volume pohon terbesar mencapai 0,785 m3 dan yaitu pada klon 13 dengan tinggi pohon 18 

m dan dbh 29,5 cm. Adapun taksiran potensi riap volume (Mean Annual Increment/MAI)  tegakan 

sampai dengan umur 10 tahun sebesar 14,98  m3/ha/tahun (Adinugraha et al, 2014). 
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Tabel 1. Rerata pertumbuhan 10 klon  terbaik Gunung Kidul umur 10 tahun 

Tinggi  
Pohon 

DBH Tinggi bebas 
cabang 

Bentuk  
Batang 

Taksiran volume 
pohon 

Klon M Klon Cm Klon M Klon Skor Klon m3 

13 14,96 3 18,34 10 5,73 14 2,90 3 0,279 

3  14,88 13 16,15 30 5,54 13 2,89 13 0,222 

34 14,70 18 14,84 34 5,42 8 2,84 18 0,217 

18 14,17 16 14,39 8 5,32 20 2,80 1 0,157 

1 14,12 1 14,38 3 5,23 4 2,70 16 0,153 

31 13,93 26 13,85 13 5,22 18 2,67 31 0,149 

30 13,91 34 13,78 7 5,08 1 2,65 34 0,145 

8 13,68 31 13,62 31 5,03 22 2,65 8 0,140 

7 13,14 7 13,55 12 5,01 17 2,63 26 0,134 

33 13,08 8 13,31 17 4,99 15 2,61 7 0,132 

 

Berdasarkan hasil seleksi 10 klon terbaik diperoleh klon-klon yang menunjukkan pertumbuhan 

terbaik sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Rerata pertumbuhan 10 klon terbaik yaitu tinggi 

14,06 m, dbh 14,62 cm, tinggi bebas cabang 5,26 m, skor bentuk batang 2,73 dan taksiran 

volume pohon 0,173 m3. Dengan demikian rerata pertumbuhan masing-masing sifat lebih baik 

dibandingkan rerata tegakan yaitu dengan peningkatan masing-masing sifat sebesar 10,62%, 

14,13%, 9,36%, 10,22% dan 37,30%. Dengan demikian kegiatan seleksi 10 klon terbaik riap 

volume tegakan berpotensi untuk ditingkatkan menjadi 20,57 m3/ha/tahun. Potensinya dapat 

ditingkatkan lagi dengan seleksi menggunakan 5 klon terbaik. Rerata volume pohon 5 klon 

terbaik sebesar  0,205 m3, sehingga potensi riap volume per hektarnya dapat ditingkatkan 

menjadi 24,38 m3/ha/tahun. 

 

2. Uji klon jati di Winogiri, Jawa Tengah 

Pertumbuhan klon-klon jati pada plot uji klon di Wonogiri, Jawa Tengah sampai dengan umur 10 

tahun secara umum adalah sebagai berikut:  tinggi pohon total rata-rata 12,38 m dengan  pohon 

tertinggi mencapai 22 m dan terpendek hanya 2,5 m. Diameter/dbh rata-rata 18,54 cm dengan 

dbh terbesar mencapai 33,8 cm dan terkecil hanya 5 cm. Tinggi batang bebas cabang rata-rata 

4,22 m dengan tinggi bebas cabang terbaik mencapai 10 m dan terendah hanya  0,30 m.  Hasil 

penilaian bentuk batang rata-rata menunjukkan skor  rata-rata 2,38 dan hasil penaksiran volume 

pohon rata-rata 0,258 m3 dengan volume pohon terbaik mencapai 0.98 m3 yaitu klon 11 dengan 

tinggi pohon 18 m dan dbh 33 cm. Data pertumbuhan 10 klon terbaik disajikan pada Tabel 2. Dari 

hasil analisis diperoleh bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh klon-klon yang diuji. 

Potensi riap volume tegakan pada umur 10 tahun sekitar 12,43 m3/ha/tahun. Melalui kegiatan 

seleksi menggunakan 10 klon terbaik potensi riap volume dapat ditingkatkan menjadi 14,31 

m3/ha/ tahun dan dengan 5 klon terbaik potensi riapnya 15,56 m3/ha/tahun. 
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Tabel 2. Pertumbuhan 10 klon terbaik di plot uji klon Wonogiri umur 10 tahun   

Tinggi pohon DBH Tinggi bebas 
cabang 

Bentuk batang 
 

Taksiran volume 
pohon 

Klon M Klon cm Klon M Klon Skor Klon m3 

11 15,50 11 22,33 11 6,16 11 3,47 11 0,431 

20 14,68 7 20,48 18 5,28 18 2,87 6 0,317 

6 14,27 6 19,74 6 5,04 6 2,73 10 0,300 

8 13,00 8 19,53 2 4,28 15 2,60 3 0,289 

10 12,76 9 19,44 12 4,26 20 2,60 9 0,280 

18 12,70 10 19,27 15 4,19 4 2,53 8 0,277 

3 12,48 18 18,89 20 4,18 12 2,46 7 0,274 

14 12,36 12 18,60 16 4,12 8 2,38 2 0,274 

5 12,26 2 18,57 4 4,12 5 2,35 20 0,265 

16 12,17 16 18,52 13 4,09 7 2,25 16 0,261 

3. Uji keturunan jati di Gunung Kidul D.I. Yogyakarta 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh bahwa tingkat pertumbuhan tanaman uji 

keturunan jati di Gunung Kidul adalah sebagai berikut : tinggi pohon rata-rata yaitu 6,15 m  

dengan tinggi pohon terbaik mencapai 12,1 m dan terpendek hanya   0,2 m).  Tinggi bebas 

cabang rata-rata yaitu 2,12 cm dengan tinggi bebas cabang tertinggi 9,3 m dan terendah hanya 

0,1 m. (bervariasi mulai dari 1,53-4,13 m) dengan tinggi bebas cabang  tertinggi mencapai 9,3 m 

dan diameter batang (dbh)  rata-rata yaitu 6,78 cm dengan diameter terbaik 16,31 cm dan terkecil 

hanya 0,45 cm. Skor bentuk batang bervariasi dari 1-5 dengan skor rata-rata 2,09. Volume pohon 

rata-rata 0,021 m3 dengan volume terbesar mencapai 0,121 m3. Taksiran volume total tegakan 

uji keturunan jati sampai umur 6 tahun sekitar 36,57 m3 dengan riap volume 2,97 m3/ha/tahun.  

Tabel 3. Pertumbuhan 20 famili terbaik pada uji keturunan jati di Gunung Kidul umur 9 tahun  

Persentase hidup Tinggi pohon Diameter 

batang/DBH 

Volume pohon 

Famili % Famili m Famili cm Klon m3 

75 100 68 12,51 68 13,65 68 0,106 

76 100 76 12,16 76 13,10 64 0,103 

63 94,44 64 12,04 64 13,05 97 0,103 

64 94,44 111 11,69 111 12,50 76 0,094 

101 94,44 97 1148 97 12,39 56 0,083 

111 94,44 88 1138 88 12,06 111 0,082 

50 88,89 95 11,27 95 11,87 88 0,080 

67 88,89 50 11,27 50 11,84 67 0,077 

87 88,89 67 11,21 67 11,80 50 0,075 

109 88,89 79 11,08 79 11,65 79 0,073 

51 83,33 63 10,90 63 11,43 51 0,073 

56 83,33 51 10,87 51 11,43 95 0,072 

68 83,33 69 10,83 69 11,35 109 0,071 

69 83,33 56 10,75 56 11,30 74 0,070 

90 83,33 104 10,69 109 11,13 87 0,069 

95 83,33 109 10,61 104 11,08 69 0,068 

74 72,22 75 10,48 74 10,98 75 0,068 

79 72,22 74 10,47 75 10,96 80 0,068 

80 72,22 90 10,41 90 10,75 63 0,067 

88 72,22 145 10,40 87 10,74 104 0,063 
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Selanjutnya hasil pengamatan perkembangan pembungaan pada ketiga plot uji tersebut di 

atas masih belum serempak.  Secara umum jati  mulai berbunga pada umur 6-8 tahun, namun 

dapat berbunga lebih awal atau paling lambat 20 tahun. Perkembangan pembungaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi lahan, asal provenan (Kaosa-ard, 1999). Faktor-

faktor ekologi yang mendukung proses pembungaan antara lain kondisi tanah yang optimal (pH, 

kesuburan, struktur tanah, drainase dll.), kondisi iklim yang optimal (curah hujan, penyinaran 

matahari, suhu udara dll), pollinator, pembungaan yang serempak, rendahnya kompetisi akar 

dalam memperoleh air dan zat hara serta rendahnya kompetisi tajuk. Pengamatan pembungaan 

masih perlu dilakukan untuk mengetahui produktivitas pembungaan dan pembuahan klon-klon 

jati pada plot uji klon. Informasi tersebut sangat penting dan ke depan bisa dijadikan bahan 

pertimbangan untuk melakukan konversi plot uji klon jati menjadi kebun benih klonal (CSO). 

Varghese et al., (2006) menjelaskan bahwa uji klon dapat dikonversi menjadi CSO melalui 

serangkaian kegiatan penjarangan genetik untuk mengeliminasi klon-klon yang terjelek kinerja 

pertumbuhannnya. 

B. Meningkatkan Produktivitas Hutan Jati Rakyat 

Upaya meningkatkan produktivitas tanaman merupakan program jangka panjang yang diawali 

dengan seleksi pohon superior di banyak lokasi, pengambilan benihnya dan pengujian dalam plot 

uji keturunan, yang dilakukan oleh Badan Litbang Kehutanan, Perum Perhutani atau Perguruan 

Tinggi. Selanjutnya dilakukan seleksi pohon-pohon terbaik (pohon plus) yang akan dipanen 

benihnya. Untuk memenuhi kebutuhan benih berkualitas dalam jangka pendek,  dilakukan 

penunjukan areal produksi benih dan pengambilan bahan vegetatif dari pohon superior, 

kemudian  diperbanyan dengan teknik okulasi. Bibit hasil okulasi tersebut kemudian ditanam 

menjadi plot kebun benih klon atau plot bank klon. Dari plot kebun benih klon kelak dipanen 

benihnya sedangkan dari plot bank klon dimanfaatkan trubusannya untuk produksi bibit stek 

pucuk. Bibit stek pucuk yang diperoleh sebagian ditanam dalam plot uji klon di beberapa lokasi 

untuk menyeleksi klon-klon unggul yang dapat dikembangkan secara massal. Apabila di sekitar 

kita terdapat pohon yang sangat bagus pertumbuhannya (besar, lurus, bebas cabang tinggi) 

maka jangan diambil benihnya tetapi diperbanyak dengan cara okulasi kemudian anakan yang 

dihasilkan dibuat kebun pangkasan untuk menghasilkan stek pucuk. 

 

Akhir-akhir ini semakin banyak pihak seperti (Balitbang Kehutanan, LIPI, Perhutani dan beberapa 

perusahaan swasta) yang mengadakan bibit jati dengan nama/merek yang berbeda-beda dan 

masing-masing menyatakan keungggulannya dengan materi yang digunakan berasal dari klon-

klon pilihan (klon unggul) baik dari Jawa, Pulau Muna atau dari luar negeri seperti Solomon, 

Thailand dan Myanmar. Banyak dilaporkan bahwa mengenai peningkatan riap pertumbuhan 
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tersebut sangat pesat dibandingkan dengan pertumbuhan jenis jati lokal yang berasal dari 

biji/benih. 

 

Hasil pengamatan Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan pada 

lahan berbatu di Gunung Kidul dan lahan vertisol di Hutan di Wonogiri diperoleh adanya klon-klon 

yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik  yaitu pada umur 10 tahun diperoleh potensi 

riap volume dapat mencapai > 20 m3/ha/ tahun (Adinugraha, 2014). Padahal hasil secara umum 

dilaporkan bahwa produktivitas hutan tanaman jati rata-rata sekitar hanya 8-12 m3/ha/tahun 

dengan daur 30-40 tahun.  Demikian juga dilaporkan bahwa jati JUN (Jati Unggul Nusantara) 

yang telah berhasil dipanen pada umur 5 tahun di beberapa lokasi dengan diameter batang rata-

rata ± 20 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan penggunaan klon-klon pilihan akan 

meningkatkan produktivitasnya.    

 

   

Gambar 1. Tanaman jati dari klon-klon terpilih (dari kiri ke kanan: umur 10 tahun pada lahan 
berbatu di Gunung kidul (dbh = 30 cm) dan umur 10 tahun di tanah vertisol di 
Wonogiri (dbh = 34 cm)  

 

Pertumbuhan tanaman jati yang optimal tidak semata-mata disebabkan oleh faktor genetik 

induknya, melainkan hasil interaksi dengan faktor lingkungannya. Penerapan teknik silvikultur 

yang intensif sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan klon jati. Kegiatan ini diawali 

dengan penyiapan lahan  sebelum penanaman berupa pembersihan tonggak, pengolahan dan  

pembuatan lubang tanam (40 x 40 x 40 cm), pemupukan dasar berupa pupuk kandang 5-10 kg/ 

lubang dan TSP 10 gram/lubang, pemeliharaan tanaman (pembersihan, pendangiran pemupukan  

NPK 50-100 gram sebanyak 3 kali setahun. Kegiatan lain yang perlu dilakukan yaitu 

penunggalan (singling), pemangkasan cabang (pruning) dimulai pada tahun ke-3 dengan 

memotong cabang sampai 50% tinggi pohon dan penjarangan (thinning) setiap 3-5 tahun sampai 
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pohon berumur 15 tahun, dengan menebang pohon yang pertumbuhannya tertekan, terserang 

penyakit, tumbuh tidak normal atau cacat. 

 

C. Potensi Ekonomi dan Lingkungan  

Pemilihan klon-klon unggul yang dikombinasikan dengan teknik silvikultur yang tepat sangat 

potensial menghasilkan tegakan yang produktifitasnya tinggi. Dahulu tanaman jati baru ditebang 

diatas umur 60 tahun, akan tetapi sekarang daurnya daurnya lebih singkat yaitu 15-30 tahun 

bahkan telah dikembangkan klon-klon jati yang dapat ditebang pada umur 5 tahun dengan 

diameter batang rata-rata > 20 cm dan menghasilkan volume ± 0,2 m3/pohon. Pada umur 10 

tahun tanaman diprediksi akan menghasilkan volume ± 0,5 m3/pohon atau dengan dbh rata-rata 

30 cm dan pada akhir daur (umur 15 tahun) diperkirakan volumenya mencapai 1 m3/pohon 

dengan dbh rata-rata di atas 35 cm. Mengingat kayu jati adalah salah satu jenis kayu yang paling 

digemari di pasar kayu domestik maupun internasional, maka usaha penanaman jati akan sangat 

menguntungkan meskipun dalam skala luasan yang relatif terbatas. Apalagi produksi kayu 

nasional dari hutan Negara (hutan alam produksi dan hutan tanaman industry/HTI) hasilnya 

cenderung menurun sehingga pengembangan hutan jati rakyat menjadi pilihan yang dapat 

diandalkan.  

 

Hasil penghitungan riap pertumbuhan untuk tanaman jati dari klon-klon terseleksi di Gunung 

Kidul, pada umur 2 tahun diperoleh riap tinggi sebesar 4,13 m/tahun dan riap DBH 4,25 cm/tahun 

(Gambar 2). Hasil tersebut hampir sama dengan hasil yang dilaporkan Setyaningsih et al. (2009) 

untuk tanaman jati JUN umur 2 tahun diperoleh riap tinggi 3,85 m/tahun dan riap DBH 4,15 

cm/tahun. Adapun hasil perhitungan riap volume tegakan secara keseluruhan diperoleh rata-rata 

sebesar 27,25 m3/ha/tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanaman jati dengan klon-

klon terpilih pada lokasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitasnya dibandingkan hanya 

pertanaman menggunakan bibit generatif yang hanya mencapai rata-rata 8-12 m3/ha/tahun 

(Kaosa-ard, 1999; Pandey dan Brown, 2000). 
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Gambar 2. Pertumbuhan tanaman klon jati Purwobinangun umur 2 tahun di Gunung Kidul 

 

Selain itu menanam pohon jati merupakan tabungan atau invetasi bagi masyarakat yang 

sewaktu-waktu dapat dipanen hasilnya atau tebang butuh. Apabila materi yang digunakan adalah 

klon-klon pilihan dan kemudian dikelola dengan baik maka akan diperoleh hasil yang sangat 

menguntungkan. Ajaran agama pun menyatakan keutamaan menanam pohon, sebagai peneduh 

bagi para pejalan, tempat bertengger binatang, memberikan bahan organik untuk organism yang 

ada di dalam tanah, menyediakan oksigen yang dihirup oleh setiap makhluk hidup, bahkan ketika 

tanaman itu  dicuri sekalipun dianggap sebagai sedekah bagi penanamnya. Beberapa kalangan 

masayarakat ada yang menjadikan penanaman pohon jati atau jenis lainnya sebagai suatu 

“kewajiban” ketika kelahiran anak atau mahar pernikahan. Tentu saja hal tersebut adalah suatu 

yang sangat baik dan layak dibiasakan ketika bumi semakin panas seperti sekarang dengan 

meningkatknya efek gas rumah kaca. Selain itu perlu disampaikan bahwa menanam pohon jati 

adalah investasi untuk kehidupan dunia dan kehidupan berikutnya pasca kematian dengan panen 

pahala kebaikan dari menanam pohon. Oleh karena itu, mari menanam pohon jati. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Peningkatan produktivitas tegakan  jati baik pada hutan negara maupun hutan rakyat dipengaruhi 

oleh kualitas materi genetik yang digunakan. Penggunaan bahan tanaman sembarang yang tidak 

jelas asal-usul sumber benihnya dapat menyebabkan kegagalan tanaman atau hasil yang tidak 

memuaskan. Seleksi pohon induk sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas bahan tanaman 

yang baik.  Hasil seleksi klon jati dari beberapa sebaran hutan rakyat jati menunjukkan 

peningkatan potensi produktivitas tegakan yang rata-rata sekitar 8-12 m3/ha/tahun dengan daur 

30 tahun menjadi 12,43 - 24,38 m3/ha/tahun dengan daur tanaman 10-15 tahun. 
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ABSTRACT 
 

Non-medical solid waste management plan has purpose for planning non-medical solid waste at 
the Airlangga University Hospital (RSUA) adapted to existing conditions at the hospital. Storage, 
collection and transfer stations (TS) are included in this plan. The sampling method is done for 8 
consecutive days according to SNI 19-3964-1994 to determine the non-medical solid waste 
generation, composition, and density. These parameters were used to plan the waste storage, 
trolley collection, and the design of TS. The result showed that the average waste generation rate 
is 100.97 kg/day or 0.11 kg/ person/day with the composition of organic is 23.57 kg/day and non-
organic is 75.17 kg/day, and the density rate is 164,94 kg/m3. The planned waste storage is 677 
units with 5L, 10L, 15L, 20L, and 25L waste storage capacity, while the collecting trolley was 
planned for 28 units with 360L capacity. The design of construction for waste sorting building is 
3m for length, 2m for width, and 1.5m for height. So that required Rp. 145,054,500.00 for cost 
bugdet plan. 
 
Keywords: plan, solid waste, non-medical, Airlangga University Hospital 
 

 
PENDAHULUAN 

Rumah sakit sebagai institusi yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat dan tempat pendidikan, tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap kebersihan 

lingkungan sekitarnya, yaitu dengan melakukan sistem pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah 

padat merupakan kegiatan yang sistematis menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008). Pengelolaan limbah 

padat yang selama ini dilakukan oleh banyak rumah sakit, lebih menitik beratkan pada 

pengelolaan limbah padat medis. Hal ini dikarenakan limbah padat medis merupakan limbah 

yang berbahaya, beracun, dan merupakan limbah yang infeksius dibandingkan limbah padat non 

medis. Namun fakta dilapangan menyebutkan bahwa jumlah limbah padat non medis lebih 

banyak dibandingkan jumlah limbah padat medis, seperti yang dilansir World Health Organization 

(2007) bahwa 80% dari limbah padat yang dihasilkan rumah sakit merupakan limbah padat non 

medis dan 20% sisanya merupakan limbah padat medis. 

Jumlah limbah padat non medis yang lebih banyak dibandingkan limbah padat medis, 

memungkinkan limbah padat non medis memiliki potensi pencemaran lingkungan yang tinggi, 

sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah padat non medis dengan tepat sesuai persyaratan 

yang berlaku pada peraturan dan Standar Nasional Indonesia (SNI), seperti Keputusan Menteri 

Kesehatan No. 1204 tahun 2004, PP No. 81 tahun 2008, SNI 19-2454-2002, dan SNI 3242-2008. 
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Elemen penting dalam pengelolaan limbah padat rumah sakit, yaitu minimisasi, pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, penampungan, sampai tahap pemusnahan dan pembuangan akhir 

(World Health Organization, 2005).  

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat permasalahan 

pengelolaan limbah padat non medis di hampir seluruh rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan 

perencanaan pengelolaan limbah padat non medis yang sesuai dengan peraturan pemerintah, 

Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standard Operating Procedure (SOP), serta keadaan di 

rumah sakit. Pada skripsi ini peneliti memilih Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) yang 

merupakan rumah sakit pendidikan di Surabaya, sebagai wilayah perencanaan pengelolaan 

limbah padat non medis. Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) dipilih karena masih di satu 

area dengan kampus Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Pada saat ini Rumah 

Sakit Universitas Airlangga (RSUA) berupaya dalam melakukan perbaikan pengelolaan limbah 

padat non medis meliputi, pewadahan, pengumpulan dan Tempat Penampungan Sementara 

(TPS). 

METODE PENELITIAN 

Perencanaan dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo-

Surabaya, pada pada bulan Desember 2015 sampai bulan Maret 2016. Alat digunakan adalah 

timbangan Dacin dengan kapasitas 100 kg;trash bag berwarna hitam 40 liter; tali rafia; meteran; 

alat dokumentasi (camera digital); kotak kayu berukuran 20cm x 20cm x 100cm; masker kain; 

sarung tangan; software AutoCAD 2007; dan software Sketchup, sedangkan bahannya adalah 

limbah padat non medis yang dihasilkan dari aktivitas RSUA. 

Kegiatan perencanaan ini dimulai dari pengumpulan data primer, yaitu penentuan titik 

sampling, pengukuran timbulan, densitas, dan komposisi limbah padat non medis berdasarkan 

SNI 19-3965-1995 selama 8 hari berturut-turut, rute pengumpulan, rancangan anggaran biaya 

(RAB), dan kuisioner dengan metode Solvin untuk mengetahui jumlah respondennya. 

Pengumpulan data sekunder berupa profil Rumah Sakit Universitas Airlangga tentang seluruh 

kegiatan yang berlangsung di rumah sakit tersebut dan data administratif tentang jumlah 

pegawai, jumlah pengunjung atau pasien, jumlah ruangan, dan jumlah sarana dan prasarana 

pengelolaan limbah padat non medis. Data primer dan sekunder yang didapatkan dianalisis 

secara deskriptif.  

Teknik perencanaan meliputi perencanaan pewadahan (volume, jumlah, penempatan, 

dan rancangan anggaran biaya), pengumpulan (volume troli, penentuan rute dan waktu 

pengumpulan), dan tempat penampungan sementara (dimensi, kontruksi, dan rancangan 

anggaran biaya).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Perencanaan pengelolaan limbah padat non medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga 

(RSUA) merupakan upaya yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi 

penangangan timbulan, pewadahan, pengumpulan sampai di Tempat Penampungan Sementara 

(TPS) yang dimiliki RSUA. Pada perencanaan ini yang dimaksud limbah padat non medis adalah 

bahan sisa atau buangan padat yang tidak digunakan lagi dan dibuang (Tchobanoglous et al., 

1993), hasil dari aktivitas non medis di dalam gedung RSUA seperti aktivitas dapur, kantin, 

manajemen rumah sakit, ruang tunggu, bank, serta kegiatan perkuliahan.  

Rata-rata timbulan limbah padat non medis per hari di RSUA sebesar 100,97 kg/hari, 

sedangkan rata-rata per orang per hari sebesar 0,11 kg/orang/hari dengan data harian seperti 

pada Tabel 2. Nilai timbulan per orang per hari didapatkan dari timbulan total dibagi dengan 

jumlah jiwa yang terdapat di tempat sampling (Pandebesie, 2005). Terdapat perbedaan nilai 

timbulan harian pada hari ke- 6 dan 7 51,10 kg dan 66,24 kg. Adanya perbedaan nilai timbulan 

setiap harinya dipengaruhi beberapa faktor diantaranya aktivitas, jumlah orang, musim, iklim dan 

tingkat hidup (Damanhuri & Padmi, 2010). Di Rumah Sakit Universitas Airlangga aktivitas dan 

jumlah orang menjadi faktor penyebab adanya perbedaan nilai timbulan limbah padat non medis 

pada hari ke- 6 dan 7. Pada hari tersebut  tidak ada aktivitas rawat jalan dan sebagian besar 

pegawai, perawat, dan dokter di  rumah sakit libur. 

Rumah Sakit Universitas Airlangga sebagai rumah sakit tipe C menghasilkan limbah 

padat non medis yang relatif sedikit pada setiap harinya. Begitupula dengan rata-rata timbulan 

limbah padat non medis per orang per hari di RSUA relatif sedikit, jika dibandingkan dengan nilai 

rata-rata timbulan limbah padat pada rumah permanen yang pada umumnya timbulan per orang 

perhari sebesar 0,35-0,40 kg/hari (SNI 3242:2008). Adanya perbedaan timbulan limbah padat 

non medis pada setiap rumah sakit dipengaruhi dengan beberapa faktor, diantaranya letak rumah 

sakit, kebiasaan atau gaya hidup pasien, fasilitas dan kapasitas di rumah sakit tersebut 

(Alhumoud & Alhumoud, 2007). Nilai timbulan di RSUA yang relatif rendah dipengaruhi oleh 

faktor letak rumah sakit, gaya hidup, dan penggunaan fasilitas yang tersedia. 
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densitas merupakan perbandingan antara berat dengan volume limbah padat non medis. Nilai 

rata-rata densitas limbah padat non medis di RSUA sebesar 164,94 kg/m3 dengan data harian 

seperti pada Tabel 2. Adanya perbedaan nilai densitas limbah padat non medis di RSUA pada 

hari ke- 3 dan 4 dengan nilai masing-masing 78,57 kg/m3 dan 86 kg/m3. Perbedaan nilai densitas 

limbah padat non medis di RSUA karena ada pemadatan limbah padat non medis yang dilakukan 

cleaning service saat pengumpulan. Perbedaan nilai densitas sangat bergantung pada sampel 

limbah padat yang diukur, berupa limbah padat lepas dari sumber, limbah padat dari gerobak 

sampah yang mungkin telah mengalami sedikit pemadatan, atau limbah padat dari kompaktor 

yang memang telah mengalami pemadatan (Tchobanoglous et al., 1993). 

Komposisi limbah padat non medis di RSUA adalah 29% residu; 23% organik/sisa 

makanan; 17% kardus; 15% botol dan gelas plastik; 5% plastik; kertas dan B3 masing-masing 

4%; dan kaleng 4%. Data komposisi limbah padat non medis di RSUA yang telah didapatkan 

digunakan untuk merencanakan sistem pengelolaan (pemilihan sarana dan prasarana, rute 

pengangkutan) dan pengelolahan limbah padat non medis yang akan diterapkan. 

Tahap rencana pengelolaan limbah padat non medis di RSUA meliputi pewadahan, 

pengumpulan, dan penampungan sementara. Perencanaan dirancang sesuai dengan kondisi di 

RSUA serta berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia diantaranya 

Keputusan Menteri Kesehatan 1204/MENKES/SK/X/2004, PP No. 81 tahun 2012, SNI 19-3964-

1994, SNI 19-2454-2002. Target dari perencanaan ini adalah tercapainya tingkat sanitasi 

lingkungan RSUA yang baik dan terhindar dari gangguan limbah padat non medis yang 

dihasilkan dari aktivitas di RSUA. 

Hari Ke- Timbulan (Kg) Densitas (Kg/m3) 

1 110,25 231,25 

2 117,09 225,00 

3 118,12 78,57 

4 113,37 86,18 

5 118,28 175,00 

6 51,10 191,25 

7 66,24 136,54 

8 113,29 195,73 

Total 807,74 1319,53 

Rata-rata 100,97 164,94 

Tabel 1- Timbulan dan densitas limbah padat non medis di Rumah Sakit  Universitas 

Airlangga 
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Pada perencanaan ini desain wadah sampah dibuat berbentuk tabung dengan pedal injak 

dibagian bawah untuk memudahkan membuka dan menutup wadah tanpa mengotori tangan, 

serta  bebahan dasar stainless agar memiliki lifetime yang lebih lama. Pada setiap wadah 

sampah akan ditempel sticker untuk membedakan fungsi wadah sampah untuk organik atau 

anorganik.Kapasitas wadah sampah setiap ruangan di RSUA berbeda-beda, disesuaikan dengan 

jumlah orang di setiap ruangan atau aktivitas yang terdapat diruangan tersebut.  Wadah sampah 

yang direncanakan berkapasitas 5L, 10L, 15L, 20L, dan 25L.  

Wadah sampah akan diletakkan pada setiap sumber penghasil limbah padat non medis di 

RSUA. Pewadahan dengan meletakkan wadah sampah langsung pada sumbernya termasuk 

pewadahan level 1 (Damanhuri & Padmi, 2010). Pada setiap ruangan jumlah unit wadah sampah 

yang akan diletakkan berbeda-beda tergantung dengan kebutuhannya. Ruangan yang berpotensi 

menghasilkan limbah padat non medis jenis organik dan anorganik diberi 2 unit, sedangkan 

ruangan yang hanya menghasilkan limbah padat non medis jenis anorganik diberi 1 unit wadah 

sampah. Total wadah sampah yang dibutuhkan sebanyak 677 unit. 

 Pengumpulan limbah padat non medis perlu mempertimbangkan beberapa hal 

diantaranya penyebaran wadah sampah, waktu dan rute pengumpulan, jenis dan kapasitas 

limbah padat non medis, serta jumlah tenaga kerja dan sarana yang tersedia (Atik, 2011; 

Damanhuri & Padmi, 2010). Perencanaan pengumpulan limbah padat non medis disesuikan 

dengan kondisi lingkungan RSUA dengan memperhatikan jenis dan kapasitas limbah padat non 

medis, waktu dan rute pengumpulan yang sesuai agar tidak mengganggu aktivitas rumah sakit, 

serta mempertimbangkan jam kerja cleaning service. 

Pola pengumpulan limbah padat non medis di RSUA yang direncanakan menggunakan 

pola tidak langsung (communal), yaitu mengumpulkan limbah padat non medis dari setiap 

sumber atau ruangan menggunakan troli, selanjutnya dibawa ke TPS. Pengumpulan limbah 

padat non medis dilakukan sebelum wadah sampah terisi penuh, tepatnya 2/3 dari kapasitas 

wadah sampah sesuai dengan KepMenKes No.1204 Tahun 2004. Rute pengumpulan limbah 

padat non medis mengikuti rute yang sudah ada yaitu, dimulai dari gedung bagian barat menuju 

bagaian tengah dilanjutkan dibagian timur gedung dan terkahir keluar gedung menggunakan 

pintu paling timur untuk menuju ke TPS. Pengumpulan dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pukul 

06.00 WIB; 14.30 WIB; dan 21.00 WIB. Waktu pengumpulan pada jam tersebut dnegan 

mempertimbangkan kenyamanan pasien atau pengunjung dan pegawai, serta jam kerja cleaning 

service. 

Pengumpulan limbah padat non medis untuk lantai 2 sampai lantai 8 menggunakan lift 

pada bagian timur gedung. Lift tersebut digunakan untuk pengumpulan limbah padat non medis 

dan untuk orang, hal tersebut sangat tidak dianjurkan. Pengunaan lift untuk pengumpulan limbah 

padat non medis seharusnya dipisah dengan lift pasien atau pengunjung atau makanan, untuk 

menjaga kenyamanan pasien atau pengunjung, dan menghindari kontak dengan limbah padat 
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non medis yang dapat menularkan penyakit (Pruss et al., 2005). Maka dari itu diberikan alternatif 

berupa pembagian penggunaan lift, dengan menempel sticker pada pintu luar lift, untuk 

membedakan fungsi lift tersebut untuk orang atau barang. 

Proses pengumpulan limbah padat non medis menggunakan troli yang disesuaikan 

dengan jenis limbah padat non medis yang ada di RSUA, yaitu organik dan anorganik, serta 

timbulannya. Pemilihan kapasitas troli disesuaikan dengan kapasitas daya angkut troli yang ideal, 

yaitu 1,20 m3 /hari (Yunizar & Fauzan, 2014), sehingga dipilih troli dengan kapasitas 360 L. Total 

troli yang dibutuhkan sebanyak 28 unit.  

Perencanaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk cleaning service yang melaksanakan 

pengumpulan limbah padat non medis merupakan bagian dari personal hygiene untuk 

mengurangi resiko penularan penyakit dari limbah padat non medis. Risiko penularan akan 

muncul saat melakukan pengumpulan limbah padat non medis dari sumbernya sampai 

pemindahan di TPS (Colony, 2001). Alat pelindung diri yang direncanakan untuk cleaning service 

diantaranya, masker, apron, heavy duty glove, dan sepatu boots seperti pada Gambar 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tempat Penampungan Sementara (TPS) di RSUA secara fisik telah memenuhi 

persyaratan tempat penampungan limbah padat non medis sementara menurut KepMenKes No. 

1204 Tahun 2004 berupa bangunan permanen berbentuk bak persegi berdinding porselen 

dengan sekat pada bagian tengahnya, kedap air serta terdapat penutup di atasnnya. Namun 

pada prakteknya TPS belum difungsikan secara maksimal. Lokasi TPS selain sebagai tempat 

penampungan sementara sebelum limbah padat non medis diangkut ke TPS juga sebagai pusat 

Gambar 1. Alat pelindung diri yang direncakan untuk cleaning service di Rumah Sakit Universitas 

Airlangga 
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pengolahan tingkat kawasan seperti pemilahan antara limbah padat non medis yang dapat 

dimanfaatkan dan tidak dapat dimanfaatkan kembali (Damanhuri & Padmi, 2010). Oleh karena 

itu, perlu adanya perencanaan ulang untuk memaksimalkan fungsi TPS yang ada di RSUA 

menjadi TPS tipe I. 

Perencanaan yang dilakukan meliputi penambahan aksen di TPS, maintenance dan 

pembangunan tempat pemilahan limbah padat non medis berdasarkan jenisnya. Penambahan 

aksen diperlukan untuk TPS, yaitu pallet yang akan diletakkan di depan TPS berfungsi sebagai 

pijakan cleaning service  atau petugas DKP saat di TPS agar tidak terkena genangan air dari 

sisa-sisa botol mineral. Perencanaan maintenance meliputi pengosongan dan pembersihan TPS 

di RSUA. Pengosongan TPS di RSUA sebaiknya dilakukan setiap hari sesuai persyaratan TPS di 

KepMenKes (2004) untuk menghindari adanya pembusukan limbah padat non medis jenis 

organik yang dapat menyebabkan bau tidak sedap, sehingga dapat mengundang hewan (lalat 

dan kucing) datang. Pembersihan TPS di RSUA direncanakan dilakukan setiap kali selesai 

dikosongkan  menggunakan desifektan dengan 0,5% klorin, kemudian dibilas dengan air bersih 

sesuai dengan anjuran WHO (2005) dan KepMenKes No. 1204 Tahun 2004. 

Data komposisi limbah padat non medis di RSUA diketahui banyak komponen dari 

limbah padat non medis yang dapat dimanfaatkan kembali dan masih memiliki nilai ekonomis. 

Pemanfaatan kembali limbah padat non medis ini dapat membantu mengurangi beban timbulan 

limbah padat non medis yang diangkut ke TPA. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan 

perlunya memaksimalkan fungsi TPS maka perlu adanya perencanaan TPS tipe I dengan 

menambahkan tempat pemilahan. Tempat pemilahan yang direncakankan memiliki luas 2 m2 x 3 

m2 dengan tinggi 1,5 m2. Bangunan dibuat permanen dengan dinding berlapis porselen sesuai 

dengan persyaratan tempat pemilahan menurut KepMenKes No.1204 Tahun 2004. Di sekitar 

TPS dan tempat pemilahan akan ditanami Sansevieria sp. atau lidah mertua yang berfungsi 

untuk mengurangi bau tidak sedap dan mengubah zat peracun menjadi senyawa organik, gula 

dan asam amino, selain itu lidah mertua dapat menyerap gas karbon moniksida yang dihasilkan 

dari kendaraan bermotor sebesar 6,92% selama 0,5 jam (Adita & Ratni, 2012). 

Rancangan Anggaran Baiya (RAB) untuk perencanaan ini berdasarkan jumlah kebutuhan 

setiap material atau perlatan pendukung. Harga setiap material atau perlatan penunjang 

perencanaan disesuaikan dengan harga pada tahun perencanaan, yaitu tahun 2016. 

Perencanaan pewadahan membutuhkan biaya sebesar Rp. 98.166.500,00 , pengumpulan 

membutuhkan biaya sebesar Rp. 43.286.00,00 , dan TPS membutuhkan biaya sebesar Rp. 

3.602.000,00, sehingga total biaya perencanaan sebesar Rp. 145.054.500,00. 

 

KESIMPULAN 
 

Timbulan limbah padat non medis di RSUA sebesar 100,97 kg/hari, sedangkan rata-rata per 

orang per hari sebesar 0,11 kg/orang/hari. Komposisi limbah padat non medis di RSUA sebanyak 
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29% residu; 23% organik/sisa makanan; 17% kardus; 15% botol dan gelas plastik; plastik, kertas, 

dan kaleng masing-masing 5%, 4% dan 3%. 

Perencanaan limbah padat non medis di RSUA meliputi perencanaan pewadahan dengan 

wadah bertipe pedal berbahan stainless. Kapasitas wadah yang direncanakan yaitu 5L; 10L; 15L; 

20L; dan 25L, setiap ruangan akan diberikan wadah dengan kapasitas yang berbeda tergantung 

pada jumlah orang dan aktivitas yang terdapat diruangan tersebut. Pengumpulan limbah padat 

non medis direncanankan dalam 3 tahap setiap harinya yaitu pada pukul 06.00 WIB; 14.00 WIB; 

dan 21.00 WIB menggunakan troli berukuran 360L. Cleaning service yang melakukan 

pengumpulan limbah padat non medis direncanakan menggunakan APD berupa masker, glove 

heavy duty, apron, dan sepatu boots. Tempat penampungan sampah beri pallet pada bagian 

pijakannya, selain itu direncanakan pembangunan tempat pemilahan dan penanaman rumput 

hias dan lidah mertua. 
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Abstract 

Pellacalyx is one of the genera belong to Rhizophoraceae family, which has a distribution from 
Myanmar, South China, Indonesia, Malaysia and the Philippines. In Indonesia Pellacalyx can be 
found in the island of Sumatra, Kalimantan and Sulawesi. Up to now there were eight species of 
Pellacalyx. Among the eight species, which can be found in Kalimantan are P. axillaris, P. 
cristatus, P. lobbii and P. symphiodiscus. The four species are generally grown in the primary and 
secondary forest, from lowlands to an altitude of 1300 m abpve sea level. Information about 
Pellacalyx in Indonesia is still very limited, the existence information has been recorded recently 
reported the result of exploration activities Center for Plant Conservation Bogor Botanic Gardens 
in West Sumatra in 2006. Expert team on the activities of the Khatulistiwa Expedition in Long 
Bagun, West Kutai, Rast Kalimantan on May 26 – June 2, 2012 found one species of Pellacalyx. 
Related to the above, it is to reveal the identity Pellacalyx in Long Bagun, morphological 
characterization done by creating a herbarium specimen material for identification. The 
identification process carried out in Bogor Botanic Gardens, Center for Biological Research, 
Indonesian Institute of Sciences and the national Herbarium Leiden, Netherland. The result of the 
characterization and identification of Long Bagun Pellacalyx showed that the species is Pellacalyx 
symphiodiscus. 

Keywords ; Pellacalyx, Rhizophoraceae, Long Bagun, characterization, distribution 

Introduction 

Rhizophoraceae is a family of subtropical and tropical trees including both mangrove and inland 

species (Sperry et al, 1988). This group of plants with trees or shrubs  habit, and geographical 

distribution in tropical areas. Rhizophoraceae consists of 15 genera and 145 species 

(Schwarzbach et al, 1999; Setoguchi et al, 1999), some of which are component of mangrove 

vegetation. And from 15 genera there are five belong to inland genera (Sheue et al, 2013; Shi et 

al, 2002). One of the inland genera in this family is Pallacalyx (Mabberley, 1997, Geh Siew Yin, 

1969/1970) Pellacalyx name comes from the Greek “pella” which in English means “the hidden 

one”, while “calyx” comes from the Greek “kalux” which in English means “the hair-covered 

calyx”, so it can be translated literally to “flower petals covered by hairs” (Madani & Wong, 1995). 

There were eight species of Pellacalyx in the world, with the distribution area from Myanmar, 

South of China, Indonesia, Malaysia, and Filipina. The eight species of Pellacalyx are Pellacalyx 

axillaris Korth, Pellacalyx cristatus Hemsl., Pellacalyx lobbii (Hook.f.) Schimp, Pellacalyx 

parkinsonii C.E.C. Fish., Pellaclyx pustulata Merr., Pellacalyx saccardianus Scort., Pellacalyx 

symphiodiscus Stapf. and Pellacalyx yunnanensis Hu. Among these eight species, four of them  

could be found in the Borneo region (including the Kalimantan area of Indonesia). They are P. 
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axillaris, P. cristatus, P. lobbii and P.symphiodiscus. Kessler and Sidiyasa (1994) reported that in 

Balikpapan-Samarinda Area there were two species of Pellacalyx  are P.axillaris and P.lobbii. 

Generally these four species grow in primary and secondary forests from lowlands to the altitude 

of 1300 m above sea level (Madani & Wong, 1995; Ding Hou, 1958). The name of 

P.symphiodiscus have been published for the first time in Bull. Misc. Inform. Kew 1898(141): 224. 

[Sep 1898] and since it published no more information to change of this species name. The 

specimen data of P. symphiodiscus were saved in Kew, and the specimen collector is G.D. 

Haviland, the origin from Penkulu, Ampat, Sarawak, Borneo. While the existence P.axillaris in 

West Kalimantan have been reported by Onrizal et al. (2005).Information about Pellacalyx in 

Indonesia is still very limited, with its status as as new record was obtained on 2006 from the 

result of field exploration by the Center for Plant Conservation, Bogor Botanic Gardens in West 

Sumatra. In 2012 additional information on the existence of Pellacalyx was reported from Long 

Bagun, West Kutai by a team appointed as botanical expert of Khatulistiwa Expedition. The team 

visited Long Bagun on 26 May to 2 June 2012. The status of Pellacalyx sample from West Kutai, 

East Kalimantan was unidentified until the end of expedition activities on July. Based on the data 

form herbarium specimens deposited at Herbarium Bogoriense, there was a record of Pellacalyx 

collected from Semboja forest area, East Kalimantan. This herbarium specimen was identified as 

Pellacalyx without any further information on its species name. Regarding to this data, the 

morphological characterization was conducted on the specimen found in Long Bagun as the first 

step in determining its taxonomic identity by using and herbarium specimens as reference. 

 

Materials and Methods 

The sample of Pellacalyx was collected from the bush area on the edge of forest behind of the 

Khatulistiwa Expedition basecamp at Long Bagun, West Kutai.  Herbarium specimens were made 

as material for identification. The identification process was carried out in the Bogor Botanic 

Gardens and Herbarium Bogoriense, Biological Research Center, Indonesian Institute of 

Sciences, by physical comparison to herbarium specimens and literature review on 

Rhizophoraceae family, followed by the consultation to Dr. Max van Balgooy from the National 

Herbarium Leiden, Netherland. 

Results 

The result of the first identification process based on leaf morphology and shape of flowers 

indicated that the specimen from Long Bagun was predicted to be a member of the genus of 

Myrtaceae family. Following the examination on the herbarium specimens from the genus 

Psidium  deposited at Herbarium Bogoriense, we found that there was no indication of character 

matching at a reasonable degree.  Based on the leaves and flowers shape and the presence of 

stipula in the sample, re-identification process was conducted at  Bogor Botanical Gardens, with 

the results of similarity to  morphological characters of the genus Urophyllum from Rubiaceae 

http://www.ipni.org/ipni/idPublicationSearch.do;jsessionid=69DCDB434FF551AAB6589BDA87FF09BA?back_page=&id=4940-2
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family. This result was based on morphological characteristic of stipula and flowers.  In order to 

verify the identification results, photos of the plant from Long Bagun were sent to Dr. Max van 

Balgooy.  Final identification result showed that the plant is a member of the genus Pellacalyx of 

Rhizophoraceae family. 

Description of Pellacalyx 

Shurb to large trees, the young branches hollow, smooth bark. Leaf simple, ovate to rounded, 

sparsely to densely haired, sometimes glabrescent or glabrous, margin entire to dented, stipula 

not overlap, clustered flowers 2 – 8 buds, axillary, or in short inflorescence, petal shaped tube, 

lobes 3 (4) – 5 (6), at the bottom of tube hairy, petala 4 -5 with bent edges. Fleshy fruit, 

subglobose, with numerous small seeds. 

Morphological Characterization Pellacalyx sp from Long Bagun 

Shurbs or small trees up to 5m tall, smooth trunks, brown, single leaf, opposite, ovate, 9 number 

pairs vena clearly on lower balde surface; upper blade surface dark green, lower blade surface 

green. Inflorescences simple, with 1 – 3 flowers bud, axillary. The base of flower near the stalk 

swells, corolla tube consists of lobes 5, yellowish green, petals 5, white, stamens tubular with 10 

anthers. Buni fruit, green, contains many seeds, when young the seeds transparent, while ripe 

the seeds become blackish brown, seed 1.5 mm long (Figure 1). Following the determination of 

the genus name, then subsequent identification process was done at Herbarium Bogoriense 

based on available specimens and literature review on Rhizophoraceae written by Ding Hou 

(1958) and Madani & Wong (1995) to find out the exact species name. The results final 

identification on the plant collected from Long Bagun is Pellacalyx symphiodiscus  Stapf. 

 

Description of Pellacalyx symphiodiscus Stapf 

Shurbs or small trees up to 12 m tall. Branches and twigs covered by smooth hairs. Simple leaf, 

ovate – obovate, apex acute – acuminate, base rounded – acuminate, margin hairy, often 

glabrous, madrib and vena conspicuous, petiole 4 – 10 mm with sparse hairs,  Stipula 13 mm 

long. Sepals (including ovaries) cylindrical or bell-shape, 9 – 12 mm long, 4 – 5 width, hairy in 

outside, lobes 5 (6), deltoid, 2mm long, acuminate, inside of the bottom tube with short hairs and 

stiff, pedicel 6 – 10 mm long. Petals ovate - lanceolate, 1.5 – 2.5 mm long, filament with long 

fringe, up to 2 mm, Ovary half of the length of tube sepals, column-shape style, quarter length of 

the corolla tube, with short and stiff hairs, stigma mementous. Friut subglobose, diameter 9 mm, 

calyx lobes erect. Seeds elliptic, 1,5 mm long. 

Distribution of P.symphiodiscus 

According to Ding Hou (1958) P.symphiodiscus has been reported only from Malaysia, especially 

in Borneo (Sarawak). Meanwhile, Madani & Wong (1995) pointed out that this species is endemic 

to Borneo, which is at Penampang and Lamag District (Sarawak), Selang and Pengkalan Ampat 
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(Kuching), and in Kalimantan regions without the specifying the exact location. The data which 

obtained from Herbarium Bogoriense showed that this specimen came from Brunei Darussalam. 

Discussion 

Leaf Characters 

Pellacalyx sp. from Long Bagun showed more similarity on leaf shape and structure to 

P.symphiodiscus than to P.axillaris. and P.lobii. Comparative assessment on leaf characters 

indicated that the specimen from Long Bagun was similar to the herbarium specimen from Brunai 

Darussalam (P.symphoidiscus). Further examination on leaf illustration (Figure 2) from reference 

written by Ding Hou (1958) showed that the leaves on the specimen from Long Bagun have the 

same characteristics and thus it was confirmed as P.symphiodiscus. 

Flower Characters 

The flowers of Pallacalyx sp. from Long Bagun had same morphological characters to the flowers 

of P.synphiodiscus as reported and illustred by Ding Hou (1958). This finding gave strong support 

for recognition of the specimen from Long Bagun as P. symphiodiscus. (Figure 3) 

Fruit Characters 

The fruits of Pellacalyx sp. from Long Bagun showed same morphological characters to fuits 

samples from specimen herbarium of Pellacalyx symphiodiscus collected from Brunei 

Darussalam, as well as to the illustration reported by Ding Hou (1958). The similarity of the fruit 

characters supported the identification the specimen as P.symphiodiscus. (Figure 4) 

Conclusion 

The results of the morphological characterization and identification of Pellacalyx collected from 

Long Bagun showed that the specimen is Pellacalyx symphiodiscus. And it is a species of 

rediscovered in Kalimantan 
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ABSTRAK 

 
Pemberian kopepod dari tambak pada pemeliharaan larva kerapu sunu dapat meningkatkan 

kelangsungan hidup larva kerapu sunu, tetapi belum ada informasi awal pemberian kopepod 

pada pemeliharaan larva kerapu sunu.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal 

pemberian kopepod  pada pemeliharaan larva kerapu sunu untuk mendukung pertumbuhan dan 

kelangsungan hidupnya.  Pemeliharaan larva dengan pemberian kopepod asal tambak dilakukan 

dengan menggunakan bak fiber yang berkapasitas 500L sebanyak 9 buah. Kepadatan telur yang 

digunakan 10 butir/L. Perlakuan yang diuji waktu awal pemberian kopepod  A. D-0 (baru 

menetas), B. D-3 (larva umur 3 hari), C. D-10 (larva umur 10hari).  Variabel yang diamati 

keragaan larva meliputi panjang total, jumlah kopepod dalam media pemeliharaan larva dan 

kelangsungan hidup.  Kualitas air media pemeliharaan larva yang diamati meliputi suhu air, 

intensitas cahaya, pH, salinitas, oksigen terlarut, ammonia, nitrit, dan phospat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penundaan awal pemberian kopepod cenderung menurunkan 

kelangsungan hidup larva kerapu sunu. Pada pemberian kopepod D-0 menghasilkan 

kelangsungan hidup  lebih tinggi (4.9 ± 3,6 %) daripada pemberian pada D-3 (4.4 ± 3,9%) 

maupun D-10 (3,0 ± 1,4%).  Pemberian naupli kopepod  pada larva umur 0 hari (D-0) 

menghasilkan pertumbuhan lebih tinggi daripada pemberian pada D-3 maupun D-10. Panjang 

total larva pada umur 20 hari pemeliharaan pada perlakuan D-0 memiliki rerata sebesar 6,42 ± 

0,27 mm, lebih tinggi bila dibandingkan dengan perlakuan D-3 (6,02 ± 0,22 mm) dan D-10 (5,81 ± 

0,24 mm) Kualitas air selama pemeliharaan larva yaitu amonia 0,036-0,989 ppm, nitrit 0,535-

1,947 ppm, phosphate 0,02- 0,21 ppm, pH 8,42-8,65, suhu 27,5-28,5 ⁰C, salinitas 33-34 ppt, 

oksigen terlarut 4,8-6,3 ppm, intensitas cahaya di permukaan 200-900 lux.  Kualitas air tersebut 

masih dapat mendukung kelangsungan hidup larva.  

Kata kunci: kelangsungan hidup, kopepod, larva kerapu sunu, pertumbuhan,  

 

PENDAHULUAN 
 

 Kopepod adalah kelompok zooplankton yang memegang peranan penting dalam rantai 

makanan pada suatu ekosistem perairan. Dalam industri pembenihan ikan laut dewasa ini, 

kopepod mulai banyak dimanfaatkan sebagai pakan alami untuk larva ikan. Kopepod cocok 

sebagai pakan larva ikan karena selain mempunyai nilai nutrisi yang tinggi juga karena ukuran 

tubuh yang bervariasi sehingga sesuai tingkat perkembangan larva ikan. Hasil-hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kopepod dapat meningkatkan pertumbuhan larva ikan laut yang lebih cepat 

dibandingkan rotifer dan Artemia (Lavens dan Sorgelos, 1996). Kopepod kaya akan protein, 
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lemak, asam amino esensial yang dapat mempercepat pertumbuhan, meningkatkan daya tahan 

tubuh serta mencerahkan warna pada udang dan ikan. Keunggulan kopepod juga telah diakui 

oleh beberapa peneliti lain, karena kandungan DHA-nya yang tinggi, dapat menyokong 

perkembangan mata dan meningkatkan derajat kelulushidupan larva. Kopepod juga mempunyai 

kandungan lemak polar yang lebih tinggi dibandingkan dengan Artemia sehingga dapat 

menghasilkan pigmentasi yang lebih baik bagi larva ikan (Mcevoy et al., 1998). 

 Ada beberapa jenis kopepod yang telah diketahui dapat dibudidayakan, yaitu Calanoida, 

Cyclopoida dan Harpacticoida (Fahardian et al., 2009 dalam Imanto et al., 2010, Stotrup, 2015). 

Kopepod jenis harpacticoid Tisbe sp. dapat dikultur dengan menggunakan phytoplankton jenis 

Chaetoceros spp. Naupli kopepod ini berukuran panjang 178,27 µm dan lebarnya 154,13 µm, 

sedangkan ukuran panjang dan lebar dewasanya masing-masing adalah 486,50 µm dan 195,57 

µm (Nugraha et al., 2007). Jenis kopepod lokal yang berasal dari perairan laut di kawasan Bali 

Utara, yang dapat dikembangkan dalam kultur adalah kopepod jenis harpacticoid Euterpina 

acutifrons (Imanto et al., 2007) dan kopepod jenis cyclopoida Apocyclops spp (Imanto dan 

Sumiarsa, 2010). Kopepod memiliki kandungan gizi yang baik sehingga dapat mencukupi 

kebutuhan nutrisi larva dan mendukung bagi pertumbuhan larva. Kandungan asam amino 

esensial pada kopepod dapat mencapai 57,1 hingga 67,8% dari total asam amino (Imanto dan 

Sumiarsa, 2010). Pada larva ikan dhufish (Glaucosoma hebraicum) yang diberi perlakuan 

pemberian pakan berupa campuran 50% naupli kopepod dan 50% rotifer mulai hari ke-2 

pemeliharaan menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan larva yang 

diberi perlakuan pemberian pakan berupa rotifer saja. Begitu pula dengan larva pink snapper 

(Pagrus auratus) yang diberi naupli kopepod mulai umur 4-10 hari (Payne et al., 2001). Pada 

pemeliharaan ikan Epinephelus coioides pemberian copepod asal tambak dilakukan pada hari ke 

0 dengan kepadatan copepod 60 ind/l (Doi, et al., 1997). Jenis kopepod yang digunakan pada 

penelitian pemeliharaan larva kerapu sunu sebelumnya adalah kopepod yang berasal dari 

tambak yang didominasi oleh Oithona brevicomis dan Acartia sinjiensis,.  Pertumbuhan, 

kelangsungan hidup dan warna benih kerapu sunu  yang diberi pakan alami rotifer dan kopepod 

dari tambak lebih baik daripada dengan pemberian rotifer saja (Melianawati et al., 2012). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal pemberian kopepod pada pemeliharaan 

larva kerapu sunu.  

  

METODA PENELITIAN 

 

Kegiatan penelitian dilakukan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya 

Laut, Gondol, Bali. Waktu awal pemberian kopepod pada pemeliharaan larva kerapu sunu belum 

diketahui. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian awal pemberian kopepod pada pemeliharaan 

larva kerapu sunu. Waktu awal yang dicobakan adalah ketika larva berumur: A. D-0, B. D-3, C. 
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D-10. Kopepod yang diberikan adalah kopepod dewasa yang diperoleh dari tambak.. Percobaan 

ini dilakukan pada bak berkapasitas 500 l, sebanyak 3 kali ulangan. Kopepod yang diberikan 

disaring menggunakan plankton net ukuran 150 mikron. Kopepod dari tambak didominasi dari 

jenis Acartia. Jumlah kopepod yang diberikan sebanyak 12 ind/l. Kopepod diberikan sekali 

selama 20 hari pemeliharaan. Penelitian ini dilakukan selama 20 hari. 

Pada bak pemeliharaan larva diberikan fitoplankton Nannochloropsis ocullata mulai pada 

hari pemeliharaan kedua pagi. Pemberian fitoplankton dilakukan dengan terlebih dulu 

menampung fitoplankton yang berasal dari kultur massal ke dalam tangki fiber berkapasitas 10 

liter, kemudian mengalirkannya secara perlahan dengan menggunakan selang aerasi ke dalam 

bak pemeliharaan larva.Pakan alami berupa zooplankton rotifer Brachionus sp. mulai diberikan 

pada hari kedua sore. Rotifer yang akan diberikan sebagai pakan larva, diperkaya telebih dulu 

dengan sejumlah bahan pengkaya (Melianawati et al., 2010). Pemberian pakan buatan berupa 

mikro pellet mulai diberikan mulai umur 8 hari.  

 Variabel yang diamati adalah panjang total, jumlah kopepod dalam media pemeliharaan 

larva dan kelangsungan hidup.  Kualitas air media pemeliharaan larva yang diamati meliputi suhu 

air, intensitas cahaya, pH, salinitas, oksigen terlarut, ammonia, nitrit, dan phospat 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Perbedaan waktu awal pemberian kopepod menunjukkan bahwa penundaan awal 

pemberian kopepod cenderung menurunkan kelangsungan hidup larva kerapu sunu. Pada 

pemberian kopepod D-0 menghasilkan kelangsungan hidup  lebih tinggi (4,9 ± 3,6 %) daripada 

pemberian pada D-3 (4,4 ± 3,9%) maupun D-10 (3,0 ± 1,4%) (Gambar 1).  

 

Gambar  1.  Kelangsungan hidup yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan D-0, D-3, D-10 
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Dari Tabel 1 terlihat bahwa setelah dianalisa secara statistik, nilai kelangsungan hidup 

larva tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini disebabkan 

karena standar deviasi kelangsungan hidup bernilai sangat tinggi terutama pada perlakuan D-0 

dan D-3. Walaupun demikian pada Gambar 1. Menunjukkan adanya hubungan korelasi yang 

cukupkuat r= antara kelangsungan hidup dan perlakuan awal pemberian copepod.  

Kelangsungan hidup pada perlakuan D-0 lebih tinggi daripada perlakuan D-3, serta kelagsungan 

hidup pada perlakuan D-3 lebih tinggi daripada D-10. 

 

 

Gambar 2. Panjang total larva pada masing-masing perlakuan pada hari ke 20 
pemeliharaan 

 

Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa panjang total larva di akhir penelitian pada 

perlakuan pemberian awal kopepod D-0 mempunyai pertumbuhan yang lebih tinggi daripada 

perlakuan D-3 maupun D-10 dengan nilai r sebesar 0,999 berarti bahwa terdapat hubungan 

korelasi yang cukup kuat antara panjang total larva dengan dengan perlakuan awal pembeian 

kopepod.  .  

 Pada Tabel 1. Menunjukkan  pada pemberian awal kopepod D-0 panjang total larva 

pada hari ke 20 pemeliharaan memiliki rerata sebesar 6,42 ± 0,27 mm, lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan perlakuan D-3 (6,02 ± 0,22 mm) dan D-10 (5,81 ± 0,24 mm). Panjang total 

larva pada umur  20 hari pemeliharaan diuji secara statistik dan terlihat bahwa panjang total larva 

dengan pemberian awal kopepod pada D-0 menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 

kepercayaan 95% dengan panjang total larva pada perlakuan D-10, namun tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan D-3. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian awal kopepod pada D-0 

mempercepat pertumbuhan larva kerapu sunu.  
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Tabel 1. Panjang total dan kelangsungan hidup larva kerapu sunu pada hari ke 20 pemeliharaan 

Parameter Perlakuan 

 D-0 D-3 D-10 

Panjang Total (mm) 6,42 ± 0,27b 6,02 ± 0,22ab 5,81 ± 0,24a 

Kelangsungan hidup (%) 4,90 ± 3,08a 2,93 ± 3,89a 2,19 ± 1,43a 

Keterangan:Angka yang diikuti huruf (notasi) yang sama pada baris yang sama menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan yang nyata (thit < ttab; P=0.05) 

 

 

Gambar 3.  Kepadatan kopepod pada media pemeliharaan larva di kolom air 

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa kepadatan kopepod (Acartia sp.) pada hari ke 16 

menunjukkan peningkatan kepadatan yang lebih tinggi dari pada awal pemberian kopepod (12 

ind./l).  perlakuan awal pemberian D-0, yaitu mencapai 1000 ind/L. Berbeda dengan perlakuan D-

3 yang mencapai 250/L, dan pada perlakuan D-10 mencapai 40/L. Hal ini menunjukkan kopepod 

yang diberikan dapat berkembang pada bak pemeliharaan larva. Dengan awal pemberian 

kopepod D-0 akan memberikan peluang kopepod untuk berkembang lebih banyak pada bak 

pemeliharaan larva. Kepadatan kopepod akan menurun seiring dengan pertambahan umur larva. 

Penurunan kepadatan kopepod disebabkan  karena jumlah kopepod yang termakan oleh larva 

akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan umur larva. Selain itu, semakin besar 

larva maka stadia kopepod yang termakan akan semakin bervariasi.  

Dari hasil pengamatan terhadap isi perut larva menunjukkan bahwa naupli copepod 

mulai dimangsa pada saat larva umur 10 hari dengan lebar ukuran copepod 100 mikron. Pada 
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larva D-20 ukuran copepod yang termakan yaitu 150 mikron. Apabila dibandingkan dengan 

spesies lain, pada hari ke 5 larva honeycomb sudah dapat memakan naupli copepod (copepod 

yang dikultur dari laut) pada panjang total 2,5 mm. Pada hari ke 20 mencapai panjang total 6 mm. 

Pada hari ke 24 sudah dapat memakan copepod dan naupli artemia (Jagadis et al., 2011). Lebar 

bukaan mulut pada ikan kerapu batik 217 µm, tapi lebar pakan yang dimakan larva 120-125 µm. 

Ratio lebar pakan dan bukaan mulut berkisar 55,3-57,6%. Kopepod sudah dimakan larva mulai 

umur d-3 (Jayadi et al., 2004). Ukuran bukaan mulut larva kerapu sunu setelah kuning telur habis 

145-150mm (Suwirya et al., 2010).   

 Pada pemelihraan larva Epinephelus coioides pemberian kopepodit Acartia tsuensis, 

Pseudodiaptomus spp., dan Oithona sp. 3 hari sebelum penebaran larva, dan rotifer diberikan 

pada hari ke 7 dengan perbedaa kepadatan 20-80 perliter, ternyata pada kepadatan 60-80/l  

menghasikan sukses feeding incidence, isi perut, pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang 

lebih tinggi daripada yang diberi pakan rotifer saja.  Kandungan asam lemak 22:6n-3 (DHA) 

pada  Pseudodiaptomus (13%) and Acartia (24%) dengan DHA/EPA (20:5n-3) values of 1.4 and 

2.6,  Dengan pemberian naupli  kopepod kelangsungan hidup yang dicapai sampai hari ke-36 

sebesar 3,4% (Toledo et al., 1999). Pada pemeliharaan larva ikan damselfish Dascyllus 

trimaculatus,  Dascyllus aruanus dan Pomacentrus caerule, sering ditemukan kopepod pada bak 

pemeliharaan larva.  Kopepod jenis Euterpina acutifrons juga ditambahkan pada bak 

pemeliharaan larva (Gopakumar and Santosi, 2009). Jenis-jenis pakan alami penting yang sering 

digunakan sebagai pakan awal dalam pemeliharaan larva berbagai jenis ikan dengan tujuan 

komersial dan mempunyai ukuran yang sesuai serta mengandung nutrisi yang cukup tinggi 

adalah naupli kopepod (Acartia spp.) dan rotifer tipe SS (Marcus, 2005) 

 Pada Tabel 2. Menunjukkan komposisi asam lemak pada kopepod dari jenis Calanoid, 

rotifer, dan rotifer yang diperkaya dengan AM2000.  Menunjukkan kopepod dari jenis Calanoid 

mempunyai kndungan EPA, DHA dan PUFA yang lebih tinggi dari rotifer.  Kandungan nutrisi dari 

kopepod Calanoid yang lebih tinggi inilah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup larva kerapu sunu (Tabel 2).  Dengan memberikan kopepod lebih awal (D-0) 

maka memungkinkan kopepod dapat berkembang lebih cepat sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

larva sebagai pakan. 

 Pada Tabel 2. Menunjukkan komposisi asamlemak pada kopepod Calanoid, rotifer yang 

tidak diperkaya dan rotifer yang diperkaya dengan AM 2000.  Kandungan EPA, DHA,dan PUFA 

pada copepod Calanoid lebih tinggi daripada rotifer.  Sedangkan pada rotifer yang diperkaya 

mempunyai kandungan DHA yang relative lebih tinggi daripada kopepod Calanoid. 
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Tabel 2.  Komposisi asamlemak pada berbagai pakan alami 

Live feed Calanoid Rotifer Rotifer 

Enrichment   AM 2000 

14;0 2,29 2,02 7,44 

16;0 18,00 15,70 22,73 

18;0 4,41 4,68 2,36 

Total SFA 28,15 26,37 34,37 

    

16;1n-7 1,25 8,46 6,14 

18;1n-9b 10,58 17.06 4,88 

18;1n-7 1,74 4,26 3,69 

20;1n-9 0,40 2,28 0,27 

22;1n-11 0,08 0,61 0,12 

Total MUFA 18,08 38,19 16,71 

    

18;2n-6 3,30 6,31 2,53 

20;4n-6 ARA 0,42 3,63 2,59 

20;3n-6 0,05 1,48 0,60 

20;2n-6 0,04 2,55 1,49 

22;5n-6 2,39 1,46 8,76 

Total n-6 d 7,03 13,96 15,76 

    

20;5n-3 EPA 16,54 4,41 3,46 

20;4n-3 0,43 1,27 0,89 

22;6n-3 DHA 21,61 5,23 25,03 

22;5n-3 0,94 2,12 1,11 

Total n-3 43,41 13,61 30,78 

n-3/n-6 6,18 1,07 1,75 

Total PUFA 53,77 35,44 48,92 

    

DHA/EPA 1,31 1,15 7,23 

Keterangan : 
SFA, saturated fatty acid, MUFA: monounsaturated fatty acid 
PUFA;polyunsaturated fatty acid, ARA, arachhidonic acid, EPA, eicosapentaenoic acid,  
DHA, docohexaenoic acid.(Morehead, et al., 2005) 

 

Spesies kopepod yang biasa dibudidayakan  adalah bentuk pelagic dan benthic yaitu : 

calanoida (lebih banyak sebagai planktonik), Cyclopoida (planktonik dan benthic), dan 

harpaktikoida (benthic), tiga kelompok ini  diketahui dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan 

alami pada pemeliharaan udang dan dan larva ikan. Kelompok kopepod sangat memungkinkan 

untuk menggantikan peran rotifer dan artemia sebagai pakan larva ikan laut.  Sesuai dengan 

ukurannya yang bervariasi dari 60 µm sampai lebih dari 2 mm dan yang secara alami mengalami 

bllooming musiman (Imanto dan Sumiarsa, 2010).   

Kualitas air selama pemeliharaan larva (Tabel 3.) yaitu amonia 0,036-0,989 ppm , nitrit 

0,535-1,947 ppm, phosphate 0,02- 0,21 ppm, pH 8,42-8,65, suhu 27,5-28,5⁰C, salinitas 33-34 

ppt, oksigen terlarut 4,8-6,3 ppm, intensitas cahaya di permukaan air  pada bak pemeliharaan 

larva 200-900 lux.  Kualitas air tersebut masih dapat mendukung kelangsungan hidup larva. 
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Tabel 3. suhu air, intensitas cahaya, pH, salinitas, DO, ammonia, nitrit, phospat 
 

Parameter  Perlakuan  

 D-0 D-3 D-10 

    

Amonia (ppm) 0,0847-0,589 0,036- 0,589 0,025-0,989 

Nitrit (ppm) 0,713-1,306 0,535-1,947 0,547-1,566 

Phospat (ppm) 0,02-0,21 0,05-0,18 0,02-0,18 

pH 8,54-8,65 8,43- 8,58 8,42-8,52 

Suhu (°C) 27,5-28,52 27,5-28,52 27,5-28,52 

Salinitas (ppt) 33-34 33-34 34-34 

Oksigen terlarut (ppm) 4,8-6,2 5,2-6,3 5,2-6,6,3 

Intensitas cahaya (lux) 200-1000 200-900 200-980 

 
 
KESIMPULAN 

 Pemberian kopepod tambak pada larva umur 0 hari menghasilkan pertumbuhan lebih 

tinggi daripada pemberian pada D-3 maupun D-10. Penundaan awal pemberian kopepod 

cenderung menurunkan kelangsungan hidup larva kerapu sunu.  
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ABSTRACT 

 Genetic variabilty could be achieved by intersection or interspecies crossings. Crossing 
ability in Dendrobium is affected by the kind of section and species to be crossed. The 
percentage of success is variate between 5  to 100% depended on which intersection or 
interspecies to be crossed.  This research was aimed to study crossing ability, pollen fertility and 
viability of hybrids seeds between Spatulata and Eleutheroglossum section in the genus 
Dendrobium. Experiment was conducted at Kusuma Orchid, Batu and sub unit Biotechnology 
Laboratory of Plant Breeding Department Agronomy Faculty of Agriculture, University of 
Brawijaya, Malang, September 2005 - May 2006. Materials:section Spatulata Dendrobium 
stratiotes, D d’Albertisii, D.Lasianthera, D. mirbellianum, D. capra, section Eleutheroglossum D. 
canaliculatum. YKI, medium Vacint & Went. Methode : inter species crossing was made between 
two sections, reciprocal crossing was also made to test the cross compatibility. Pollen fertility 
tested using YKI solution. After 3 to 4 months hybrids seeds were tested for their germination 
ability in Vacint & Went medium.vExperimental results showed that crossing ability between 
section Spatulata and Eleutheroglossum was 66.67-100%, the reciprocal crossing was 0-66.67%, 
pollen fertility  varies from 64.01 to 84.89%.  Estimated viability presented as number of plb from 
seed hybrid  D. stratiotes x D. canaliculatum 842, the reciprocal 64; D. d’albertisii x D. 
canaliculatum 14.584, the reciprocal 8732; D. capra x D. canaliculatum 5892, the reciprocal 
17.874; D. mirbelianum x D. canaliculatum 14.464, the reciprocal 0; D. lasianthera x D. 
canaliculatum 0, the reciprocal 0. 

Key words : Dendrobium, crossing ability, fertility, viability. 

 

PENDAHULUAN 

Keragaman genetik pada anggrek dapat ditingkatkan melalui kegiatan persilangan.  

Kemampuan bersilang pada anggrek Dendrobium dipengaruhi oleh seksi dan spesies. 

Persentase keberhasilan berkisar antara 5-100%, tergantung dari macam persilangan interseksi 

atau interspesiesnya. (Simarjo, 2004) Persentase tinggi diperoleh dari persilangan antara seksi 

Spatulata section dan Eleuteroglossum. Menurut Lavarack (2000), seksi Spatulata memiliki 

hubungan kekerabatan dekat dengan seksi Eleuteroglossum and Phalaenanthe. Dendrobium 

spesies yang memiliki pertumbuhan dan karakter bunga yang bagus antara lain adalah D. 

canaliculatum dari seksi Eleuteroglossum. Sedangkan  dari  seksi Spatulata adalah D. stratiotes, 

D, al’bertisii, D. lasianthera, D. capra dan D. mirbelianum (Simarjo, 2005). Dengan persilangan 

antar seksi dapat meningkatkan keragaman genetik pada anggrek dendrobium. 

mailto:Tarie%1fTarie-Tarie-_slp@yahoo.com
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bersilang, fertilitas polen dan 

viabiltas benih hibrida antara seksi Spatulata dan Eleutheroglossum section pada genus anggrek 

Dendrobium. 

METODA PENELITIAN 

 Percobaan dilakukan di kebun anggrek Kusuma Orchid, Batu, Jawa Timur; sub unit 

Laboratorium Bioteknologi Pemuliaan Tanaman Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya, September 2005 – Mei 2006. Bahan : tanaman anggrek seksi Spatulata 

Dendrobium stratiotes, D d’Albertisii, D.Lasianthera, D. mirbellianum, D. capra, section 

Eleutheroglossum D. canaliculatum (Gambar 1.), YKI dan medium Vacint & Went. Metoda : 

dilakukan persilangan interspesies antara kedua seksi dan resiproknya untuk menguji cross 

kompatibilitasnya. Fertilitas polen diuji menggunakan larutan YKI. Setelah 3-4 bulan benih hibrida 

diuji viabilitasnya pada mediam Vacint & Went. Plantlet ditaksir dengan cara menghitung jumlah 

plantlet dalam satu botol subkultur secara destruktif, kemudian dikalikan dengan jumlah botol 

subkultur dalam satu silangan. 

 

 

Gambar 1. Karakter bunga dari D. stratiotes, D, al’bertisii, D. lasianthera, D. canaliculatum, D. 
capra    dan D. Mirbelianum 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil percobaan menunjukkan bahwa fertilitas polen dari induk jantan berkisar antara 

64,01 sampai 84,89% (Tabel 1.; Gambar 2.). Halmana memperlihatkan bahwa tidak ada masalah 

dengan fertilitas polen, karena keenam spesies induk jantan memiliki fertilitas polen diatas 50%. 

 

Tabel 1. Persentase fertilitas polen induk jantan 

No. Induk jantan Fertilitas 
polen (%) 

1 D. canaliculatum 84.89 
2 D. stratiotes 81.19 
3 D. d’albertisii 69.02 
4 D. lasianthera 68.05 
5 D. capra 69.91 
6 D. mirbelianum 64.01 

 

 

Gambar 2. Polen fertil dan steril pada D. stratiotes, D, al’bertisii, D. lasianthera, D. canaliculatum, 
D. capra dan D. mirbelianum (s=steril; f=fertil). 

Meskipun seksi Spatulata memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan seksi 

Eleuteroglossum sehingga memungkinkan keberhasilan persilangan tinggi (Lavarack, 2000). Tapi 

dari hasil percobaan ini diperoleh hasil yang disajikan sebagai jumlah buah terbentuk berkisar 

dari 0 sampai 100% (Tabel 2). Selain itu terdapat perbedaan hasil pada silangan resiprok. 

Ternyata silangan antara D. canaliculatum x D. lasianthera dan D. canaliculatum x D. 

mirbelianum tidak menghasilkan buah. Diduga karena adanya inkompatibilitas apabila D. 

canaliculatum digunakan sebagai induk betina bila disilangkan dengan D. lasianthera dan D. 

mirbelianum. Keberhasilan persilangan dipengaruhi juga oleh faktor fisiologis, antara lain tingkat 
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fertilitas polen dan reseptifitas stigma. Di dalam stilus tabung polen mengeluarkan ensim yang 

berinteraksi dengan protein hasil sekresi lapisan sel stilus, tabung polen yang inkompatibel akan 

berhenti berkembang karena reaksi kimia yang tidak cocok atau tidak mampu mencerna nutrisi 

yang disediakan oleh stilus (Lersten, 1980). Pada famili Papillionaceae, Cruciferae dan 

Compositae, inkompatibilitas dapat disebabkan oleh adanya lapisan kutin pada permukaan 

stigma (Linkens, 1980). Selain itu faktor lingkungan mikro seperti suhu dan kelembaban juga 

turut berperan penting terhadap keberhasilan polinia berkecambah dan membuahi sel telur.  

Setelah berumur 3-4 bulan buah anggrek dipanen dan benih dikecambahkan dalam botol 

kultur, menghasilkan jumlah berkisar dari 0-11 buah botol kultur (Tabel 2.; Gambar 3.). Viabilitas 

benih yang disajikan sebagai jumlah plantlet taksiran berkisar dari 0 sampai 17.874 (Tabel 2.). 

Silangan D. lasianthera x D. canaliculatum menghasilkan buah tapi tidak bisa membentuk 

plantlet. Halmana diduga karena benih hibrida tersebut tidak viabel atau buah terbentuk tanpa 

biji. Fenomena ini biasa terjadi pada buah atau biji anggrek hibrida, dimana buah tidak berisi biji 

atau biji steril. Kegagalan perkembangan embrio menjadi biji dewasa merupakan fenomena 

paling umum dijumpai pada persilangan interspesifik. Embrio gagal mengalami perkembangan 

bisa disebabkan adanya aksi gen spesifik, tidak adanya keserasian antara inti dan sitoplasma 

atau antara embrio dan endosperm dari spesies yang disilangkan (Khush and Barr, 1986 dalam : 

Sastrosumarjo, 2006). 

 

Tabel 2. Persentase jumlah buah terbentuk, jumlah botol subkultur dan jumlah taksiran plantlet 

No. Silangan 
Buah 

terbentuk (%) 

Jumlah botol 
subkultur I 

(buah) 

Plantlet 
(jumlah 

taksiran) 

1 D. stratiotes x D. canaliculatum 66.67 1 842 

 D. canaliculatum x D. stratiotes 66.67 1 64 

2 D. d’albertisii x D. canaliculatum 66.67 10 14.584 

 D. canaliculatum x D. d’albertisii 66.67 5 8732 

3 D. lasianthera x D. canaliculatum 66.67 1 0 

 D. canaliculatum x D. lasianthera 0 0 0 

4 D. capra x D. canaliculatum 66.67 5 5892 

 D. canaliculatum x D. capra 66.67 11 17.874 

5 D. mirbelianum x D. canaliculatum 100 10 14.464 

 D. canaliculatum x D. mirbelianum 0 0 0 
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Gambar 3. Plantlet anggrek hibrida Dendrobium dalam botol subkultur I 

KESIMPULAN 

1. Kemampuan bersilang antara seksi Spatulata dan Eleutheroglossum berkisar 66,67-

100% dan resiproknya 0-66.67%  

2. Fertilitas polen induk jantan berkisar antara 64.01-84.89%.   

3. Viabilitas benih hibrida disajikan sebagai jumlah taksiran plantlet berkisar antara 0-

14.464 plantlet dan resiproknya 0-8732 plantlet. 

UCAPAN TERIMAKASIH 
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______________________________________________________________________________ 
ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the genetic diversity based on DNA fingerprint of Giant 

Gourami fish (Osphronemus gourami Lacepède, 1801) using RAPD (Randomly 

Amplified Polymorphism DNA) method. The fish originating from various regions in West 

Sumatra, Central and West Java were collected as DNA sources. The DNA was isolated 

and amplified using two random primers OPA-04 and OPA-07. The PCR products were 

then visualized by electrophoresis on 1.5% agarose gel using molecular marker 10 bp+. 

Analysis of DNA patterns using UPGMA method showed that the many strains studied 

presented the genetic diversity within the fish species. Soang korek and Soang super 

are of the same strain but different in individual sizes, so are the strains from Maninjau 

and Payakumbuh, and among the three individuals taken from Koto Panjang dam. 

Bluesafir, Soang, and Bastar are three very similar strains with genetic distance of 

0.1667, while Padang and black Purwakarta are the strains which are quite similar 

genetically (genetic distance 0.2887). Both strains of Gourami originating from Parung 

show differences genetically (genetic distance 0.3333), whereas the two strains the most 

different are Bastar from Sukabumi and brown Purwakarta (genetic distance 0.9129). 

The very similar morphological characteristics between two populations do not reflect the 

genetic similarity, as shown between the strains from Koto Panjang dam dan the strains 

from Maninjau and Payakumbuh. 

 

Keywords: DNA fingerprint, genetic diversity, Giant Gourami fish, RAPD-PCR. 

PENDAHULUAN 

Ikan Gurami (Osphronemus gourami Lacepède, 1801)) merupakan ikan asli perairan 

darat Indonesia yang pada awalnya menyebar di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan, 

namun kini telah dipelihara di berbagai negara, terutama di wilayah Asia Tenggara, Asia 

Selatan, dan Australia (Kottelat et al., 1993). Di alam, ikan Gurami hidup di sungai, rawa, 

dan kolam, termasuk pula di air payau; namun paling menyukai kolam-kolam dangkal 
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dengan banyak tumbuhan. Sesekali ikan ini muncul ke permukaan untuk bernafas 

langsung dari udara (Weber & Beaufort, 1922). 

Ikan Gurami merupakan salah satu komoditas unggulan dalam usaha budi daya ikan air 

tawar karena ikan ini bernilai ekonomis tinggi dan permintaan pasar selalu meningkat. 

Ikan Gurami sangat populer sebagai ikan konsumsi bila sudah berukuran besar (0,5 kg). 

Beratnya dapat mencapai 4 kg atau panjang 40 cm. Indonesia memiliki banyak galur 

ikan Gurami yang telah umum dibudidayakan dan kawasan pengembangan budi daya 

ikan Gurami juga sudah terbentuk di beberapa daerah, seperti di Jawa Barat (Bogor, 

Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Sukabumi), Jawa Tengah (Cilacap, Banyumas, 

Banjarnegara, Purbalingga), DI Yogyakarta (Kulonprogo, Bantul, Sleman), Jawa Timur 

(Tulung Agung, Blitar, Lumajang; BBPBAT Sukabumi, www.bbpbat.net), Sumatra Barat 

(Payakumbuh dan Padang), Jambi, dan Kalimantan Selatan. Namun, usaha budi daya 

ikan Gurami masih saja mengalami kendala dalam pertumbuhan dan ketahanan 

hidupnya, sehingga belum mampu untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak dan 

dalam waktu yang singkat. Jenis ikan Gurami yang umum dikenal di Pulau Jawa yaitu 

Bastar, Paris, dan Bluesafir yang diduga merupakan hasil perkawinan silang dari Gurami 

Soang dan Gurami Jepun (Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2008). 

Hasil penelitian mengenai ikan Gurami telah banyak dilaporkan, antara lain penelitian 

Setijaningsih et al. (2006)  tentang suplementasi pakan bervitamin untuk reproduksi ikan 

Gurami, penelitian yang menggunakan isozyme untuk menguji variasi genetik galur 

Bastar, Bule, dan Bluesafir yang dikoleksi dari daerah Parung, Jawa Barat (Nugroho & 

Kusmini, 2007), penelitian yang menggunakan metode truss morfometrik untuk 

mengarakterisasi tiga galur ikan Gurami (Setijaningsih et al., 2007), dan kloning cDNA 

hormon pertumbuhan ikan Gurami oleh Nugroho et al. (2008). Penelitian tentang 

keragaman genetik ikan Gurami juga sudah dilakukan, baik pada tingkat individu 

(Mulyani & Agung, 2010), maupun pada tingkat populasi (Agustina, 2011). Kedua 

penelitian ini memperlihatkan adanya keragaman genetik di antara galur ikan Gurami 

Bastar, Paris, dan Bluesafir yang berasal dari daerah Tasikmalaya. Namun, belum ada 

laporan penelitian tentang informasi genomik ikan Gurami yang berasal dari daerah lain, 

seperti Sumatra Barat. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengungkapkan keragaman genetik berupa DNA fingerprint galur-galur ikan Gurami 

dari Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Informasi mengenai keragaman 

genetik ikan Gurami yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
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sebagai referensi, sehingga memudahkan kegiatan perbaikan genetik atau pemuliaan 

ikan Gurami untuk mendapatkan bibit unggul. DNA fingerprint yang mencirikan masing-

masing galur ikan Gurami dalam penelitian ini dapat dijadikan indikasi geografis untuk 

melindungi kultivar khas daerah tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Koleksi ikan uji 

Koleksi galur-galur ikan Gurami dilakukan dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa 

Tengah, dan Sumatra Barat. Ikan Gurami dari Jawa Barat dan Jawa Tengah dipesan 

melalui penyalur atau mengambil secara langsung dari petani, sedangkan Ikan Gurami 

dari Sumatra Barat diambil langsung dari Maninjau, Payakumbuh, dan Waduk Koto 

Panjang.  

Koleksi galur ikan Gurami yang diperoleh yaitu:  

1. Ikan Gurami asal Purwakarta, diperoleh dari penjual ikan di Purwakarta, terdiri dari 

dua jenis warna (Gambar 1a), yaitu hitam (Purwakarta 1) dan kecokelatan 

(Purwakarta 2). 

2. Ikan Gurami asal Parung, Kab. Bogor, diperoleh dari pedagang ikan di Parung, 

terdiri dari dua jenis warna: cokelat dan hitam (Gambar 1b). 

3. Ikan Gurami asal Padang, diperoleh melalui penyalur ikan hias di Cibinong, Kab. 

Bogor, berwarna merah muda agak oranye (Gambar 1c). Galur ini diperdagangkan 

sebagai ikan hias.  

4. Ikan Gurami asal Purwokerto, diperoleh dari penyalur ikan di Purwokerto. Bentuk 

badan galur ini pipih dan lebar (Gambar 1d). Warna di bagian punggung hitam 

kecokelatan, sedangkan di bagian perut dan dada putih agak cokelat. Warna gelap 

dominan di bagian punggung dan sirip.  

5. Ikan Gurami Bluesafir, diperoleh dari penyalur ikan di Sukabumi. Bentuk badan 

galur ini pipih dan lebar dengan warna di bagian punggung biru kehitaman. Bagian 

perut dan dada berwarna putih keperakan (Gambar 1e), dengan sisik yang agak 

besar. 

6. Ikan Gurami Albino, berwarna merah muda keputihan dengan bagian dada dan 

perut berwarna putih. Ikan ini diperoleh dari penyalur ikan di Sukabumi. Sirip ikan 
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berwarna kuning dengan bagian ujung berwarna merah (Gambar 1f). Ikan Gurami 

ini dijual sebagai ikan hias. 

7. Ikan Gurami Sukabumi, diperoleh dari penyalur ikan di Sukabumi. Berbeda dari 

galur Bluesafir, galur ini memiliki bintik hitam di depan sirip ekor (Gambar 1g). 

8. Ikan Gurami Bastar, memiliki bentuk badan yang pipih dan lebar. Warna punggung 

kehitaman, bagian dada dan perut berwarna putih keperakan. Warna dan ciri-ciri 

morfologisnya sangat mirip dengan galur Bluesafir (Gambar 1h). 

9. Ikan Gurami Maninjau, diperoleh dari pembudidaya ikan di Maninjau. Warna dan 

morfologinya mirip dengan galur Sukabumi, tetapi bintik hitam di depan sirip ekor 

pada galur ini lebih nyata (Gambar 1i). 

10. Ikan Gurami Payakumbuh, diperoleh dari pembudidaya ikan di Payakumbuh. Warna 

dan morfologinya mirip dengan galur Purwakarta (Gambar 1j). 

11. Ikan Gurami Soang, diperoleh dari penyalur ikan di Sukabumi, memiliki warna 

bagian punggung cokelat kehitaman. Bagian perut dan dada berwarna putih 

keperakan dengan sisik yang agak besar. Sirip ikan berwarna cokelat. Galur Soang 

korek berukuran panjang 8,8-9,8 cm, sedangkan Soang super berukuran panjang 

11,8-13,4 cm. Tidak terdapat perbedaan bentuk tubuh antara Soang korek dan 

Soang super. Warna dan ciri-ciri morfologisnya sangat mirip dengan galur Bluesafir 

dan Bastar (Gambar 1k). 

12. Ikan Gurami Koto Panjang, diperoleh dari pembudidaya ikan di Waduk Koto 

Panjang. Warna dan morfologinya mirip dengan galur Payakumbuh dan Maninjau 

(Gambar 1l). 

 

Ekstraksi DNA 

Sampel sirip punggung dan sirip ekor diambil dari masing-masing galur ikan Gurami, lalu 

disimpan dalam etanol 70%, kemudian DNA diekstraksi dengan metode ekstraksi fenol 

kloroform-presipitasi etanol menggunakan TNES Urea. Untuk itu, sebanyak 10 mg sirip 

ikan yang sudah dihancurkan dimasukkan ke dalam mikrotube 1,5 mL dan ditambahkan 

500 µL TNES Urea dan 10 µL Proteinase K. Campuran dihomogenkan selama 1 menit 

menggunakan vortex, kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. 

Ditambahkan fenol kloroform 1 mL, divortex selama 1 menit, kemudian disentrifugasi 

dengan kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. Supernatan dipindahkan ke dalam 

mikrotube baru, lalu ditambahkan 1 mL etanol 90% dan 10 µL sodium asetat. Larutan 
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divortex lagi selama 1 menit, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm 

selama 10 menit dan supernatan dibuang. Pelet DNA yang ada di dasar mikrotube 

dikeringkan pada suhu ruang. Akhirnya, pelet tersebut dilarutkan dalam 100 µL larutan 

Tris-EDTA (TE) dan disimpan pada suhu 4°C sebelum digunakan pada tahap 

selanjutnya. 

      
(a) (b) (c) 

     
(d) (e) (f) 
 

     
(g) (h) (i) 

     

(j) (k) (l) 

Gambar 1. Galur ikan Gurami yang diuji dalam penelitian ini: (a) Purwakarta, (b) Parung 

hitam, (c) Padang, (d) Purwokerto, (e) Bluesafir, (f) Albino, (g) Sukabumi, (h) 

Bastar, (i) Maninjau, (j) Payakumbuh, (k) Soang, dan (l) Koto Panjang 
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Amplifikasi DNA 

Amplifikasi dilakukan dengan metode RAPD-PCR dengan menambahkan 2 µL primer 

dan 20 µL H2O pada 3 µL DNA, sehingga diperoleh volume total 25 µL. Primer 

oligonukleotida yang dipilih untuk mengamplifikasi sekuens DNA yang kompatibel 

dengan sekuens primer yaitu OPA-04 (5' AATCGGGCTG 3') dan OPA-07 (5' 

GAAACGGGTG 3') yang diperoleh dari SIGMA. Kedua primer ini dipilih karena menurut 

Lia (2006) dan Nugroho (2011) amplifikasi yang dihasilkannya cukup baik dan kedua 

primer ini memiliki fragmen DNA untuk membandingkan 3 galur ikan Gurami Bastar, 

Bluesafir, dan Paris.  

Larutan PCR dimasukkan ke dalam thermal cycler untuk proses amplifikasi DNA 

sebanyak 35 siklus, yaitu satu siklus denaturasi awal pada suhu 94°C selama 2 menit, 

34 siklus berikutnya terdiri atas denaturasi pada suhu 94°C selama 1 menit, annealing 

pada suhu 36°C selama 1 menit, dan elongasi pada suhu 72°C selama 2 menit. 

Elongasi akhir pada suhu 72°C dilakukan selama 7 menit. 

 

Elektroforesis produk PCR dan analisis fingerprint 

Gel agarose 1,5 % dibuat dengan menambahkan 40 mL larutan TBE pada 0,6 g 

agarose. Campuran 3 µL produk PCR dan 3 µL loading dye dimasukkan ke dalam 

sumur agarose. Dimasukkan juga 5 µL DNA molecular marker 10 bp+ dan dirunning 

pada 100 V selama 30 menit. Hasil elektroforesis difoto dengan kamera Polaroid atau 

Geldoc untuk kemudian dianalisis menggunakan Tools For Population Genetic Analysis 

(TFPGA). Seluruh rangkaian penelitian dilakukan di  Laboratorium Genetika dan 

Molekuler Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT)-KKP, 

Sempur, Bogor. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis pola fingerprint galur ikan Gurami 

DNA fingerprint berbagai galur ikan Gurami yang dianalisis diperlihatkan dalam Gambar 

2 dan Gambar 3. Dengan menggunakan primer OPA-04, sampel DNA ikan Gurami dari 
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Parung, Padang, Purwakarta, Sukabumi, dan Purwokerto memperlihatkan 

keanekaragaman genetik yang cukup nyata, terlihat dari perbedaan pola pita DNA yang 

dihasilkan oleh berbagai galur ikan Gurami tersebut. Di antara kedua jenis ikan Gurami 

dari Parung terlihat adanya perbedaan intensitas warna beberapa pita DNA, walaupun 

kedua galur memiiki pita-pita DNA yang berukuran sama. Demikian juga halnya dengan 

kedua jenis ikan Gurami dari Purwakarta (Gambar 2). Walaupun keduanya 

memperlihatkan pola pita DNA yang sangat mirip, tetapi kedua jenis ikan Gurami, baik 

dari Parung maupun dari Purwakarta adalah dua galur yang berbeda secara genetik, 

walaupun tingkat kekerabatan keduanya sangat dekat. 

Primer OPA-04 yang digunakan untuk sampel DNA ikan Gurami Albino, Soang super 

dan korek, Bluesafir, dan Bastar mempelihatkan bahwa kelima galur ini menunjukkan 

kekerabatan genetik yang sangat dekat. Terlihat dari pola pita DNA yang sangat mirip 

dan kelima galur relatif memiliki semua pita DNA yang berukuran sama. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Nugroho & Kusmini (2007) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang nyata di antara ketiga galur Bastar, Bule, dan Bluesafir yang dikoleksi 

dari daerah Parung, apabila diuji dengan isozyme. Sebaliknya, dengan menggunakan 

primer OPA-07 (Gambar 2), di antara kelima galur ikan Gurami ini terlihat bahwa pola 

pita DNA galur Albino cukup berbeda dari ketiga galur yang lain (pola pita DNA galur 

Soang super hanya terlihat berupa smear). Jadi, galur Albino cukup berbeda secara 

genetik dari galur Soang, Bluesafir, dan Bastar. 

Sampel DNA galur-galur ikan Gurami dari Sumatra Barat (Payakumbuh, Maninjau, 

Padang, dan Waduk Koto Panjang) yang dibandingkan dengan galur Purwakarta 

menggunakan primer OPA-07 memperlihatkan bahwa pola pita DNA galur Payakumbuh 

sangat mirip dengan galur Maninjau. Jadi, kedua galur ini merupakan galur yang sangat 

dekat secara genetik, dan cukup berbeda dari galur Padang. Sebaliknya, galur Koto 

Panjang memperlihatkan pola pita DNA yang sangat berbeda dari ketiga galur Sumatra 

Barat yang lain, maupun dari Purrwakarta dan Sukabumi (Albino, Soang, Bluesafir, 

Bastar). Ikan Gurami dari Waduk Koto Panjang ini adalah ikan liar yang ditangkap 

pembudidaya ikan Nila di keramba jaring apung di Waduk Koto Panjang. Sampel DNA 

dari ketiga individu ikan Gurami Koto Panjang tersebut memperlihatkan pola pita DNA 

yang sama.  
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Gambar 2. DNA fingerprint berbagai galur ikan Gurami menggunakan primer OPA-04 

dan OPA-07 

 

 

Gambar 3. DNA fingerprint galur ikan Gurami dari Sumatra Barat menggunakan primer 

OPA-07 

Oleh karena itu, ketiganya merupakan ikan Gurami dari galur yang sama (Gambar 3). 

Dendrogram yang mengelompokkan spesies atau individu berfungsi untuk memberikan 
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gambaran mengenai hubungan kekerabatan atau jarak genetik satu individu dengan 

yang lain. Semakin banyak jumlah alel yang sama, semakin dekat hubungan 

kekerabatan antara dua individu. Gambar 4 memperlihatkan dendrogram berbagai galur 

ikan Gurami yang diuji. Gambar ini menunjukkan bahwa Soang korek dan Soang super 

adalah galur yang sama dengan jarak genetik 0,0 (Tabel 1), hanya berbeda ukuran 

tubuh. Galur Soang, Bluesafir, dan Bastar memiliki hubungan kekerabatan yang sangat 

dekat dengan jarak genetik 0,1667 dan 0,2357 (Tabel 1).  

 

 

Gambar 4. Dendrogram berbagai galur ikan Gurami dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 

Sumatra Barat 

Tabel 1. Jarak genetik antara berbagai galur ikan Gurami yang diuji 

Popula

si 
Pc Ph Pd P1 P2 Su Pu Al Sk Bl Ss Ba 

Pc *****            

Ph 
0.333

3 
*****           

Pd 
0.372

7 

0.288

7 
*****          

P1 
0.471

4 

0.288

7 

0.288

7 
*****         

P2 
0.577

4 

0.408

2 

0.500

0 

0.408

2 
*****        

Su 
0.372

7 

0.577

4 

0.471

4 

0.552

8 

0.500

0 
*****       

Pu 
0.441

0 

0.441

0 

0.333

3 

0.441

0 

0.500

0 

0.408

2 
*****      
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Al 
0.799

3 

0.441

0 

0.781

7 

0.763

8 

0.866

0 

0.881

9 

0.816

5 
*****     

Sk 
0.781

7 

0.763

8 

0.799

3 

0.816

5 

0.881

9 

0.866

0 

0.833

3 

0.441

0 
*****    

Bl 
0.763

8 

0.763

8 

0.816

5 

0.833

3 

0.897

5 

0.849

8 

0.849

8 

0.471

4 

0.166

7 
*****   

Ss 
0.781

7 

0.745

4 

0.799

3 

0.816

5 

0.881

9 

0.866

0 

0.833

3 

0.441

0 

0.000

0 

0.166

7 
*****  

Ba 
0.781

7 

0.781

7 

0.833

3 

0.849

8 

0.912

9 

0.866

0 

0.866

0 

0.441

0 

0.235

7 

0.166

7 

0.235

7 

****

* 

Keterangan: Pc = Parung cokelat, Ph = Parung hitam, Pd = Padang, P1 = Purwakarta 

hitam, P2 = Purwakarta cokelat, Su = Sukabumi,  Pu = Purwokerto,  Al = 

Albino, Sk = Soang korek, Bl = Bluesafir, Ss =  Soang super,  Ba = Bastar. 

 

Ketiga galur ini berbeda dari galur Albino. Hubungan kekerabatan yang dekat 

ditunjukkan pula oleh galur Padang dan Purwakarta hitam (Purwakarta 1) dengan jarak 

genetik 0,2887, sedangkan kekerabatan yang terjauh ditemui antara galur Bastar dan 

Purwakarta cokelat (Purwakarta 2) dengan jarak genetik 0,9129. Di antara galur-galur 

ikan Gurami dari Sumatra Barat, dendrogram (Gambar 5) memperlihatkan bahwa galur 

Maninjau dan Payakumbuh merupakan galur yang sama dengan jarak genetik 0,0 

(Tabel 2). Tetapi, pola pita DNA fingerprint kedua galur ini tidak 100% sama (Gambar 3) 

karena terdapat beberapa pita DNA dengan intensitas warna berbeda, walaupun 

berukuran sama. Hal ini menandakan ada variasi genetik di antara kedua galur tersebut. 

Galur Koto Panjang menunjukkan perbedaan genetik yang besar dari galur-galur lain 

(Tabel 2), terutama galur Padang (jarak genetik 0,8292), walaupun ciri-ciri morfologis 

dan warna tubuh, galur Koto Panjang sangat mirip dengan galur Maninjau dan 

Purwakarta hitam. Dengan demikian, kemiripan ciri-ciri morfologis dan warna tubuh 

bukan merupakan faktor yang mencerminkan kekerabatan secara genetik. Dalam 

penelitian ini diperlihatkan bahwa galur Koto Panjang sangat berbeda baik dari galur 

Purwakarta maupun galur-galur dari Sumatra Barat yang lain. Namun, Nugroho et al., 

2013 menunjukkan bahwa.galur ikan Gurami Batang Hari dari Jambi tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata secara genetik dari galur Soang, Paris, dan Bluesafir. 
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Gambar 5. Dendrogram galur-galur ikan Gurami dari Sumatra Barat dan Purwakarta 

 

Tabel 2. Jarak genetik di antara galur-galur ikan Gurami dari Sumatra Barat dan 

Purwakarta hitam 

 

Populasi Py Mn Pd P1 KP1 KP2 KP3 

Py *****       

Mn 0.0000 *****      

Pd 0.3953 0.3953 *****     

P1 0.7071 0.7071 0.7706 *****    

KP1 0.7289 0.7289 0.8292 0.7706 *****   

KP2 0.7289 0.7289 0.8292 0.7706 0.0000 *****  

KP3 0.7289 0.7289 0.8292 0.7706 0.0000 0.0000 ***** 

Keterangan: Py = Payakumbuh, Mn = Maninjau, Pd = Padang, P1 = Purwakarta hitam, 

KP1 = Koto Panjang 1, KP2 = Koto Panjang 2, KP3 = Koto Panjang 3. 
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KESIMPULAN 

Analisis DNA fingerprint dengan RAPD menunjukkan keanekaragaman genetik di antara 

galur-galur ikan Gurami dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra Barat. 

Berdasarkan jarak genetiknya galur Soang, Bluesafir, dan Bastar paling dekat 

kekerabatannya, demikian juga halnya antara galur Maninjau dan Payakumbuh, 

sedangkan Bastar dan Purwakarta cokelat merupakan dua galur yang paling berbeda 

secara genetik, diikuti oleh galur Koto Panjang dan Padang. Karakteristik morfologis 

yang mirip tidak mencerminkan kedekatan kekerabatan secara genetik, seperti yang 

diperlihatkan antara galur Koto Panjang dengan Maninjau dan Payakumbuh.. 
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TREN PERTUMBUHAN POPULASI MIMIKI PAPUA DAN JAWA DI UJI 
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ABSTRACT 
 
The objective of the research was to obtain growth trend, survival rate, and genetic variation  for  
two populations (Mimiki Papua and Java) in progeny test of Sengon (Paraserianthes mollucana). 
Design of the progeny test were Row Column Design (Incomplete Block Design) to test open 
pollinated families with 66 replications for Mimiki population dan 25 replications for Java 
popuation. Assessments of growth (height  and diameter) were conducted every years (1 to 3 
years old). 
 
The results showed that the two populations have almost the same growth (height and diameter) 
trend in the first to the third year. The first year,  average of growth for the Mimiki population 
(207.87 cm for height and 1.81 cm for diameter ) was higher than the Java population (182.50 cm 
for height and 1,31 cm for diameter).  On the second year, average of height for Java population 
(546.49 cm) was higher than Mimiki population (504.05 cm), but average of diameter for Mimiki 
(5.71 cm) was higher than Java population (4.82 cm). On the third year,  average of gowth for 
Mimiki population (979.51 cm for height and 10.64 for diameter) was higher than the Java 
population (750.25 cm for height and 8.00 cm for diameter). In the progeny test  was found 
significant different between population for survival rate on first year. The survival rate of Java 
population (90.72%) was better than Mimiki population (77.82%). The genetic variation for gowth 
(height and diameter) in the progeny test of sengon were low. Estimate of individual heritability 
(h2

i)  for growth were less than 0.10.  
 
Conclusion of the study as follows: The population Mimiki showed  faster growth trend than Java 
population in the progeny test of sengon in Bali, however survival rate of Java populatin  was 
higher than Mimiki population. Genetic variation of growth in the progeny test was low. 
 
 
Keywords: genetic, growth trend, population, sengon 

 
PENDAHULUAN 

Hutan tanaman rakyat di Jawa terdari dari berbagai jenis tanaman untuk tujuan kayu 

pertukangan. Jenis-jenis tanaman di hutan rakyat, di daerah pegunungan didominasi jenis 

sengon  (Paraserianthes mollucana). Jenis sengon mempunyai keunggulan cepat tumbuh dan 

mudah beradaptasi dg berbagai lingkungan. Jenis sengon yang dimanfaatkan adalah kayunya 

sebagai kayu pertukangan. Pengusahaan hutan rakyat dengan jenis sengon mempunai nilai 

ekonomi yang tinggi, karena kayu sengon dapat digunakan sebagai bahan baku  untuk berbagai 

jenis manfaat.Industri-industri kayu sengon banyak ditemukan di Pulau Jawa seperti industri kayu 

pertukangan, industri kayu lapis, industri kayu flouring, industri kau packing dan lain-lain. 
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Berkembangnya indiustri-industi tersebut harus dibarengi dengan ketersediaan bahan baku yang 

dihasilkan dari hutan tanaman maupun hutan rakyat. Hutan rakyat maupun hutan tanaman 

sengon harus selalu ditingkatkan produksi nya setiap tahunnya. Peningkatan produksi hutan 

rakyat maupun hutan tanaman sengon dapat dicapai dengan sistim budidaya hutan yang tepat. 

Budidaya hutan merupakan usaha untuk membut hutan tanaman tumbuh lebih optimal dan 

menghasilkan produk susuai dengan yang diharapkan. Budidaya hutan akan berhasil apabila  

didukung oleh sistim silvikultur dan sistim pemuliaan pohon hutan suatu jenis tanaman dapat 

dikuasai.Sistim silvikultur sengon menekankan pada faktor lingkungan ataupun tempat tumbuh 

jenis tanaman sengon tersebut, antara lain memanipulasi tempat tumbuh dengan pemupukan, 

mengatur jarak tanam, mengadakan pruning atau pemangkasan cabang pohon. Sistim 

pemuliaan pohon menekankan pada faktor genetik tanaman yang mengendalikan pertumbuhan, 

sifat kayu maupun pembungaan atau pembuahan. Serangkaian kegitan pemuliaan pohon antara 

lain: meliputi pemilihan materi genetik dari sebaran alam ataupun tanaman diberbagai populasi, 

uji genetik atau uji keturunan, uji klon, seleksi genetik/pohon, uji perolehan genetik. Peningkatan 

produksi hutan tanaman maupun hutan rakyat dapat ditingkatkan melalui dua cara baik melalui 

dengan sistim silvikultur (lingkungan) maupun sistim pemuliaan pohon dengan peningkatan 

secara genetik. Peningkatan genetik dapat dicapai apabila materi genetiknya mempunyai variasi 

genetik yang cukup luas untuk dilakukan seleksi pohon yang mempunyai nilai genetik yang tinggi. 

Variasi genetik sengon ditentukan oleh sebaran sengon dari berbagai populasi dihutan alam. 

Populasi-populasi  sengon dari sebaran alam maupun tanaman mempunyai variasi genetik yang 

berbeda-beda. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman 

Hutan (B2P2BPTH) telahbekerjasama dengan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Bali 

Nusra  dalam  program penelitian pemuliaan sengon dalam rangka menghasilkan benih unggul 

sengon. Hasil kerjasama tersebut antara lain telah membangun uji keturunan dari dua populasi 

yaitu populasi Mimiki-Papua dan populasi Jawa. Uji keturunan kedua populasi tersebut dibangun 

di Jembrana, Bali pada bulan Januari 2012. Paper ini merupakan hasil penelitian uji keturunan 

sengon dari dua populasi yang akan menganalisa tren pertumbuhan kedua populasi tersebut dari 

umur 1 sapai dengan 3 tahun serta  variasi genetik kedua populasi tersebut. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Uji Keturunan Sengon 

Uji keturunan sengon provenans atau populasi dari Mimiki- Papua dan Jawa dibangun dengan 

rancangan kololm baris design (Incomple Block Design) menggunakan single tree plot (satu 

pohon per plot). Uji keturunan sengon asal Mimiki-Papua menguji 25 famili  dengan 5 kolom dan 

5 baris sebanyak 66 ulangan (blok). Uji keturunan sengon asal Jawa menguji 25 famili dengan 5 

kolom dan 5 baris sebanyak 25 ulangan (Nurwanto, 2012). Kedua uji keturunan sengon tersebut 
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dibangun pada awal Januari 2012 di desa Blimbingsari, Kecamtanan Melaya, Kabupaten 

Jembrana, Propinsi Bali. Lokasi sumber benih tegakan provenans tersebut berada pada garis 

Bujur 114° 30' 00" Bujur Timur dan 8° 14' 21" Lintang Selatan. Ketinggian tempat pada ketinggian 

50 m dpl;  kelerengan sebesar 15% dengan jenis tanah Latosol. 

 

Pengukuran 

Kedua uji keturunan sengon populasi Mimiki-Papua dan Jawa dilakukan pengukuran 

pertumbuhan terhadap diameter batang setinggi 130 cm di atas tanah dan tinggi total pohon 

setiap tahun. Satuan diameter batang dan tinggi pohon adalah cm. Selain pertumbuhan, maka 

untuk mengetahui kemampuan hidup suatu pohon di tempat penanaman maka dilakukan 

perhitungan persen tumbuh. Perhitungan persen tumbuh pohon-pohon sengon di dalam uji 

keturunan tersebut dilakukan setiap tahun.  

 

Analisa Statistik 

Data hasil pengukuran/pengamatan pertumbuhan di uji keturunan sengon dari dua 

populasi selanjutnya dianalisa dengan analisis statistik sebagai berikut:  

 

Analisis Varian 

Analisis varian diperlukan untuk mengetahui keragaman pertumbuhan yang disebabkan 

oleh beberapa faktor sebagai sumber keragaman.  

Model linier yang digunakan adalah : 

Yijklm  =  + Bi +  Rj(i) + C k(i) + Fl + eijklm   

 

Keterangan : 

Yijklm   : pengukuran pohon ke m, famili ke l, ulangan ke i, baris ke j dalam ulangan ke i , 

kolom ke k dalam ulangan ke i 

 : rerata umum 

Bi : pengaruh ulangan ke i 

Rj(i)  : pengaruh baris ke j dalam ulangan ke i 

C k(i)  : pengaruh kolom ke k dalam ulangan ke i 

Fl   : pengaruh famili ke l 

eijklm : sisa (error) 

 

Parameter Genetik 
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Kinerja genetik dari famili (pohon induk) pada uji keturunan sengon dari dua populasi tersebut 

selanjutnya dianalisis dengan parameter genetik. Heritabilitas indvidu pertumbuhan (diameter 

batang dan tinggi pohon) merupakan parameter genetik yang ditujukan untuk mengetahui variasi 

genetik pertumbuhan dalam uji keturunan tersebut. Estimasi heritablitas individu ( h2
i) dihitung 

menurut  Williams et.al. (2002): 

h2
i = (1/r * 2

f)/2
 p 

Keterangan: 

r = koefisien kekerabatan (coefficient of relationship) 

2
f = komponen varians di antara famili di dalam provenans (variance between  

families-within-provenance) 

2
 p = komponen varians fenotipik (phenotypic variance) 

 = (2
f + 2

e) 

2
e = komponen varians sisa (variance of error) 

 

Koefisien kekerabatan (r) untuk untuk menghitung heritabilitas individu  diasumsikan sebesar  

1/4  untuk famili-famili half-sib (Falconer and Mackay, 1996). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tren Pertumbuhan Dua Populasi 

Hasil pengukuran dan analisa data  pertumbuhan (tinggi pohon dan diameter batang) dan persen 

hidup dari uji keturunan sengon populasi Mimiki dan uji keturunan sengon populasi Jawa 

disajikan pada Gambar 1, Gambar 2 dan Gambar 3. 

 

 

Gambar 1. Tren pertumbuhan tinggi pohon dari uji keturunan sengon dari 2 populasi 
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Gambar 2. Tren pertumbuhan diameter batang pohon dari uji keturunan sengon dari 2 populasi 

 

Gambar 3. Tren persen hidup uji keturunan sengon dari 2 populasi 
Gambar 1. menunjukkan tren pertumbuhan tinggi pohon dari uji keturunan sengon populasi 

Mimiki-Papua dan Jawa, pada umur 1 tahun dan umur 3 tahun tinggi pohon populasi Mimiki 

papua lebih tinggi dari pada  populasi Jawa, namun pada umur 2 tahun populasi Jawa 

mempunyai tinggi pohon lebih tinggi dari pada populasi Mimiki-Papua.  Gambar 2. 

Memperlihatkan pertumbuhan diameter batang dari dua populasi uji keturunan sengon 

memperlihtkan tren pertumbuhan yang sama mulai umur 1 tahun sampai 3 tahun. Populasi dari 

Mimiki-Papua memperlihakan pertumbuhan diameter batang yang lebih besar dari pada populasi 

dari Jawa. Gambar 3. Memperlihatkan persen hidup uji keturunan sengon dari dua populasi 

memperlihatkan tren yang hampir sama. Populasi dari Jawa mempunyai persen hidup yang lebih 

tinggi dari pada populasi dari Mimiki-Papua. Tren pertumbuhan dan tren persen hidup bersifat 

terbalik mulai umur satu tahu sampai 3 tahun pada uji keturunan sengon dari dua populasi. Tren 

perumbuhan baik diameter maupun tinggi pohon semakin umurnya tinggi maka semakin 

bertambah, sedangkan tren persen hidup semakin bertambah umur, maka persen hidup semakin 

menurun. Kedua populasi mempunyai kelebihan dan kekurangan, untuk sengon populasi dari 

Mimiki-Papua  mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan populasi dari Jawa, 

namun sengon dari populasi Mimiki-Papua mempunyai persen hidup yang lebih rendah bila 

dibandingkan dengan sengon dari populasi Jawa. Hal tersebut disebabkan oleh lingkungan 
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tempat tumbuh uji keturunan di Bali hampir sama dengan lingkungan di Jawa, sehingga daya 

hidup sengon di lapangan dari populasi Jawa lebih baik bila dibandingkan dengan populasi dari 

Mimiki-Papua. Perbedaaan pertumbuhan maupun persen hidup dapat membantu dalam proses 

pemilihan penggunaan benih sengon untuk tujuan membangun hutan rakyat maupun hutan 

tanaman. Permintaan nasional terhadap kayu pertukangan menghendaki tanaman jenis kayu 

pertukangan yang mempunyai pertumbuhan lebih cepat krn akan mengahsilkan riap volume kayu 

lebih besar. Berdasarkan data kebutuhan kayu pertukangan nasional, Ditjen Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan memproyeksikan bahwa kebutuhan bahan baku kayu pertukangan semakin 

meningkat, pada tahun 2013 kebutuhan kayu sebesar 13,9 juta m3 dan pada tahun 2014 

kebutuhan kayu sebesar 15,4 juta m3 (Direktorat Jenderal Industri Agro, 2013).   Sementara, 

agenda dari Visi-Misi Presiden sekarang, bahwa kebutuhan hasil hutan kayu dalam negeri 

sebesar 46,3 juta m3/tahun. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi secara bertahap baik dari 

produksi hutan alam, hutan tanaman maupun hutan rakyat. Target dari hutan tanaman sebesar 

32 juta m3/tahun dan hutan rakyat sebesar 20 juta m3/tahun (Badan Litbang dan Inovasi, 2015). 

Berdasarkan pertumbuhan uji keturunan sengon tersebut, maka populasi dari Mimiki-Papua 

memiliki harapan sebagai pilihan untuk dijadikan sumber benih dalam rangka memenuhi 

kebutuhan benih untuk hutan tanaman maupun hutan rakyat agar mempunyai produkstifitas yang 

lebih tinggi.  

Variasi genetik dalam populasi 

Hasil  analisis varian dan estimasi heritabilitas individu dari uji keturunan sengon populasi Jawa 

umur 1 tahun di sajikan pada Tabel 1.,  dan analisis varian dan estimasi heritabilitas individu dari 

uji keturunan sengon populasi Mimiki umur 1 tahun di sajikan pada Tabel 2.   

Tabel 1. Analisis varian dan estimasi heritabilitas individu uji keturunan sengon populasi Jawa 

Sumber Variasi d.b Rerata kuadrat Heritabilitas 
Individu 
(h2

i) 

Tinggi Pohon   0,09 

Ulangan 24 15.882,21 (**  

Kolom (Ulangan) 91   4.602,98 (**  

Baris (Ulangan) 91   4.121,36 (**  

Famili 24   4.149,92 (*   

Error 141   2.641,83    

    

Diameter Batang   0,01 

Ulangan 24 168,93 (**  

Kolom (Ulangan) 91 42,57 (*  

Baris (Ulangan) 91 46,10 (**  

Famili 24 30,38 (NS  

Error 140 2,83   

Keterangan : (** = siginifikan pada level 0,01 dan (* = siginifikan pada level 0,05 
 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

423 

 

Tabel 1. menunjukan bahwa uji keturunan sengon populasi dari Jawa keragaman tinggi pohon 

dan diameter batang secara signifikan disebabkan oleh perbedaan ulangan, perbedaan kolom 

dalam ulangan, dan perbedaan baris dalam ulangan. Perbedaan famili hanya mempengaruhi 

keragaman tinggi pohon, namun tidak mempengaruhi keragaman diameter batang. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa disain uji keturunan dengan baris kolom dari Incomple Block Design 

yang dibuat sangat tepat karena memasukkan faktor-faktor lingkungan lebih banyak. Faktor-

faktor lingkungan tersebut meliputi ulangan, baris dalam ulangan, dan kolom dalam ulangan. 

Keadaan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan tempat tumbuh dari uji 

keturunan sengon yang telah dibangun tersebut  mempunyai kelerangan di atas 15%, sehingga 

terjadi perbedaan kesuburan tempat tumbuh maupun perbedaan lainnya di dalam uji keturunan 

tersebut. Perbedaan kesuburan maupun perbedaan lainnya meliputi perbedaan antar ulangan 

atau blok, perbedaan antar baris dalam ulangan dan perbedaan antar kolom dalam ulangan. 

Penelitian kesesuaian desain di uji keturunan dengan menggunakan kolom baris dari Incomple 

Block Design pernah dilakukan oleh Susanto (2010) di uji keturunan Eusideroxylon zwageri umur 

1 tahun di Bondowoso; Susanto (2008) di uji keturunan Melaleuca cajuputi subsp. cajuputi di 

Gunungkidul; dan Pastoyono dan Susanto (2015) di uji keturunan ulin umur 5,5 tahun di 

Bondowoso.  Uji keturunan sengon populasi Jawa mempunyai nilai estimasi heritabilitas individu 

dibawah 0,1 sehingga dikatagorikan rendah. Heritabilitas yang rendah identik dengan keragaman 

genetik yang rendah pada sengon populasi dari Jawa. Heritabilitas yang rendah juga pernah 

dilakukan oleh Baskorowati d.k.k.(2012) pada F. molucanna di Kediri yaitu heritabilitas individu 

(h2
i) untuk diameter batang=0,02; dan Setiadi d.k.k. (2009) telah meneliti  pada A. cunninghamii  

umur 1 dengan nilai heritabilitas individu diameter sebesar h2
i=0,06 dan umur 2 tahun sebesar 

h2
i=0,07. 

Tabel 2. Analisis varian dan estimasi heritabilitas individu uji keturunan sengon populasi Mimiki-
Papua 

Sumber Variasi d.b Rerata kuadrat Heritabilitas 
Individu 
(h2

i) 

Tinggi Pohon   0 

Ulangan 65 12.872,40  (**  

Kolom (Ulangan) 250   4.102,36  

Baris (Ulangan) 251   4.144,41  

Famili 24   5.081,82  

Error 408   4.280,57   

Diameter Batang   0 

Ulangan 65 196,85 (**  

Kolom (Ulangan) 250 74,68  

Baris (Ulangan) 251 77,15  

Famili 24 79,67  

Error 408 71,33   

Keterangan : (** = siginifikan pada level 0,01 
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Tabel 2. menunjukan bahwa keragaman tinggi pohon dan diameter batang pada uji keturunan 

sengon dari populasi Mimiki-Papua secara signifikan hanya disebabkan oleh perbedaan ulangan. 

Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan tinggi hanya dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Pada uji keturunan tersebut perbedaan kesuburan tanah hanya terjadi antar ulangan, 

namun di dalam ulangan terdapat keseragaman kesuburan tanah maupun faktor lainnya. 

Terjadinya keadaan seperti tersebut berdasarkan pengamatan bahwa lokasi uji keturunan 

sengon populasi dari Mimiki-Papua mempunyai kelerengan yang relatif kurang dari 15%.  Jika 

dilihat dari estimasi heritabilitas individu tinggi pohon dan diameter dengan nilai 0, maka pada uji 

keturunan sengon populasi dari Mimiki-papua tidak mempunyai keragaman genetik. Tidak 

adanya keragaman genetik pertumbuhan sengon dari populasi Mimiki-Papua, maka uji keturunan 

tersebut tidak bisa dilakukan seleksi secara genetik untuk mendapatkan inndividu pohon yang 

unggul. 

 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan penelitian tren pertumbuhan populasi mimiki papua dan jawa di uji keturnan sengon 

(Paraserianthes mollucana) di bali sebagai berikut: 

- Populasi Mimiki-Papua mempunyai tren pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan 

dengan populasi Jawa, namun populasi Mimiki-Papua mempunyai prosen hidup yang 

lebih rendah dibandingkan dengan Populasi Jawa.  

- Populasi Jawa  mempunyai keragaman genetik pertumbuhan yang rendah. 

- Populasi Mimiki-Papua tidak mempunyai keragaman genetik pertumbuhan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of  research is to find genetic variation of warugunung species (Hibiscus 
macrophyllus) in some populations  in Java Island for breeding program of the species to improve 
mean annual increment (MAI) to increase productivity privatelly owned forest in biodiversity of 
species. The research  use genetic material obtaining from several populations (privatelly owned 
forest in biodiversity of species) in Java Island. Design of the research was Complete 
Randomized Design to test 112 open pollinated families (72 seedlings  in each family) 
representing 7  provenances (population) from Java Island (Cipatujah, Tasikmalaya; populasi 
Ciguha-Pagerageng, Tasikmalaya; dan  Pamarican, Banjar Patroman, Ciamis; Samigaluh, Kulon 
Progo, Yogyakarta; Banyuasin, Purworejo, Jawa Tengah; Sumberwrigin, Bondowoso, Jawa 
Timur; and Senduro, Lumajang, Jawa Timur). 
 
Results of investigation show that there were great genetic variation on growth within provenance 
and there were significant different between seventh provenance  for growth.  The best growth of 
warugunung between populations was found  in Ciguha, Tasikmalaya, West Java. Average 
growth at age 45 days of Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat provenance in nursery was 20,85 

cm. The estimate of individual tree heritabilities of warugunung for growth (height) was high 
(h2

i=0.78) on 45 days old in nursery.  
 
Conclusion of the research as follows: Warugunung was found great genetic variation for growth, 
thus the species can be  improved a mean annual increment to increase produvtivity the privatelly 
owned forest in breeding program. The warugunung is needed to enrich species for biodiversity 
of the privatelly owned forest to make heterogeneous forest. 
 
Keywords: genetic, variation, provenance, warugunung, forest 

 
 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan kayu pertukangan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, sehingga 

persediaan bahan baku kayu pertukangan harus ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan  

masyarakat. Kebutuhan kayu di Indonesia dari  hasil hutan kayu dalam negeri sebesar 46,3 juta 

m3/tahun. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi secara bertahap baik dari produksi hutan alam, 

hutan tanaman maupun hutan rakyat. Target dari hutan tanaman sebesar 32 juta m3/tahun dan 

hutan rakyat sebesar 20 juta m3/tahun .  

 

Target hutan rakyat tersebut cukup tinggi, sehingga diperlukan dalam mengatur model hutan 

rakyat yang dapat meningkatkat produktifitas hasil  dengan memberikan efek lingkungan yang 
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baik. Kedaan tersebut dapat diperhatikan dari biodiversitas jenis pada hutan rakyat yang 

diterapkan oleh masyarakat. Biodiversitas jenis hutan rakyat ditunjukkan dengan pengelolaan 

hutan rakyat dari berbagai jenis tanaman yang diusahakan. Hutan rakyat di Pulau Jawa 

merupakan sumber pendapatan masyarakat selain pertanian, sehingga hutan rakyat perlu di 

perhatikan lebih serius. 

 

Warugunung (Hibiscus macrophyllus) merupakan jenis tanaman cepat tumbuh dan mempunyai 

batang yang lurus. Tanaman tersebut tumbuh secara alami di pegunungan-pegunungan di Pulau 

Jawa. Tanaman tersebut dapat dipergunakan sebagai kayu pertukangan maupun peralatan 

rumah tangga, sehingga masyarakat di Pulau Jawa mulai menanam jenis tersebut di Hutan 

Rakyat. Sistim regenerasi di hutan rakyat tumbuh secara alami dengan biji yang menyebar, 

sehingga masyarakat tinggal mengatur kerapatan jarak tanamnya. Jenis waru gunung yang 

tumbuh di hutan rakyat di P. Jawa dapat tumbuh campur dengan jenis-jenis tanaman lainnya, 

seperti jenis Jati (Tectona grandis); Mahoni (Swietenia macrophylla); Gmelina (Gmelina arborea);  

Sengon (Paraserianthes mollucana); dan Manglid (Manglieta  glauca). Terdapatnya berbagai jenis 

tanaman pohon di hutan rakyat yang tumbuh campur di Pulau Jawa  merupakan biodiversitas 

hutan yang dapat meningkatkan produktifitas hutan  rakyat. 

 

Produktifitas hutan rakyat yang tinggi dapat meningkatakan pendapatan/income masyarakat.  

Produktifitas hutan rakyat dapat ditingkan melalui beberapa cara antara lain melalui: program 

pemilihan jenis; pemuliaan genetik; sistim silvikultur; dan manajemen tanaman. Program 

pemuliaan suatu jenis dilaksanakan berdasarkan keragaman genetik dari seuatu jenis yang akan 

dimuliakan.  Balai Besar Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta mulai tahun 

2015 melakukan program pemuliaan jenis warugunung (Susanto, 2015). Kegiatan pemuliaan 

warugunung  ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan pohon (volume batang kayu) secara 

genetik untuk memenuhi kekurangan permintaan kayu pertukangan di Indonesia. Keberhasilan 

dari pemuliaan warugunung salah satunya ditentukan oleh keragaman genetik pertumbuhan dari 

berbagai populasi (provenans), sehingga penelitian awal mengenai keragaman genetik telah 

dilakukan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang variasi genetik pertumbuhan dari 

berbagai hutan rakyat di Pulau Jawa pada tingkat semai.  

 

METODE PENELITIAN 

Bahan Penelitian dan Rancanan Penelitian  

Penelitian variasi genetik pertumbuhan Warugunung menggunakan materi genetik yang berupa 

biji warugunung yang berasal dari hasil koleksi materi genetik dari sebaran alam maupun hutan 

tanaman dari berbagai populasi (hutan rakyat) di Pulau Jawa. Informasi mengenai asal populasi 

atau provenans biji warugunung disajikan dalam Tabel. 1. 
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Tabel 1. Informasi bahan penelitian warugunung dari 7 populasi di Jawa 

No Populasi Garis Lintang Garis Bujur Ketinggian 
tempat  
(m dpl) 

Jumlah 
Famili 

1 Cipatujah-Sodong Hilir, 
Tasikmalaya, Jawa Barat 

7o30,446’ S 
sd 7o43,450’ 

S   

108o03,893’ E 
sd 107o59,455’ 
E 

10 sd 518 11 

2. Ciguha-Pagerageng, 
Tasikmalaya, Jawa Barat 

7o05,471’ S 108o11,847’ E 766 15 

3 Pamarican, Banjar 
Patroman, Ciamis, Jawa 
Barat 

7o24,985’ S 108o2,947’E 55 21 

4 Banyuasin, Purworejo, 
Jawa Tengah 

7o39,403 S 110o05,381’E 259 26 

5 Senduro, Lumajang, Jawa 
Timur 

8o02,729’S 113o03,447’E 912 9 

6 Sumberwringin, 
Bondowoso, Jawa Timur 

7o59,422’S 113o59,5996’E 789 6 

7 Samigaluh, Kulonprogo, 
Yogyakarta 

7o40,505’S 110o07,954’E 530 24 

 Jumlah    112 

 

Materi genetik tersebut disemaikan di persemian dengan ketinggian 287 m dpl dengan suhu rata-

rata 27oC dengan memberi nomor famili ke setiap individu semai. Pengukuran tinggi semai dari 

pangkal sampai ujung pada setiap individu semai di lakukan pada umur 15 hari; 30 hari; dan 45 

hari. Media semai berupa campuran antara top soil (regosol) dan pupuk kandang. Penelitian 

dipersemaian dirancang dengan CRD (Complete Randomize Design) dengan jumlah 112 famili 

dari 6 populasi (hutan rakyat); 72 individu setiap famili. 

 

Analisa Statistik 

a. Anova 

Data hasil pengukuran dianalisis menggunakan analisis keragaman (anova) untuk mengetahui 

pengaruh genetik dan lingkungan. Analisis data menggunakan data individu hasil pengukuran 

tinggi semai. 

 

Model linier yang digunakan adalah : 

Yijk  =  + Pi +  Fj(i) +  eijk   

Keterangan : 

Yijklm      : pengukuran tanaman ke k, populasi ke i, famili ke j dalam populasi ke i 

 : rerata umum 

Pi : pengaruh populasi ke i 

Fj(i)  : pengaruh famili ke j dalam populasi ke i 

eijk : sisa (error) 
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b. Heritabilitas individu (h2
i) 

Heritabilitas individu ditujukan untuk mengetahui keragaman genetik pertumbuhan warugunung. 

Untuk menghitung heritabilitas individu diperlukan komponen varians famili dan komponen varian 

lingkungan. Komponen varian diperoleh melalui analisis model campuran. Populasi diperlakukan 

sebagai efek tetap, sedangkan famili diperlakukan sebagai sebagai efek acak atau random 

(Williams et.al., 2002).  Komponen-komponen varians tersebut  digunakan untuk menghitung 

heritabilitas individu (h2
i). 

Heritabilitas individu (h2
i) half-sib dihitung sebagai berikut: 

h2   
i= (2

A)/2
p   

2
A = 2.5 f 

2
p  = 2

e +2
f 

Keterangan: 

2
A = komponen varians aditif 

2
f  = komponen varians famili  

2
p = komponen varians fenotipik  

2
e  = komponen varians sisa (error) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Populasi Hutan Rakyat 

Hasil analis menunujukkan rerata pertumbuhan tinggi semai warugunung antar populasi pada 

umur 15 hari; 1 bulan dan 1,5 bulan disajikan pada Tabel 2.   

 

Tabel 2. Tren pertumbuhan tinggi semai warugunung sebagai materi uji keturunan dari berbagai 
umur 

No Populasi Tinggi semai 
umur 15 hari 
(cm) 

Tinggi semai 
umur 1 bulan 
(cm) 

Tinggi semai 
umur 1,5 bulan 
cm) 

1 Cipatujah-Sodong Hilir, 
Tasikmalaya, Jawa Barat 

9,82 17,46 20,85 

2. Ciguha-Pagerageng, 
Tasikmalaya, Jawa Barat 

5,28 10,58 13,83 

3 Pamarican, Banjar Patroman, 
Ciamis, Jawa Barat 

6,24 12,36 16,26 

4 Banyuasin, Purworejo, Jawa 
Tengah 

5,02 8,32 12,01 

5 Senduro, Lumajang, Jawa Timur 4,43 8,42 12,02 
6 Sumberwringin, Bondowoso, 

Jawa Timur 
3,05 4,64  6,57 

7 Samigaluh, Kulonprogo, 
Yogyakarta 

4,74 6,70  9,51 

 Rerata umum 5,51 9,78 13,01 
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Tabel 2. menunjukkan   bahwa warugunung yang diambil dari berbagai populasi hutan rakyat di 

Pulau Jawa mempunyai perbedaan performance pertumbuhan antar populasi. Keadaan  tersebut 

mengindikasikan bahwa hutan rakyat antar populasi berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman warugunung. Hal tersebut disebabkan oleh genetik maupun lingkungan yang berbeda. 

Lingkungan tersebut adalah biodiversitas jenis antar hutan rakyat berbeda-beda; suhu udara 

setiap populasi berbeda; dan ketinggian tempat populasi berbeda.  

 

Susanto, dkk (2015) telah melaporkan hutan rakyat di daerah Tasikmalaya bagian utara atau 

dikenal dengan daerah Ciguha-Pagerageng bahwa waru gunung tumbuh bersama jenis-jenis 

tanaman lain, seperti  manglid, bambu, kemiri, kolang kaling, sengon, mahoni  dan jenis-jenis 

cempakan lainnya. Ciguha mempunyai mempunyai ketinggian tempat antara 700 sampai dengan 

800 m dpl.   Hutan rakyat di daerah Tasikamalaya bagian selatan atau dikenal daerah Sodong 

Hilir sampai dengan Pantai Cipatujah, warugunung tumbuh bersama jenis-jenis yang sama 

dengan jenis-jenis yang ada di Ciguha, hanya mempunyai perbedaan ketinggian tempat,  Sodong 

Hilir  mempunyai ketinggian tempat 10 sampai dengan 513 m dpl.  Materi genetik yang 

digunakan dalam persemaian tersebut sebagian besar berasal dari pohon-pohon induk dari 

berbagai ketianggian yaitu  antara 10 m sampai dengan 200 meter dpl.  

 

Hutan rakyat  warugunung di Pamarican Banjar, Ciamis mempunyai ketinggian tempat 55 m dpl. 

Di Pamarican, Banjar Ciamis, udara lebih panas dengan suhu minimal 250 C dan suhu maksimal 

340 C dibandingkan dengan di daerah Sodong maupun Ciguha Tasikmalaya.  Sebaran 

warugunung di hutan rakyar di Pamarican tumbuh bersama bambu, kelapa, sengon dan  

tanaman-tanaman pertanian atau perkebunan antara lain: ketela pohon, jahe, pisang, pepaya. 

Bibit yang berasal dari hutan rakyat dari Pamarican mempunyai pertumbuhan tercepat  urutan 

kedua dari berbagai umur dibandingkan dengan populasi-populasi lainnya.  

 

Hutan rakyat di Banyuasin-Purowerejo dan Samigaluh-Kulonprogo mempunyai kondisi alam yang 

hampir sama baik tanah maupun suhu udara, kedua populasi terletak pada ketinggian tempat 

yeng berbeda. Banyuasin mempunyai tinggi tempat lebih rendah dari pada Samigaluh, namun 

bibit tanaman yang berasal dari Banyuasin terlihat lebih cepat pertumbuhannya dari berbagai 

umur.  

 

Hutan rakyat di Senduro  terletak di lereng Gunung Semeru dengan ketinggian tempat di atas 

900 m dpl dengan suhu rata-rata 21oC. Warugunung tumbuh bersama jenis sengon dan 

tanaman-tanaman pertanian seperti ketela, wortel, tomat, jagung. Bibit yang berasal dari Senduro 

mempunyai pertumbuhan di urutak ke lima dari tujuhpopulasi. 

 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

431 

 

Hutan rakyat di Sumberwringin, Bondowoso terletak dilereng Gunung Raung dengan ketinggian 

diatas 700 m dpl, mempunyai suhu udara rata-rata 21oC. Warugunung tumbuh bersama jenis 

polowijo atau pertanian seperti jagung, ketela pohon, dan tomat. Kebanyakan warugunung 

tumbuh secara soliter sehingga diperkirakan terjadi inbreeding dalm perkawinan untuk 

menghasilkan biji. Bibit yang berasal dari Sumberwringin mempunyai prtumbuhan paling jelek 

dibandingkan dengan bibit yang berasal dari populasi-populasi lainnya.  

 

Populasi asal Cipatujah-Sodong Hilir memperlihatkan pertumbuhan yang terbaik dari berbagai 

umur semai, sedangkan populasi Sumberwringin-Bondowso mempunyai pertumbuhan paling 

rendah dibandingkan populasi-populasi lainnya. Cipatujah-Sodong Hilir memiliki pertumbuhan 

yang paling tinggi dibandingkan dengan populasi lain, dengan demikian lingkungan Cipatujah-

Sodong Hilir dapat mempengaruhi  genetik pertumbuhan paling menguntungkan. Materi genetik 

(benih) warugunung tersebut  diperoleh dari mulai Pantai Cipatujah dengan ketinggian 10 m dpl 

sampai dengan bukit Sodong Hilir  dengan ketinggian  513 m dpl. Sehingga tetua tanaman 

warugunung tersebut mempunyai keragaman ketinggian tempat, suhu udara, jenis-jenis tanaman 

lainnya di hutan rakyat yang menyebabkan pengaruh terhadap anakannya lebih nyata terhadap 

tinggi semai dibandingkan populasi hutan rakyat lainnya yang tidak mempunyai keragaman 

lingkungan.  Lingkungan yang beragam mempunyai pengaruh terhadap terhadap keturunannya 

yaitu melalui interaksi antara lingkungan dengan genetik. Hal tersebut sesuai dengan konsep 

yang dibuat oleh Burdon (1997) mengenai study interaksi genetik dan lingkungan untuk 

pemuliaan.  Rossier et al. (2002) telah meneliti  faktor interaksi antara genetik dan lingkungan.  

Setyaji (2013) telah menemukan adanya interakasi interaksi antara famili dan lokasi pada 

penelitian uji keturunan Acacia mangium generasi ke dua di Sumatera dan Kalimantan.  

 

Ketiga populasi dari Jawa Barat (Populasi Cipatujah-Sodong Hilir, Tasikmalaya; populasi Ciguha-

Pagerageng, Tasikmalaya; dan  Pamarican, Banjar Patroman, Ciamis) mempunyai tinggi semai 

di atas rerata dari tujuh populasi, sehingga mengindikasikan bahwa warugunung yang berasal 

dari populasi-populasi tersebut mempunyai harapan lebih baik untuk ditanam pada  hutan rakyat 

maupun hutan tanaman. Warugunung dapat dijadikan pengisi hutan rakyat agar hutan rakyat 

tersebut mempunyai biodiversitas jenis, sehingga akan mempunyai fungsi yang lebih baik. 

 

Berdasarkan perbedaan-perbedaan  pertumbuhan bibit-bibit yang berasal dari tujuh populasi 

tersebut  juga dapat disebabkan oleh perbedaan antara lokasi persemaian dengan lokasi asli dari 

populasi, terutama pada ketinggian tempat dan suhu yang berbeda. Persemaian bibit uji tersebut 

terletak pada ketinggian 287 m dpl, sehingga bibit yang berasal dari populasi dengan ketinggian 

tempat yang hampir sama atau dibawahnya mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat 

dibandingkan dengan populasi yang mempunyai ketinggian tempat di atasnya. Selain ketinggian 
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tempat maka suhu udara populasi asal mempunyai hubungan  dengan suhu udara ditempat 

lokasi persemaian. Populasi warugunung  mempunyai suhu udara hampir sama dengan suhu 

udara dipersemaian maka mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat. 

 

Variasi Genetik Tanaman di Dalam Populasi Hutan Rakyat 

Hasil analisis varian disajikan pada Tabel 3., serta analisis estimasi nilai heritabilitas individu dan 

komponen varian disajikan pada Tabel 4.  

Hasil analisis anova Tabel 3. memperlihatkan bahwa terdapat  keragaman pertumbuhan 

warugunung diantara populasi atau provenans hutan rakyat maupun dintara individu tanaman 

secara signifikan. Keadaan ini sangat menguntungkan dalam program pemuliaan pertumbuhan 

pohon warugunung, sehingga semai warugunung tersebut dapat dijadikan uji keturunan untuk 

meningkatkan pertumbuhan pohon untuk menghasilkan riap volume yang tinggi. Program 

pemuliaan warugunung untuk meningkatkan riap volume harus menggunakan serangkaian 

kegiatan pemuliaan mulai pembuatan mulai penggunaan design uji keturunan yang tepat dan 

strategi seleksi pohon berdasarakan nilai genetiknya. Menurut Harjosubroto (1994) bahwa nilai 

pemuliaan atau genetik merupakan penilaian dari mutu genetik suatu individu  atau famili untuk 

sifat tertentu berdasarkan kedudukannya di dalam populasi. 

  Tabel 3. Analisi varian tinggi semai warugunung berdasarkan umur 

Sumber Variasi Derajat 
Bebas 

Rerata Kuadrat 

1. Umur 15 Hari   
Populasi 6 1236,59(** 
Famili (Populasi) 103 57,94(** 
Error 2640 2,61 

2. Umur 30 Hari   
Populasi 6 5085,56(** 
Famili (Populasi) 103 234,85(** 
Error 2637 6,57 

3. Umur 45 Hari   
Populasi 6 6105,43(** 
Famili (Populasi) 103 367,72(** 
Error 2636 11,90 

  Keterangan : (** = siginifikan pada level 0,01. 
 
 
  Tabel 4. Nilai estimasi heritabilitas individu dan komponen varian 
                                         Warugunung  

Umur (hari) 2
f 2

A 2
e h2

i 

15 2,21 5,54 7,06 0,60 

30 9,14 22,85 22,88 0,71 

45 14,28 35,70 31,42 0,78 
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Tabel 4. memperlihatkan bahwa nilai estimasi heritabilitas individu pertumbuhan warugunung 

termasuk katagori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan warugunung 

mempunyai keragaman genetik yang tinggi. Materi genetik yang digunakan dalam uji tersebut 

menunjukkan adanya keragaman genetik pertumbuhan yang tinggi. Adanya keragaman genetik 

yang tinggi maka diprediksi perolehan genetik dalam pemuliaan warugunung yang akan 

dilakukan akan diperoleh persentase peningkatan  yang tinggi bila dibandingkan dengan rerata 

populasi. Penelitian perolehan genetik juga telah dilakukan oleh Setyaji dan Nirsatmanto (2009) 

terhadap A. Mangium umur 7 tahun di Jawa Tengah. Nilai heritabilitas tinggi juga ditemukan pada 

jenis ulin oleh Susanto (2010) yaitu 0,52 untuk diameter batang dan 0,58 untuk tinggi pohon. 

Mashudi dan Baskorowati (2015) telah menemukan nilai heritabilitas individu yang tinggi pada 

Alstonia scholaris untuk diameter sebesar 0,44 dan tinggi pohon sebesar 0,53. 

 

Analisis komponen varian menunjukkan bahwa faktor error (sisa) mempunyai pengaruh yang 

lebih kecil terhadap keragaman tinggi semai, namun pengaruhnya tersebut cukup besar 20%. 

Pengaruh tersebut disebabkan keragaman tinggi pohon didalam famili (pohon induk). Famili yang 

diuji merupakan famili half-sib dari populasi-populasi hutan rakyat, perkawinan yang terjadi dari 

famili half-sib secara terbuka sehingga setiap pohon induk dibuahi oleh banyak induk jantan. Hal 

tersebut juga disampaikan oleh Williams et. al. (2002) bahwa dalam biji yang dikoleksi secara 

individul dari  famili dengan perkawinan terbuka merupakan perkawinan yang tidak terkendali, 

sehingga diasumsikan bibit yang diperoleh dalam satu famili  mempunyai induk betina yang sama 

dan polen dari induk jantan yang berbeda. Analisis varian komponen juga pernah dilakukan 

terhadap Melaleuca cajuputi subsp. cajuputi oleh Susanto (2008) yang menunjukkan terjadiya 

keragaman tinggi pohon oleh faktor keragaman pohon didalam famili. 

 

Nilai heritabilias individu yang tinggi mengindikasikan bahwa populasi yang akan diuji sebagai  uji 

keturunan dari bibit-bibit persemaian warugunung tersebut mempunya  genetic base 

pertumbuhan yang cukup luas, sehingga program seleksi secara genetik dapat dilakukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan pada generasi berikutnya.  

 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan hasil penelitian variasi genetik waru  gunung (H. macrophyllus) dalam  biodiversitas 

hutan rakyat di jawa sebagai berikut: 

- Terdapat keragaman genetik yang sangat tinggi untuk tanaman jenis warugunung di dalam 

populasi maupun antar populasi, sehingga tanaman tersebut dapat dimuliakan untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman atau  volume batang.  
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- Jenis warugunung dapat memperbanyak/menambah jenis tanaman   atau meningkatkan 

biodiversitas untuk hutan rakyat.   
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ABSTRACT 

Development of Regional Botanical Garden aims to conserve of the local flora. However, 
the choice of location and theme of the Botanical Gardens hasn't been based on the dominant 
vegetation in the region. The choice of location for exploration of the species enrichment still also 
based only on the forest area regardless of the type of vegetation. A study on the utilization of a 
vegetation map to select the location for development of botanical gardens and the location of 
exploration has been carried out by taking a case study Bioregion Nusa Tenggara. Review 
conducted by overlay map of vegetation formation believed to have been there and map of forest 
cover in Nusa Tenggara using software Arc-Map of Arc GIS version 10.3, as many as five forest 
types in Nusa Tenggara successfully mapped, namely: evergreen rain forest (1008.77 km2), 
semi-evergreen rain forest (2944.98 km2), moist deciduous forests (6120.36 km2), dry deciduous 
forests (7955.18 km2) and thorn forest (93.07 km2). The total area of forest cover reached 
18122.36 km2 or 27.30 % of the land area of Nusa Tenggara. Based on habitat suitability, all 
regencies / cities in Nusa Tenggara has the potential land for the construction of themed 
botanical gardens deciduous monsoon forest. By overlay of forest type maps and soil maps 
obtained 13 sub-type deciduous monsoon forest. Recommended 58 point location coordinates of 
exploration and list of flora deciduous monsoon forests as a guide to determine the target 
collection. 

 
Keywords: botanical gardens, ex situ conservation, monsoon deciduous forests, forest type, Nusa 
Tenggara. 
 

PENDAHULUAN 

Kebun Raya adalah bentuk konservasi tumbuhan ex situ yang belakangan ini banyak 

dikembangkan Pemerintah Daerah di Indonesia. Konsep kebun raya mengusung misi yang 

memadukan fungsi konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. Kebun raya 

mengambil peran dalam mengkonservasi berbagai jenis tumbuhan terutama jenis-jenis liar (wild 

species) yang endemik, langka, terancam punah, bernilai ilmiah tinggi dan/atau memiliki potensi 

ekonomi. Tumbuhan dapat berasal dari hutan alam ataupun sumbangan dari pihak lain. 

Pembangunan Kebun Raya Daerah (KRD) yang belakangan ini digalakkan bertujuan 

untuk mempercepat penyelamatan kekayaan flora Indonesia dari ancaman kepunahan. Untuk 

mencapainya Indonesia membutuhkan paling kurang 47 kebun raya sesuai jumlah ekoregion di 

Indonesia (Witono, dkk. 2012). Hingga tahun 2015 telah disusun 24 master plan Kebun Raya 

Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), satu kebun raya oleh 

Universitas dan 5 kebun raya pusat yang dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
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(Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex Situ, PKT Kebun Raya - LIPI, 

2015).  

Penetapan lokasi pembangunan kebun raya, umumnya masih didasarkan atas 

ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang dan rencana pengembangannya sebagai 

objek wisata. Kesesuaian habitat berdasarkan tipe vegetasi alami yang dominan di kawasan 

tersebut masih jarang menjadi pertimbangan. Akibatnya di dalam satu wilayah (Provinsi) terdapat 

dua atau lebih kebun raya yang memiliki tipe habitat atau ecoregion yang sama. Hal ini 

menyebabkan jumlah ecoregion yang dapat diakomodir lebih sedikit dibandingkan jumlah kebun 

raya yang didirikan. Penentuan lokasi kebun raya memang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan 

lahan maupun pertimbangan peruntukan lahan sesuai rencana tata ruang di kawasan tersebut. 

Namun aspek ekologi khususnya tipe-tipe ekosistem alami yang terdapat di suatu kawasan juga 

penting diperhatikan agar tujuan utama dari pembangunan kebun raya dalam mengkonservasi 

jenis-jenis lokal dapat tercapai tanpa terkendala oleh ketidaksesuaian habitat di tempat barunya. 

Peran Kebun Raya dalam mengkonservasi tumbuhan terancam kepunahan juga belum 

sepenuhnya memuaskan bila mengacu pada target 8 GSPC periode 2011-2020 yang 

menyebutkan minimal 75 % tumbuhan terancam telah dikoleksi secara ex situ di negara asalnya 

dan setidaknya 20% di antaranya masuk dalam program pemulihan dan restorasi (Convention on 

Biological Diversity. 2016). Hingga tahun 2012 pencapaiannya baru mencapai 97 jenis (24,01 %) 

untuk seluruh kebun raya, termasuk di dalamnya KRD yang baru mampu mengkonservasi 39 

jenis (9,65 %) (Purnomo, dkk. 2015). Salah satu kendala utama dalam meningkatkan kekayaan 

jenis koleksi di kebun raya adalah belum terencananya dengan baik kegiatan eksplorasi. 

Penetapan lokasi eksplorasi dan target jenis yang akan dikoleksi seringkali hanya berdasarkan 

informasi adanya tutupan hutan tanpa mengetahui tipe hutan yang ada di kawasan tersebut. 

Akibatnya tipe hutan yang dieksplorasi setiap tahunnya seringkali sama yang berdampak pada 

rendahnya capaian jumlah jenis baru yang dapat dikoleksi.   

Makalah ini bertujuan untuk memetakan distribusi vegetasi alami dengan mengambil 

studi kasus di kawasan Bioregion Nusa Tenggara. Bioregion ini belum memiliki kebun raya yang 

secara khusus mengkonservasi flora dari kawasan timur beriklim monsun kering yang 

mendominasi kawasan Nusa Tenggara. Satu-satunya kebun raya di kawasan ini terdapat di kaki 

Gunung Rinjani dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur. Namun tipe habitatnya cenderung 

basah dengan jenis-jenis malar hijau seperti yang tercermin dari hutan lindung Lemor yang masih 

termasuk dalam kawasan Kebun Raya Lombok (Darma & Astuti, 2010).  Diharapkan dengan 

diketahuinya tipe hutan, distribusi dan luas penutupannya, penetapan  lokasi kebun raya baru 

maupun dalam penyusunan rencana kegiatan pengayaan koleksi melalui eksplorasi akan 

menjadi lebih efektif. 
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METODOLOGI 

Lokasi Kajian 

Secara administrasi, Bioregion Nusa Tenggara atau Kepulauan Sunda Kecil (Lesser 

Sunda Island) terbagi ke dalam dua Provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa 

Tenggara Timur (NTT). Kawasan ini terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil dengan beberapa 

pulau utama seperti Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Provinsi Nusa Tenggara 

Barat terdiri atas 280 pulau (Pemerintah Provinsi NTB, 2016), sedangkan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur memiliki 566 pulau (Pemerintah Provinsi NTT, 2016).  

Berdasarkan geologinya, pulau-pulau di kawasan Nusa Tenggara relatif masih berusia 

muda yaitu berkisar antara 1-15 juta tahun dan tercatat tidak pernah menjadi bagian dari massa 

daratan yang lebih besar terutama Asia dan Australia (Monk dkk., 2000). Banyak laporan 

eksplorasi botani di kawasan ini yang menunjukkan tingginya tingkat endemisme biotanya. 

Namun demikian pengaruh daratan Asia dan Australia masih dapat terlacak dari flora dan 

faunanya. 

Iklim di kawasan Nusa Tenggara juga sangat dipengaruhi oleh daratan Asia dan 

Australia. Periode basah umumnya terjadi pada bulan Desember sampai Februari ketika angin 

monsun dari Asia yang mengandung uap air tinggi bertiup dari barat atau barat laut menuju 

Australia melewati kawasan ini, sedangkan musim kering umumnya terjadi pada bulan Juni 

sampai Agustus ketika angin monsun kering bertiup dari  Australia menuju Asia (Kartawinata, 

2013). Periode basah oleh pengaruh angin monsun barat dapat juga terjadi lebih lama yaitu dari 

bulan Oktober hingga April, demikian pula periode kering oleh pengaruh angin monsun timur 

dapat terjadi hingga 9 bulan dari April hingga Desember.  

Pengaruh angin monsun barat dan timur yang terjadi bergantian dengan perbedaan yang 

sangat tegas dan didukung oleh variasi geologi, topografi, tanah dan gradasi elevasi dari 

permukaan laut hingga puncak gunung telah menciptakan vegetasi yang sangat beragam di 

Nusa Tenggara. Monk dkk. (2000) telah memetakan mosaik formasi vegetasi (hutan) yang 

mungkin pernah ada di Nusa Tenggara berdasarkan jenis tanah, ketinggian tempat dari 

permukaan laut (altitude), curah hujan tahunan dan jumlah bulan kering (Tabel 1), yaitu: hutan 

basah malar hijau (evergreen rain forest), hutan basah semi malar hijau (semi-evergreen rain 

forest), hutan basah meranggas (Moist deciduous forest), hutan kering meranggas (Dry 

deciduous forest) dan hutan berduri (Thorn forest) (Gambar 1).  
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Gambar 1. Mosaik formasi vegetasi yang mungkin pernah ada di Nusa Tenggara 
(Sumber: Monk dkk. 2000) 

 

Tabel 1. Penggolongan formasi vegetasi di Nusa Tenggara berdasarkan jenis tanah, altitude, 
curah hujan tahunan dan jumlah bulan kering (Monk dkk. 2000). 

Kode Tipe Hutan Jenis Tanah 
Altitude 
(m dpl.) 

Curah Hujan 
(mm/tahun) 

Jumlah  
Bulan Kering 

A Hutan basah malar hijau - 1.200 - 2000 <2000 >2 

B Hutan basah semi malar hijau Ultisols 0 – 1.200 > 2000 2-4 

C Hutan basah meranggas Tropepts 0 – 1.200 1500-4000 4-6 

D Hutan kering meranggas Tropepts 0 – 1.200 < 1500 6 + 

E Hutan berduri Tropepts 0 – 1.200 <1000 9+ 

 

Informasi yang lebih lengkap tentang tipe-tipe vegetasi di Nusa Tenggara disampaikan 

oleh  Kartawinata (2013) yang membagi tipe vegetasi di kawasan beriklim monsun seperti halnya 

di Nusa Tenggara ke dalam 2 kelompok, yaitu: 1) Vegetasi air masin monsun (monsoon 

vegetation on saline water), terdiri atas vegetasi litotal monsun (monsoon littotal vegetation) dan 

hutan mangrove monsun (monsoon mangrove forest); 2) Vegetasi darat monsun (monsoon 

vegetation on dryland), terdiri atas hutan pamah monsun malar hijau (lowland monsoon 

evergreen forest), hutan pamah monsun meranggas (lowland monsoon deciduous forest), 

savana monsun (monsoon savana), padang rumput monsun (monsoon grassland) dan hutan 

pegunungan monsun (monsoon montane forest).  

Dari kedua pendapat di atas, informasi tentang tipe-tipe vegetasi di Nusa Tenggara relatif 

cukup lengkap. Akan tetapi, di dalam peta yang disampaikan oleh Monk dkk. (2000) belum 

menggambarkan kondisi terkini luas tutupan masing-masing tipe hutan. Demikian pula dari 

informasi yang disampaikan Kartawinata (2013) tidak dapat diketahui dengan pasti distribusi dan 
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luas tutupan masing-masing tipe vegetasi yang diuraikan. Wedastra, dkk. (2013) telah 

memetakan tutupan hutan terkini untuk kawasan Nusa Tenggara (Gambar 2). Akan tetapi 

informasi tipe hutan yang disajikan juga masih bersifat umum dan terbatas hanya pada tipe hutan 

lahan basah dan lahan kering. 

 

 

Gambar 2. Peta hasil analisis klasifikasi tutupan lahan citra modis 

Nusa Tenggara Tahun 2012. (Sumber: Wedastra, dkk. 

2013). 

Penyusunan Peta Distribusi Vegetasi Alami 

Untuk mengetahui kondisi terakhir distribusi vegetasi hutan di Nusa Tenggara, maka 

Peta Formasi Vegetasi Hutan Nusa Tenggara (Gambar 1) digabungkan (overlay) dengan Peta 

hasil analisis klasifikasi tutupan lahan citra modis Nusa Tenggara Tahun 2012 (Gambar 2). 

Penggabungan dilakukan menggunakan software ArcMAP dari ArcGIS 10.3. Kedua peta yang 

masih berbentuk file JPG diperbaiki dan di-georeferensi menggunakan data koordinat dari 

Google Earth atau sesuai koordinat yang tersedia dalam peta aslinya. Data diproyeksikan ke 

WGS 1984-UTM Zone_50S. Untuk memperbaiki batas-batas pulau digunakan Peta Rupa Bumi 

Indonesia Skala 1:1.000.000 yang telah berbentuk file SHP (Badan Informasi Geospasial, 2016).  

 

Penyusunan Peta Lokasi Pembangunan Kebun Raya 

 Penetapan kawasan yang potensial untuk pembangunan kebun raya hanya difokuskan 

untuk mengkonservasi flora dari kawasan hutan monsun meranggas yang mendominasi kawasan 

Nusa Tenggara. Kriteria utama lokasi yang dipilih didasarkan atas: a) Berada di dalam kawasan 

yang sebelumnya diduga merupakan habitat hutan monsun meranggas, dan b) Berada di luar 

kawasan tutupan hutan. Peta Rencana Lokasi Pembangunan Kebun Raya diperoleh dengan cara 
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menggabungkan Peta Formasi Vegetasi Nusa Tenggara (Gambar 1) dengan Peta Distribusi 

Vegetasi Alami yang dihasilkan dalam studi ini. 

Penetapan Lokasi Eksplorasi Tumbuhan 

 Pada dasarnya Peta distribusi vegetasi hutan yang disusun dalam studi ini dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menentukan lokasi eksplorasi. Permasalahannya adalah setiap 

tipe hutan tersebar di berbagai tempat. Untuk menentukan prioritas lokasi eksplorasi umumnya 

dilakukan dengan berpedoman pada akses yang tersedia menuju lokasi. Namun hal tersebut 

tidak mencerminkan variasi jenis di setiap tipe hutan. Perbedaan jenis tanah di masing-masing 

tipe hutan tampaknya yang paling dapat diterima. Banyak penelitian yang telah mengungkap 

pengaruh faktor tanah terhadap distribusi vegetasi, seperti salinitas, tekstur dan kelembaban 

tanah (Jafari, dkk. 2013), pH, CaCO3, kejenuhan tanah (soil saturation), konduktivitas tanah 

(electric conductivity) dan bahan organik (El-Ghani, dkk. 2003) serta nutrisi tanah (Pregitzer, dkk. 

1983).  

 Monk dkk. (2000) telah memasukkan faktor jenis tanah dalam membedakaan tipe hutan 

(Tabel 1), akan tetapi untuk hutan monsun meranggas hanya mengelompokkannya pada tingkat 

sub ordo tanah (Tropepts) yang sama. Untuk menentukan prioritas lokasi eksplorasi yang lebih 

detail, maka Peta distribusi tutupan hutan yang telah disusun digabungkan (overlay) dengan Peta 

Tanah Indonesia yang disusun oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 

(Bakosurtanal) bekerjasama dengan Fakultas Geografi UGM Yogyakaarta tahun 1975 (Gambar 

3). Dari hasil overlay ditetapkan sub tipe hutan berdasarkan jenis tanahnya. Penetapan lokasi 

eksplorasi didasarkan atas kriteria: a) Perwakilan sub tipe hutan monsun meranggas dengan 

jenis tanah yang berbeda di setiap pulau utama; b) Terdapat akses menuju lokasi; c) Diutamakan 

yang berdekatan dengan Kota, Ibukota Kecamatan atau Desa. 

 

Gambar 3. Peta Tanah Nusa Tenggara (Ekstraksi dari Peta Tanah 

Indonesia yang disusun oleh Badan Koordinasi Survey dan 

Pemetaan Nasional – Bakosurtanal- bekerjasama dengan 

Fakultas Geografi UGM Yogyakarta tahun 1975).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Distribusi Vegetasi Alami  

Hasil penggabungan Peta Distribusi vegetasi alami Nusa Tenggara (Monk dkk. 2000) 

dan Peta  Hasil Analisis Klasifikasi Tutupan Lahan Citra Modis Nusa Tenggara Tahun 2012 

(Wedastra, dkk., 2013) disajikan pada Gambar 4, sedangkan luas masing-masing tipe hutan 

yang tersisa disajikan pada Tabel 2.  

Total luas tutupan hutan di Nusa Tenggara mencapai 18.122,36 km2 atau 27,30 % dari 

luas daratan. Luas tutupan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat lebih tinggi 

yaitu 11.086,11 km2 dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki tutupan 

hutan seluas 7.036,25 km2, tetapi persentase tutupan hutan terhadap luas daratan lebih tinggi di 

NTB (35,60 %) dibandingkan NTT (23,78 %). Tipe hutan paling luas di NTB adalah hutan basah 

meranggas (Tipe C) yang mencapai 3.318,47 km2,  sedangkan NTT didominasi tipe hutan kering 

meranggas (Tipe D) yang luasnya mencapai 5.184,88 km2.  

Penentuan batasan yang tegas antar tipe hutan di lapangan mungkin sulit dilakukan. 

Namun daerah-daerah transisi antar tipe hutan yang berbatasan seringkali dicirikan oleh 

perpaduan jenis-jenis antar dua tipe hutan yang berbatasan. Hutan pegunungan yang memiliki 

tipe hutan basah malar hijau (tipe A) dan hutan basah semi malar hijau (tipe B) umumnya 

terdapat di pegunungan tinggi, seperti Gn. Rinjani  (3.775 m dpl.) di Lombok, Gn. Tambora (2.851 

m dpl.) di Sumbawa, Gn. Ranakah (2.400 m dpl.), Gn. Kelimutu (1.640 m dpl.) di Flores dan Gn. 

Mutis (3.345 m dpl.) di Timor. Hutan kering meranggas (tipe D) dan hutan berduri (tipe E) 

tersebar di dataran rendah beriklim kering dengan curah hujan tahunan kurang dari 1500 mm dan 

bulan kering lebih dari 6 bulan setiap tahunnya, sedangkan hutan basah meranggas (tipe C) 

umumnya tersebar pada daerah beriklim basah namun memiliki bulan kering yang tegas 4-6 

bulan setiap tahunnya (Monk dkk. 2000). Tipe C, D dan E dalam kajian ini disebut sebagai hutan 

monsun meranggas. Hutan monsun malar hijau dan hutan monsun meranggas dapat dibedakan 

berdasarkan persentase jenis-jenis yang meranggas. Disebut hutan monsun meranggas apabila 

lebih dari 50 % jenis-jenis tumbuhannya mengalami gugur daun pada musim kering (Kartawinata, 

2013). Hutan berduri (Tipe E) yang dipetakan di pesisir tenggara Pulau Sumba dan pesisir utara 

Pulau Lomblen masih perlu dilakukan pengecekan lapangan. Tipe hutan ini dilaporkan oleh Monk 

dkk. (2000) telah hilang akibat pembalakan dan alih fungsi lahan. Bahkan uraian tentang tipe 

hutan ini sangat jarang ditemui. 

Di dalam kawasan hutan kering meranggas dapat saja ditemukan hutan malar hijau. 

Perbedaan dalam penarikan poligon akibat perbedaan skala peta dapat saja terjadi. Skala peta 

yang kecil menyebabkan bercak-bercak hutan malar hijau di kawasan hutan kering meranggas 

tidak terpetakan. Demikian pula di kawasan savana seperti hutan galeri yang selalu hijau di 

lembah-lembah sepanjang tepian aliran sungai dimana level air permukaan masih tinggi. Savana 

juga ditumbuhi pohon-pohon terpencar dan jarang dengan tajuk tidak bersentuhan (Kartawinata, 
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2013). Sesuai penggolongan oleh Monk dkk. (2000), ekosistem savana tidak termasuk kelompok 

tutupan hutan. Kategori tutupan hutan dibatasi hanya pada kawasan yang ditumbuhi jenis 

pepohonan yang tumbuh secara alami membentuk vegetasi hutan dengan tajuk bersentuhan. 

 

 

 

Gambar 4. Peta distribusi tipe hutan di Nusa Tenggara berdasarkan hasil overlay Peta Distribusi 

vegetasi alami Nusa Tenggara dan Peta Hasil Analisis Klasifikasi Tutupan Lahan 

Citra Modis Nusa Tenggara Tahun 2012. 

 

Tabel 2. Luas masing-masing tipe hutan dan peruntukkan lainnya di Nusa Tenggara 

Tutupan  
Lahan 

NTB   NTT   

Luas  
(Km2) 

Persentase 
terhadap 

luas daratan 

 
Luas 
(Km2) 

Persentase 
terhadap luas 

daratan 

Tipe A 70,33 0,36  938,44 2,01 
Tipe B 877,15 4,44  2.067,83 4,43 
Tipe C 3.318,47 16,79  2.801,89 6,01 
Tipe D 2.770,30 14,02  5.184,88 11,12 
Tipe E 0,00 0,00  93,07 0,20 
Tutupan Hutan 7.036,25 35,60  11.086,11 23,78 
Lain-lain 12.729,79 64,40  35.541,00 76,22 
Total 19.766,05 100,00  46.627,10 100,00 

Keterangan: A=Hutan basah malar hijau; B=Hutan basah semi malar hijau; C=Hutan 

basah meranggas; D=Hutan kering meranggas: E=Hutan berduri; Lain-

lain=Savana, padang rumput, belukar, lahan pertanian, pemukiman dan 

penggunaan lainnya. 
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Hutan rawa tidak dapat dipetakan dalam studi ini. Menurut Monk dkk. (2000) yang 

mengacu pada peta RePPProT (1989-1990), hutan rawa di NTB sebelumnya tercatat seluas 52 

km2 dan di NTT seluas 86 km2, namun dilaporkan telah banyak ditebang. Hutan mangrove juga 

tidak dipetakan dalam studi ini. Tetapi dari  beberapa studi (Talib, 2008; Syarifuddin & 

Zulharman, 2012; Hidayatullah & Pujiono, 2014) hutan mangrove masih terdapat di Bioregion 

Nusa Tenggara meskipun banyak yang sudah rusak. 

 

Lokasi Pembangunan Kebun Raya 

 Pada dasarnya pembangunan kebun raya untuk mengkonservasi jenis-jenis tumbuhan 

dari ekosistem hutan monsun meranggas tidak harus di kawasan ekosistem tersebut. Berbagai 

jenis tumbuhan hutan monsun meranggas dapat tumbuh dengan baik di luar habitat aslinya yang 

memiliki iklim basah. Akan tetapi, kemungkinan besar jenis-jenis tersebut akan mengalami 

perubahan fisiologis dimana tidak lagi mengalami periode mengugurkan daun bila tidak 

mengalami musim kering yang panjang.  

Daya tarik kebun raya tidak hanya bertumpu pada keanekaragaman jenis koleksinya, 

taman-taman yang indah dan  lingkungan yang teduh dan sejuk, tapi juga pada perilaku koleksi 

tumbuhannya. Masa berbunga Amorphophallus titanum (bunga bangkai) di Kebun Raya Bogor 

dan Kebun Raya Cibodas, mekarnya Rafflesia padma, anggrek raksasa (Grammathophyllum 

speciosum) dan tebaran kapuk (Ceiba pentandra) di Kebun Raya Bogor, serta hamparan daun 

kering dan deretan pohon-pohon meranggas saat musim kemarau di Kebun Raya Purwodadi 

merupakan momen yang banyak menarik minat masyarakat untuk mengunjungi kebun raya. 

Momen tersebut juga dimanfaatkan para peneliti untuk mempelajari perilaku jenis-jenis tersebut 

dan sebagai sarana pendidikan bagi para pelajar. Agar koleksi jenis-jenis pohon meranggas tetap 

dapat tumbuh seperti di habitat aslinya, maka pembangunan kebun raya yang khusus 

mengkonservasi jenis-jenis tumbuhan dari ekosistem hutan monsun meranggas disarankan di 

kawasan-kawasan yang semula berhabitat hutan kering meranggas (Tipe D) atau hutan berduri 

(Tipe E) yang memiliki 6 bulan kering atau lebih setiap tahunnya, tetapi juga tidak ditumbuhi 

hutan alam (Gambar 5). Memasukkan hutan alam sebagai satu kesatuan pengelolaan kebun 

raya dapat saja dilakukan, namun sebaiknya dipertahankan sebagai kawasan konservasi in situ. 

Dengan demikian pembangunan kebun raya akan menambah ruang terbuka hijau di kawasan 

tersebut. 

Dilihat dari kesesuaian habitat, masing-masing Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara 

memiliki wilayah yang dapat digunakan untuk pembangunan kebun raya bertema hutan monsun 

meranggas. Namun dalam menentukan prioritas lokasi agar memperhatikan Peraturan Presiden 

Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya, di mana pada Pasal 5 mensyaratkan lokasi kebun 
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raya tidak dapat dialih fungsikan serta dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian dalam 

memilih lokasi calon kebun raya perlu memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, baik sebagai kawasan konservasi ataupun sebagai 

kawasan wisata.  

b. Lahan tidak dalam sengketa hukum (clear and clean).   

c. Tersedia akses/jalan menuju lokasi. Selain akan mengurangi beban anggaran, juga akan 

mempermudah proses pembangunan kebun raya tersebut. 

 

 

 Gambar 5. Peta rekomendasi lokasi pembangunan kebun raya untuk konservasi tumbuhan yang 

berasal dari hutan monsun meranggas di Nusa Tenggara.  

 

Prioritas Lokasi Eksplorasi Tumbuhan 

 Dari hasil penggabungan (overlay) Peta distribusi tutupan hutan (Gambar 4) dengan Peta 

Tanah Nusa Tenggara (Gambar 3) dapat dipetakan 13 sub tipe hutan monsun meranggas (Tabel 

3).  Dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan (sub tipe hutan, akses dan jarak dari 

kota/desa) dapat dipetakan 43 lokasi prioritas eksplorasi tumbuhan di seluruh pulau utama Nusa 

Tenggara. Pada sub tipe hutan monsun meranggas yang tersebar dengan jarak yang relatif jauh, 

khususnya di pulau-pulau besar (Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba dan Timor), ditetapkan juga 

16 lokasi prioritas kedua yang dapat dijadikan sebagai lokasi eksplorasi (Gambar 6; Tabel 4) 
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Tabel 3. Sub-tipe hutan monsun meranggas berdasarkan jenis tanahnya. 

No 
Sub Tipe 
Hutan* 

Keterangan 

1 Cal 
Hutan basah meranggas pada tanah aluvial, tanah gley humus rendah, tanah bergaram 
dan tanah-tanah asam sulfat 

2 Can Hutan basah meranggas pada tanah andosol (basah), andosol latosol 

3 Cg 
Hutan basah meranggas pada tanah grumosol, tanah-tanah gley humus rendah, tanah-
tanah bergaram dan tanah-tanah asam sulfat 

4 Cl 
Hutan basah meranggas pada tanah litosol, renzina, latosol dan tanah-tanah podsolik 
merah kuning 

5 C-m 
Hutan basah meranggas pada tanah mediteran merah coklat, litosol, tanah-tanah 
podsolik merah kuning, latosol merah kuning, tanah-tanah laterit tropis, latosol merah 
gelap 

6 Cr 
Hutan basah meranggas pada tanah regosol (pasir pantai), regosol (abu vulkanis), 
grumosol dan renzina 

7 Dal 
Hutan kering meranggas pada tanah aluvial, tanah gley humus rendah, tanah bergaram 
dan tanah-tanah asam sulfat 

8 Dan Hutan kering meranggas pada tanah andosol (basah), andosol latosol 

9 Dg 
Hutan kering meranggas pada tanah grumosol, tanah-tanah gley humus rendah, tanah-
tanah bergaram dan tanah-tanah asam sulfat 

10 Dl 
Hutan kering meranggas pada tanah litosol, renzina, latosol dan tanah-tanah podsolik 
merah kuning 

11 Dm 
Hutan kering meranggas pada tanah mediteran merah coklat, litosol, tanah-tanah 
podsolik merah kuning, latosol merah kuning, tanah-tanah laterit tropis, latosol merah 
gelap 

12 Dr 
Hutan kering meranggas pada tanah regosol (pasir pantai), regosol (abu vulkanis), 
grumosol dan renzina 

13 Em 
Hutan berduri pada tanah mediteran merah coklat, litosol, tanah-tanah podsolik merah 
kuning, latosol merah kuning, tanah-tanah laterit tropis, latosol merah gelap 

Catatan: * Huruf pertama kapital menunjukkan tipe hutan, huruf kecil menunjukkan jenis tanah. 

 

Tabel  4.  Rekomendasi prioritas lokasi eksplorasi flora hutan monsun meranggas di Nusa Tenggara. 

Pulau 
Sub 
Tipe 

Hutan* 

Kordinat Prioritas  
Lokasi Eksplorasi 

 
Pulau 

Sub 
Tipe 

Hutan* 

Kordinat Prioritas  
Lokasi Eksplorasi 

Lombok Can 116.377   -8.354 Solor Dm 122.975   -8.462 

Cm 116.511   -8.361 Adonara Dm 123.156   -8.330 

Dan 116.345   -8.309 Lembata Dm 123.373   -8.517 

Dm 116.522   -8.297  ;   115.887    -
8.799 

Em 123.776  -8.186 

Sumbawa Cg 117.570   -8.743 Pantar Cm 124.229   -8.334 

Cl 117.506   -8.824  ;   118.567    -
8.641 

Dm 124.199   -8.310 

Cm 117.331   -8.672  ;   118.893    -
8.480 

Alor Cm 124.590   -8.306 

Cr 118.113   -8.158 Dm 124.571   -8.278 

Dg 117.731   -8.825 Sumba Cl 119.712   -9.690  ;  120.259   -
10.025 

Dl 117.357   -8.913  ;  118.488   -
8.726 

Cm 119.527   -9.500  ;  120.103   -9.954 

Dm 117.530   -8.234  ;  118.964   -
8.453 

Dl 119.645   -9.711  ;  120.270   -
10.073 

Komodo Dl 119.442   -8.534 Dm 119.311   -9.633  ;  120.064   -
10.016 

Rinca Dl 119.661   -8.719 Em 120.436   -10.242 

Flores Cal 121.254   -8.827 Rote Dl 123.318   -10.494 

Cg 120.950   -8.724  ;  122.006   -
8.735 

Timor 
Barat 

Cg 124.383   -10.022 

Cl 120.552   -8.462 Cl 123.919   -10.563  ;  123.935   -
9.217 

Cm 121.417   -8.711  ;  122.398   - Cm 123.710   -10.281 
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8.663 

Cr 122.079   -8.659 Dg 124.288   -10.082 

Dal 121.310   -8.630 Dl 123.813   -9.535 

Dg 120.316   -8.796  ;  121.703   -
8.796 

Dm 123.727   -9.670 

Dl 120.557   -8.358  ;  122.575   -
8.636 Catatan : *Keterangan Sub Tipe Hutan lihat Tabel 3 

Dm 120.893   -8.747  ;  122.711   -
8.566 

Dr 122.085   -8.582 

 

Gambar 6. Peta rekomendasi lokasi eksplorasi flora pada tipe hutan monsun meranggas di 

Nusa Tenggara (Catatan: Keterangan Sub Tipe Hutan lihat Tabel 3).  

 

Flora Hutan Monsun Nusa Tenggara 

Memetakan persebaran jenis-jenis flora di setiap tipe hutan monsun Nusa Tenggara tidak 

mudah. Hal ini mengingat banyaknya jenis yang mampu berdaptasi pada dua atau lebih tipe 

hutan. Perbedaan yang jelas dapat dilihat pada musim kering yang panjang, antara tipe hutan 

malar hijau di pegunungan, hutan galeri di sepanjang cekungan sungai dan lahan-lahan 

basah/lembab lainnya dengan tipe hutan monsun meranggas di pesisir pantai dan dataran 

rendah kering. Namun selalu ada saja jenis yang mampu beradabtasi di kedua ekosistem 

tersebut.  

Meijer Drees (1951) dalam Kartawinata (2013) melaporkan Pterocarpus indicus 

merupakan penciri hutan monsun sangat kering di Timor, tetapi juga dominan di hutan monsun 

lembab. Schoutenia ovata dominan di hutan monsun kering dan juga hutan monsun lembab di 

Sumbawa.  Tipe hutan yang berdekatan secara ekologi seperti tipe A - B, tipe B - C, dan tipe C - 

D kemungkinan besar memiliki kesamaan jenis yang besar. Meskipun demikian, data jenis-jenis 
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pohon hutan monsun Nusa Tenggara yang dipublikasi oleh Monk dkk. (2000) dan Kartawinata 

(2013) sangat membantu dalam menyusun target jenis yang akan dikoleksi dalam kegiatan 

eksplorasi. Dari daftar tersebut, jenis-jenis yang termasuk menggugurkan daun adalah Alstonia 

splendens (Sumbawa), Cladogynos orientalis, Murraya paniculata, Ziziphus horsfieldii (Komodo), 

Erythrina lithosperma, Kleinhovia hospita, Pterospermum diversifolium (Flores), Schleichera 

oleosa (Komodo, Flores), Schoutenia ovata (Sumbawa, Komodo), Sterculia foetida (Komodo, 

Timor), dan Tamarindus indica (Sumbawa, Komodo, Timor). Kartawinata (2013) memasukkan 

jenis Acacia leucophloea dan Eucalyptus alba sebagai jenis yang menggugurkan daun. 

Penyebaran masing-masing jenis kemungkinan tidak hanya terbatas pada pulau tertentu, 

tergantung pada tersedianya data.  Tingkat kepekaan masing-masing jenis terhadap kekeringan 

juga berbeda.  

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Monk dkk. (2000),  Siregar, dkk. (2006) dan 

Kartawinata (2013) yang mengutip dari berbagai sumber, serta beberapa hasil penelitian 

(Hidayat, 1999; Setiadi, 2005; Wello, 2008) disusun daftar jenis-jenis pohon, perdu dan tumbuhan 

berkayu yang pernah dilaporkan menghuni ekosistem hutan monsun di Nusa Tenggara 

(Lampiran 1). Daftar ini hanya sebagai arahan bagi pelaksana eksplorasi yang masih perlu terus 

dilengkapi. Kesalahan identifikasi oleh penelitinya dapat saja terjadi, namun nama-nama jenis 

telah mengacu pada The Plant List (2016).  Tidak semua termasuk jenis meranggas, beberapa di 

antaranya merupakan penghuni hutan hujan atau pegunungan tetapi dapat ditemukan di dataran 

rendah dan hutan-hutan semi hijau.  

KESIMPULAN 

Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tipe vegetasi hutan yang berhasil dipetakan dalam kajian ini meliputi hutan basah malar 

hijau (1.008,77 km2), hutan basah semi malar hijau (2.944,98 km2), hutan basah meranggas 

(6.120,36 km2), hutan kering meranggas (7.955,18 km2 ) dan hutan berduri (93,07 km2). 

Total luas tutupan hutan mencapai 18.122,36 km2 atau 27,30 % dari luas daratan Nusa 

Tenggara. 

2. Berdasarkan kesesuaian habitatnya, seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara memiliki 

lahan yang berpotensi untuk pembangunan kebun raya bertema hutan monsun meranggas.  

3. Dari penggabungan peta tipe hutan monsun meranggas dengan peta jenis tanah berhasil 

dipetakan 13 sub tipe hutan. Sebanyak 58 titik lokasi dapat dijadikan sebagai panduan dalam 

melakukan kegiatan eksplorasi. 
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Lampiran 1.  Flora Nusa Tenggara 
  
ACHARIACEAE  
 Hydnocarpus sp.   
 Sb 
 Pangium edule Reinw.   
 NT 
    
ACTINIDIACEAE  
 Saurauia bracteosa DC. *  
 Sb 
 Saurauia reinwardtiana Blume * 
 L;Sb 
 Saurauia verheijenii Hoogland *  F 
   
ADOXACEAE  
 Viburnum odoratissimum Ker Gawl. 
 Sb 
   
ANACARDIACEAE  
 Buchanania arborescens (Blume) Blume
 S;Sb;F 
 Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe.
 L;Sb;T 
 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 
 NT 
 Mangifera altissima Blanco * 
 NT 
 Mangifera indica L.   L 
 Mangifera laurina Blume  
 NT  
 Mangifera odorata Griff. *  
 NT 
 Mangifera sumbawaensis Kosterm. * 
 Sb 
 Pleiogynium timoriense (A. DC.) Leenh.
 S;T 
 Rhus taitensis Guill. *  
 L;Sb;F 
 Semecarpus cassuvium Roxb. * 
 NT 
 Semecarpus cuneiformis Blanco 
 NT 
 Semecarpus heterophylla Blume * 
 NT 
 Spondias sp.    L  
   
ANNONACEAE  
 Anomianthus dulcis (Dunal) J.Sinclair 
 L;Sb 
 Annona squamosa L.  
 Sb 
 Artabotrys uncinatus (Lam.) Merr. * 
 Sb 
 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson L 
 Desmos chinensis Lour.  
 Sb 
 Desmos cochinchinensis Lour.  L 
 Goniothalamus sp.  
 Sb 
 Mitrephora polypyrena Miq. * 
 Sb 
 Orophea polycarpa A.DC.   S 
 Polyalthia sp.   
 Sb 
 Uvaria littoralis Blume *  
 Sb  
 Uvaria rufa Blume   K 
 Xylopia glauca Boerl. *   L 
   
APOCYNACEAE  
 Alstonia angustiloba Miq.  
 L;Sb 
 Alstonia scholaris (L.) R. Br.  S 

 Alstonia spectabilis R.Br.  
 S;T 
 Amphineurion marginatum (Roxb.)  
    D.J.Middleton Sb 
 Cerbera sp.   
 Sb 
 Voacanga grandifolia (Miq.) Rolfe  S 
 Tabernaemontana sphaerocarpa Blume
 L;Sb;F 
 Kopsia arborea Blume   L 
 Rauvolfia javanica Koord. & Valeton 
 NT 
 Rauvolfia sumatrana Jack   L 
 Tabernaemontana macrocarpa Jack 
 Sb 
 Tabernaemontana sp.  
 Sb;K 
 Wrightia laevis Hook.f.   S 
 Wrightia pubescens R.Br.  
 L;Sb 
   
AQUIFOLIACEAE  
 Ilex odorata Buch.-Ham. ex D.Don 
 L;Sb 
 Ilex pleiobrachiata Loes. *  
 NT 
   
ARALIACEAE  
 Aralia sp.   
 Sb. 
 Harmsiopanax aculeatus (Blume) Warb.  
    ex Boerl. 
 Sb 
 Polyscias javanica Koord. & Valeton 
 Sb 
 Polyscias nodosa (Blume) Seem. 
 NT 
 Schefflera aromatica (Blume) Harms 
 NT 
 Schefflera rigida (Blume) Harms 
 Sb 
 
ARECACEAE  
 Borassus flabellifer L.  
 K;T 
 Corypha utan Lam.  
 NT 
    
BIGNONIACEAE  
 Oroxylum indicum (L.) Kurz  
 Sb 
 Pandorea pandorana (Andrews) Steenis
 Sb 
 Radermachera gigantea (Blume) Miq. 
 L;Sb;F 
 Stereospermum chelonoides (L.f.) DC.
 NT 
   
SALICACEAE  
 Xylosma luzonensis Clos *  
 NT 
 Xylosma sumatrana Slooten * 
 NT 
   
BORAGINACEAE  
 Cordia dichotoma G.Forst.   T 
 Cordia monoica Roxb.  
 Sb 
 Cordia myxa L.   
 L;Sb 
 Cordia subcordata Lam.  
 Sb 
 Cynoglossum javanicum Thunb. ex Lehm. L 
 Cynoglossum zeylanicum (Lehm.) Brand L 
 Ehretia acuminata R.Br.   T 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

452 
 

 Ehretia javanica Blume  
 NT 
 Ehretia laevis Roxb.  
 NT 
 Ehretia timorensis Decne.   F 
 Heliotropium indicum L.   F 
   
BURSERACEAE  
 Canarium asperum Benth  
 L;Sb 
 Canarium indicum L.  
 NT 
 Canarium vulgare Leenh.   A 
 Garuga floribunda Decne.  
 L;T 
 Garuga sp.   
 Sb 
 Protium javanicum Burm.f. * 
 Sb;T 
   
LEGUMINOSAE  
 Intsia palembanica Miq.   
 NT 
   
CALOPHYLLACEAE  
 Mammea congregata (Boerl.) Kosterm. *
 NT 
   
CANNABACEAE  
 Aphananthe cuspidata (Blume) Planch.
 Sb 
 Celtis paniculata (Endl.) Planch. 
 NT 
 Celtis philippensis Blanco  
 Sb;NT 
 Celtis tetrandra Roxb.  
 Sb 
 Trema orientalis (L.) Blume  
 Sb 
   
CAPPARACEAE  
 Crateva adansonii subsp. odora  
   (Buch.-Ham.) Jacobs
 NT 
 
CARDIOPTERIDACEAE  
 Gonocaryum litorale (Blume) Sleumer 
 NT 
   
CASUARINACEAE  
 Casuarina equisetifolia L.  
 L;S 
 Casuarina junghuhniana Miq. 
 L;Sb;T 
   
CELASTRACEAE  
 Euonymus indicus B.Heyne ex Wall.  L. 
 Siphonodon celastrineus Griff. * 
 Sb 
   
CHRYSOBALANACEAE  
 Maranthes corymbosa Blume 
 Sb;T 
   
CLETHRACEAE  
 Clethra canescens Reinw. ex Blume 
 NT 
 Clethra javanica Turcz.   L  
 Clethra sumbawaensis Sleumer 
 Sb 
   
CLUSIACEAE  
 Calophyllum calaba var. bracteatum (Wight) 
    P.F.Stevens
 NT 

 Calophyllum canum Hook.f. ex T.Anderson
 NT 
 Calophyllum soualattri Burm.f. 
 L;Sb;F 
 Calophyllum tacamahaca Willd.  K 
 Calophyllum teysmannii Miq. 
 Sb;T 
 Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 
 Sb 
 Garcinia minahassensis Pierre 
 Sb. 
 Garcinia sp.    L 
   
COMBRETACEAE  
 Terminalia catappa L.  
 Sb; F 
 Terminalia kangeanensis Slooten * 
 NT 
 Terminalia molii Exell *   T 
 Terminalia soembawana Slooten * 
 L;Sb 
 Terminalia zollingeri Exell *  
 Sb; K 
   
COMPOSITAE  
 Vernonia arborea Buch.-Ham. ex Buch.-Ham.
 NT 
 Vernonia coerulea J.Kost.   S 
   
CORNACEAE  
 Alangium chinense (Lour.) Harms 
 Sb 
 Alangium villosum (Blume) Wangerin  L 
 Mastixia rostrata Blume  
 Sb 
 Nyssa javanica (Blume) Wangerin  L 
   
CRYPTERONIACEAE  
 Crypteronia paniculata Blume 
 NT 
   
CUNONIACEAE  
 Weinmannia sp.    F 
   
DAPHNIPHYLLACEAE  
 Daphniphyllum glaucescens Blume  L 
   
DILLENIACEAE  
 Tetracera scandens (L.) Merr. 
 Sb 
   
DIPTEROCARPACEAE   
 Dipterocarpus hasseltii Blume 
 L;Sb 
 Dipterocarpus retusus Blume 
 Sb 
   
EBENACEAE  
 Diospyros cauliflora Blume  
 L;Sb 
 Diospyros macrophylla Blume  L 
 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. 
 Sb 
 Diospyros montana Roxb.   
 NT 
 Diospyros toposia Buch.-Ham. 
 Sb 
   
ELAEOCARPACEAE  
 Elaeocarpus batudulangii Weibel 
 Sb 
 Elaeocarpus brunneotomentosus Weibel
 Sb 
 Elaeocarpus clementis Merr. 
 Sb. 
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 Elaeocarpus floribundus Blume  F 
 Elaeocarpus grandiflorus Sm. 
 NT 
 Elaeocarpus griffithii (Wight) A.Gray 
 NT 
 Elaeocarpus kraengensis Knuth 
 Sb 
 Elaeocarpus pierrei Koord. & Valeton 
 NT 
 Elaeocarpus serratus L.  
 Sb. 
 Elaeocarpus schmutzii Weibel 
 NT 
 Elaeocarpus verheijenii Weibel 
 NT 
 Elaeocarpus sp.    L 
 Sloanea sp.    L  
   
EUPHORBIACEAE  
 Aleurites moluccanus (L.) Willd. 
 Sb; T 
 Cladogynos orientalis Zipp. ex Span.  K 
 Claoxylon erythrophyllum Miq. 
 Sb 
 Claoxylon rubescens Miq.   L 
 Codiaeum sp.   
 Sb 
 Croton argyratus Blume  
 Sb 
 Homalanthus giganteus Zoll. & Moritzi 
 Sb 
 Homalanthus populneus (Geiseler) Pax
 NT 
 Homalanthus sp.    F 
 Macaranga hypoleuca (Rchb.f. & Zoll.)  
    Müll.Arg.  
 NT 
 Macaranga parabicolor Whitmore 
 Sb 
 Macaranga tanarius (L.) Müll.Arg. 
 L;F 
 Mallotus mollissimus (Geiseler) Airy Shaw
 Sb 
 
 Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.  L 
 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg.  F 
   
FAGACEAE  
 Castanopsis buruana Miq.  
 Sb 
 Lithocarpus bennettii (Miq.) Rehder 
 Sb 
 Lithocarpus javensis Blume  
 NT 
   
HAMAMELIDACEAE  
 Rhodoleia sp.    L  
 Sycopsis philippinensis Hemsl. *  L  
   
HYPERICACEAE  
 Cratoxylum sumatranum (Jack) Blume L 
 Hypericum leschenaultii Choisy  L 
   
ICACINACEAE  
 Nothapodytes montana Blume 
 NT 
 Platea latifolia Blume   L 
 Platea sp.   
 Sb 
   
JUGLANDACEAE  
 Engelhardtia spicata Lechen ex Blume L 
   
LAMIACEAE  

 Callicarpa longifolia Lam.  
 Sb 
 Clerodendrum confusum Hallier f. 
 Sb 
 Tectona grandis L.f.  
 NT 
 Vitex pinnata L.   
 NT 
   
LAURACEAE  
 Actinodaphne glomerata (Blume) Nees
 L;Sb 
 Actinodaphne macrophylla (Blume) Nees
 Sb 
 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm.
 Sb 
 Cinnamomum burmanni (Nees & T.Nees)  
     Blume 
 S;Sb;T 
 Cinnamomum cassia (L.) J.Presl 
 Sb 
 Cinnamomum verum J.Presl  L  
 Cryptocarya sumbawaensis Kosterm. 
 Sb 
 Cryptocarya sp.    F 
 Dehaasia sumbaensis Kosterm.  S 
 Lindera sp.    L 
 Litsea javanica Blume *   L  
 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.  F 
 Litsea resinosa Blume  
 NT 
 Litsea velutina (Blume) Hook. f.  F 
 Litsea sp.   
 Sb 
 Neolitsea cassiifolia Merr. *   L 
 Neolitsea sp.   
 Sb 
   
LECYTHIDACEAE  
 Barringtonia sp. L 
 Chydenanthus excelsus (Blume) Miers
 Sb 
 Chydenanthus sp.   L 
 Planchonia timorensis Blume 
 S;Sb;T 
 Planchonia valida (Blume) Blume  
 NT 
   
LEGUMINOSAE  
 Abrus precatorius L.   S 
 Acacia farnesiana (L.) Willd.  T 
 Acacia kostermansii I.C.Nielsen 
 Sb 
 Acacia leucophloea (Roxb.) Willd.  T 
 Acacia tomentosa Willd.  
 Sb 
 Acacia wetarensis Pedley  
 Sb 
 Acacia sp.   
 Sw 
 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. 
 Sb 
 Albizia lebbekoides (DC.) Benth.  T 
 Albizia procera (Roxb.) Benth.             
S;Sb;F;T 
 Albizia saman (Jacq.) Merr.  
 NT 
 Albizia saponaria (Lour.) Miq. 
 Sb 
 Albizia tomentella Miq.   L 
 Albizia sp.   
 Sw 
 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen
 Sb 
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 Archidendron harmsii Malme 
 Sb 
 Bauhinia malabarica Roxb.  
 Sb 
 Butea monosperma (Lam.) Taub. 
 NT 
 Caesalpinia digyna Rottler  
 NT 
 Caesalpinia sp.   
 Sb 
 Cassia fistula L.   
 Sb;T 
 Cassia javanica L.   T 
 Cathormion umbellatum (Vahl) Kosterm. F 
 Clitoria ternatea L.  
 Sb 
 Cullen gaudichaudianum (Decne.) J.W.Grimes
 Sb 
 Dalbergia latifolia Roxb.   L 
 Delonix regia (Hook.) Raf.  
 Sb 
 Dendrolobium umbellatum (L.) Benth.  T 
 Derris elliptica (Wall.) Benth.  F 
 Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.
 NT 
 Erythrina variegata L.  
 Sb;F 
 Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 
 Sb;F 
 Indigofera linifolia (L.f.) Retz.  S 
 Inocarpus fagifer (Parkinson) Fosberg 
 NT 
 Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 
 Sb 
 Pararchidendron pruinosum var.  
  sumbawaense (Kosterm.) I.C.Nielsen
 Sb 
 Parkia speciosa Hassk.  
 NT 
 Parkia timoriana (DC.) Merr.  T 
 Peltophorum pterocarpum (DC.) K.Heyne
 Sb;T 
 Pericopsis mooniana Thwaites 
 NT 
 Phanera sp.   
 Sb 
 Phylloxylon xylophylloides (Baker)  
   "Du Puy, Labat & Schrire"
 Sb 
 Pseudarthria viscida (L.) Wight & Arn. 
 Sb 
 Pterocarpus indicus Willd.   T 
 Senna timoriensis (DC.) H.S.Irwin & Barneby T 
 Serianthes minahassae (Koord.)  
   Merr. & L.M.Perry 
 Sb 
 Smithia sensitiva Aiton   L  
 Tamarindus indica L.             
S;Sb;K;T 
 Uraria crinita (L.) DC.   S 
   
LOGANIACEAE  
 Geniostoma rupestre J.R.Forst. & G.Forst.
 Sb 
   
LORANTHACEAE  
 Amyema polytrias Danser   S 
   
LYTHRACEAE  
 Duabanga moluccana Blume  L 
 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 
 Sb 
 Lagerstroemia sp.  
 L;F 

 Sonneratia alba Sm.  
 NT 
   
MAGNOLIACEAE  
 Magnolia liliifera (L.) Baill.  
 L,Sb 
 Magnolia montana (Blume) Figlar 
 Sb 
 Magnolia sumatrana var. glauca  
   (Blume) Figlar & Noot.
 Sb;F 
 Michelia champaca L.  
 Sb 
   
MALVACEAE  
 Bombax anceps Pierre   T 
 Bombax ceiba L.   
 NT;T 
 Coelostegia griffithii Benth.  
 Sb 
 Colona kostermansiana Wirawan  K 
 Colona sp.   
 Sb 
 Corchorus aestuans L.  
 Sb 
 Firmiana sumbawaensis Kosterm. 
 Sb 
 Grewia eriocarpa Juss.   T 
 Grewia laevigata Vahl   S 
 Grewia multiflora Juss.  
 NT 
 Grewia nervosa (Lour.) Panigrahi 
 Sb;T 
 Helicteres isora L.  
 Sb  
 Helicteres viscida Blume   S 
 Heritiera arafurensis Kosterm. *  L 
 Heritiera gigantea Kosterm. * 
 Sb 
 Hildegardia sundaica Kosterm. * 
 Sb 
 Kleinhovia hospita L.  
 Sb;F 
 Melochia umbellata (Houtt.) Stapf  S 
 Microcos sp.   
 Sb 
 Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand
 NT 
 Pterospermum blumeanum Korth. *  L 
 Pterospermum diversifolium Blume. *  F 
 Pterospermum javanicum Jungh. * 
 L;Sb 
 Pterygota horsfieldii (R.Br.) Kosterm. *
 NT 
 Reevesia wallichii R.Br. *  
 Sb 
 Sterculia foetida L.  
 Sb;K;T 
 Sterculia quadrifida R.Br.   T 
 Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa
 Sb 
   
MELASTOMATACEAE  
 Astronia spectabilis Blume *  L 
   
MELIACEAE  
 Aglaia argentea Blume  
 L;Sb 
 Aglaia edulis (Roxb.) Wall.   L 
 Aglaia elaeagnoidea (A.Juss.) Benth. 
 NT 
 Aglaia elliptica (C.DC.) Blume  L  
 Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha  S 
 Aglaia leptantha Miq.  
 NT 
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 Aglaia odoratissima Blume   S 
 Aphanamixis grandiflora Blume * 
 Sb 
 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker * T 
 Azadirachta indica A.Juss.  
 NT 
 Chisocheton ceramicus Miq. 
 NT 
 Chisocheton pentandrus (Blanco) Merr.
 NT 
 Dysoxylum alliaceum (Blume) Blume 
 NT 
 Dysoxylum arborescens (Blume) Miq. 
 NT 
 Dysoxylum densiflorum (Blume) Miq. 
 NT 
 Dysoxylum excelsum Blume 
 NT 
 Dysoxylum nutans (Blume) Miq.  F 
 Dysoxylum parasiticum (Osbeck) Kosterm.
 L;Sb;F 
 Lansium breviracemosum Kosterm. * 
 NT 
 Lansium kostermansii Prijanto * 
 Sb 
 Melia azedarach  L.  
 Sb 
 Reinwardtiodendron kostermansii  
    (Prijanto) Mabb. *
 Sb 
 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 
 NT 
 Toona sureni (Blume) Merr.  
 L;F 
 Xylocarpus granatum J.Koenig 
 NT 
 Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem.
 Sb 
   
MENISPERMACEAE  
 Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn.  S 
   
MORACEAE  
 Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume  F 
 Artocarpus glaucus Blume  
 NT 
 Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 
 NT 
 Ficus ampelas Burm. f.  
 NT 
 Ficus benjamina L.   T 
 Ficus callosa Willd.   L 
 Ficus consociata Blume  
 L;Sb 
 Ficus drupacea Thunb.  
 L;Sb 
 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume  F 
 Ficus fulva Reinw. ex Blume 
 NT 
 Ficus glaberrima Blume  
 L;Sb 
 Ficus heterophylla L.f.  
 Sb 
 Ficus hirta Vahl   
 Sb 
 Ficus hispida L.f.   
 L;Sb 
 Ficus kurzii King    L 
 Ficus nervosa subsp. pubinervis  
   (Blume) C.C.Berg 
 Sb 
 Ficus racemosa L.  
 NT 
 Ficus septica Burm.f.  
 L;Sb 

 Ficus sumatrana Miq.  
 Sb 
 Ficus tinctoria G.Forst.  
 L;Sb 
 Ficus variegata Blume  
 L;F 
 Ficus wassa Roxb.  
 NT 
 Maclura amboinensis Blume  T 
 Maclura spinosa (Roxb. ex Willd.) C.C. Berg S 
 Streblus asper Lour  
 Sb 
   
MYRICACEAE  
 Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don F 
   
MYRISTICACEAE  
 Knema cinerea Warb.  
 L;F 
 Knema sp.   
 Sb 
 Maesa perlaria (Lour.) Merr. 
 Sb 
 Myristica guatteriaefolia A. DC. * 
 Sb 
 Virola venosa (Benth.) Warb. 
 NT 
   
MYRTACEAE  
 Decaspermum fruticosum J.R.Forst.  
    & G.Forst. F 
 Eucalyptus alba Reinw. ex Blume 
 NTT 
 Eucalyptus platyphylla F.Muell. 
 NTT 
 Eucalyptus urophylla S.T.Blake 
 L;T 
 Eugenia cuprea (O.Berg) Nied.  L 
 Leptospermum polygalifolium Salisb.  F 
 Melaleuca cajuputi Powell  
 NTT 
 Myrceugenia obtusa (DC.) O.Berg  F 
 Myrcia splendens (Sw.) DC.  F 
 Rhodamnia moluccana Burret 
 NT 
 Syzygium formosum (Wall.) Masam.  L  
 Syzygium grande (Wight) Walp. 
 NT 
 Syzygium jambos (L.) Alston  F 
 Syzygium nervosum A.Cunn. ex DC. 
 NT 
 
   
OLEACEAE  
 Chionanthus sp.   
 Sb 
 Fraxinus griffithii C.B.Clarke  F 
 Olea javanica (Blume) Knobl. 
 Sb 
 Olea paniculata R.Br.  
 L;Sb 
   
OPILIACEAE  
 Champereia manillana (Blume) Merr.  S 
   
PENTAPHYLLACEAE  
 Adinandra javanica Choisy  
 L;Sb 
   
PHYLLANTHACEAE  
 Antidesma montanum Blume 
 Sb 
 Antidesma neurocarpum Miq.  L  
 Antidesma tetrandrum Blume  L 
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 Bischofia javanica Blume  
 L;F 
 Breynia microphylla (Kurz ex Teijsm.  
   & Binn.) Müll.Arg.  L 
 Bridelia ovata Decne.   T 
 Bridelia stipularis (L.) Blume 
 Sb 
 Phyllanthus emblica L.  
 L;Sb 
 Sauropus androgynus (L.) Merr. 
 L;Sb 
 Glochidion macrostigma Hook.f. 
 Sb 
 Glochidion obscurum (Roxb. ex Willd.) Blume L 
 Glochidion rubrum Blume   L  
 Phyllanthus collinsiae Craib  
 Sb 
 Phyllanthus otobedii W.L.Wagner & Lorence F 
   
PIPERACEAE  
 Piper retrofractum Vahl   S 
   
PITTOSPORACEAE  
 Pittosporum moluccanum Miq. * 
 Sb 
 Pittosporum  sp.    F 
   
PODOCARPACEAE  
 Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook.
 NT 
 Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub.
 L;Sb 
 Podocarpus neriifolius D.Don  K 
 Sundacarpus amarus (Blume) C.N.Page F 
   
 
PORTULACACEAE  
 Portulaca pilosa L.  
 Sb 
   
PRIMULACEAE  
 Ardisia humilis Vahl.  
 Sb 
 Maesa perlaria (Lour.) Merr. 
 S;Sb 
 Maesa ramentacea (Roxb.) A. DC. 
 Sb  
   
PUTRANJIVACEAE  
 Drypetes littoralis (C.B.Rob.) Merr. 
 Sb 
 Drypetes longifolia (Blume) Pax & K.Hoffm.
 Sb 
 Drypetes neglecta (Koord.) Pax & K.Hoffm.
 Sb 
 Drypetes subcubica (J.J.Sm.) Pax & K.Hoffm.
 Sb 
 Putranjiva roxburghii Wall.  
 Sb 
   
RHAMNACEAE  
 Colubrina pedunculata Baker f. 
 NT 
 Ziziphus horsfieldii Miq. *   K 
 Ziziphus jujuba Mill.  
 L;T 
 Zyziphus sp.   
 Sb;Sw 
   
ROSACEAE  
 Prunus arborea (Blume) Kalkman  F 
 Prunus wallaceana Kalkman 
 Sb 
   
RUBIACEAE  

 Badusa sp.    L  
 Canthium glabrum Blume  
 Sb 
 Coffea canephora Pierre ex A.Froehner F 
 Discospermum abnorme (Korth.)  
    S.J.Ali & Robbr. L  
 Gardenia tubifera Wall. ex Roxb. 
 Sb 
 Morinda sarmentosa Blume   L 
 Mycetia cauliflora Reinw.  
 Sb 
 Nauclea orientalis (L.) L.   T 
 Nauclea sp.   
 L;Sb  
 Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser
 NT 
 Neonauclea calycina (Bartl. ex DC.) Merr. L  
 Neonauclea excelsa (Blume) Merr. 
 Sb 
 Neonauclea lanceolata subsp. gracilis  
    (Vidal) Ridsdale
 Sb 
 Ophiorrhiza neglecta Blume ex DC. 
 Sb 
 Paederia foetida L. Sb 
 Pavetta platyclada K.Schum. & Lauterb.
 Sb 
 Pavetta sumbawensis Bremek. 
 Sb 
 Psydrax dicoccos Gaertn.   L  
 Psychotria leptothyrsa Miq.  
 L;Sb 
 Tarenna sp.   
 Sb 
 Timonius flavescens (Jacq.) Baker  S 
 Wendlandia densiflora (Blume) DC. 
 Sb 
 Wendlandia paniculata (Roxb.) DC.  F 
   
RUTACEAE  
 Acronychia trifoliolata Zoll. & Moritzi 
 L;Sb 
 Aegle marmelos (L.) Corrêa  
 L;T 
 Clausena excavata Burm.f.  
 Sb  
 Evodia latifolia DC. *  
 L;Sb 
 Evodia speciosa Rchb.f. & Zoll. ex  
   Teijsm. & Binn. * 
 NT 
 Flindersia sp.   
 Sb. 
 Glycosmis cyanocarpa var. cymosa Kurz
 Sb 
 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.  K 
 Luvunga sp.   
 Sb 
 Melicope calycina T.G.Hartley * 
 Sb 
 Melicope latifolia (DC.) T.G. Hartley 
 Sb;F 
 Micromelum minutum Wight & Arn. * 
 Sb 
 Murraya paniculata (L.) Jack  K 
 Tetradium sambucinum (Blume) T.G. Hartley
 Sb 
 Zanthoxylum armatum DC.  
 NT 
 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC. 
 NT 
 Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston *
 Sb 
 Zanthoxylum rhetsa DC. *  
 NT 
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 SABIACEAE  
 Meliosma ferruginea Blume * 
 Sb 
 Meliosma nitida Blume *  
 Sb 
 Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim.  L 
 Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. 
 NT 
 
SALICACEAE  
 Homalium bhamoense Cubitt & W.W.Sm.
 NT 
 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.  L 
 Flacourtia sp.    F 
   
SANTALACEAE  
 Exocarpos latifolius R.Br.   S 
 Santalum album L.  
 S;T 
   
SAPINDACEAE  
 Acer laurinum Hassk  
 Sb;L  
 Allophylus cobbe (L.) Raeusch. 
 L;Sb;T 
 Arytera xerocarpa (Blume) Adelb.* 
 Sb 
 Atalaya salicifolia (DC.) Blume 
 NT 
 Cardiospermum halicacabum L. 
 Sb 
 Dodonaea viscosa (L.) Jacq.  L  
 Elattostachys verrucosa (Blume) Radlk.
 Sb 
 Guioa diplopetala (Hassk.) Radlk. 
 L;Sb 
 Mischocarpus pentapetalus (Roxb.) Radlk. L  
 Mischocarpus sundaicus Blume 
 Sb;K 
 Sapindus rarak DC.  
 NT 
 Sapindus saponaria L.  
 NT 
 Schleichera oleosa (Lour.) Merr.   
S;Sb;K;F;Sw;T 
   
SAPOTACEAE  
 Chrysophyllum cainito L.  
 NT  
 Madhuca motleyana (de Vriese) J.F.Macbr.
 NT 
 Manilkara kauki (L.) Dubard  
 NT 
 Mimusops elengi L.  
 NT 
 Palaquium amboinense Burck  S 
 Palaquium obtusifolium Burck  S 
   
SCHISANDRACEAE  
 Kadsura scandens (Blume) Blume  F 
   
SIMAROUBACEAE  
 Brucea javanica (L.) Merr.  
 Sb 
 Picrasma javanica Blume   S 
   
STEMONURACEAE  
 Gomphandra javanica (Blume) Valeton L 
 Gomphandra mappioides Valeton  F 
   
SYMPLOCACEAE  
 Symplocos brandisii Koord. & Valeton * L 
 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore
 Sb 

 Symplocos lucida (Thunb.) Siebold & Zucc.
 NT 
   
TETRAMELACEAE  
 Tetrameles nudiflora R. Br.  
 L;S;Sb 
   
THEACEAE  
 Gordonia amboinensis (Miq.) Merr. 
 NT 
   
THYMELAEACEAE  
 Gonystylus macrophyllus (Miq.) Airy Shaw
 NT 
 Gyrinops versteegii (Gilg) Domke 
 L;Sb 
 Phaleria octandra (L.) Baill.  
 Sb 
 Wikstroemia androsaemifolia Decne. 
 Sb  
   
URTICACEAE  
 Dendrocnide carriana Chew 
 NT 
 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd.
 Sb 
 Dendrocnide microstigma (Gaudich.  
    ex Wedd.) Chew
 NT 
 Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew  L 
 Dendrocnide sp.   
 Sb 
 Oreocnide rubescens (Blume) Miq. 
 L;Sb 
 Pipturus argenteus (G. Forst.) Wedd. 
 Sb 
 Procris pedunculata (J.R.Forst. & G.Forst.)  
    Wedd. 
 Sb 
   
VERBENACEAE  
 Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 
 Sb 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

Catatan:  
Dihimpun dari Hidayat (1999), Monk dkk. (2000), Setiadi 
(2005), Siregar, dkk. (2006); Wello, 2008, Kartawinata (2013). 
A: Alor; F: Flores: K: Komodo; L: Lombok; NT: Nusa Tenggara; 
NTT: Nusa Tenggara Timur; S: Sumba; Sb: Sumbawa; Sw: 
Sawu 
Hanya jenis-jenis pohon, perdu dan tumbuhan berkayu yang 
masuk dalam daftar.  
Nama tumbuhan yang hanya mencantumkan marga (sp.) 
dengan lokasi yang berbeda belum tentu jenis yang sama.  
Penulisan nama jenis mengacu pada The Plant List (2016).  
* ‘unresolved name’ yaitu nama jenis yang belum ditetapkan 
statusnya sebagai accepted atau synonym. 
Sumber pustaka yang tidak menyebutkan lokasi (pulau) ditulis 
‘NT’ (Nusa Tenggara) atau ‘NTT’ (Nusa Tenggara Timur)
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ANALISIS PENGARUH ELEVASI, PERSEPSI DAN KESEJAHTERAAN 
PETANI, AKSESIBILITAS TERHADAP KEANEKARAGAMAN VEGETASI   

DI AGROFORESTRI, SIGI - SULAWESI TENGAH 

Nina Dwi Lestari1, Didik Suprayogo2*, Arief Rachmansyah2 

Asisten Dosen Jurusan Tanah FP UB1 
Staf Dosen Tanah FP UB 2* dan Dosen FT UB2 

ABSTRACT 

The objective of the research is to evaluate the level of landscape vegetation diversity in 
agroforestry, to determine the effect of elevation, accessibility, income and farmer’s 
perception on vegetation diversity index. The research was conducted in the district of Central 
Sulawesi Indonesia, Sigi- from July 2014 to February 2015 and the method used is the 
Multidisciplinary Landscape Assessment approach. Research sites where six (6) 
representative Village: Padende and Sibedi in the lower landscape (23-75 m asl), Balane and 
Doda in the middle landscape (148-504 m asl), Dombu and Ongulero in the upper landscape 
(1163-1404 m asl) with 5 replications in each village. The research covered a population of 
392 households and 1217.13 Ha area based agroforestry (32.3% of 3772.13 Ha total 
research area). Total 30 agroforestry farmers and their land (minimum 0.25 Ha, 
Homogeneous land system) were selected as key informants. Research activities for 
observation, survey and analysis is divided into two aspects, Biophysical and Socioeconomic 
aspect.The results showed that the level of vegetation diversity in agroforestry is generally 
quite good and need to be optimized again to enhance its role as buffering zone for 
biodiversity conservation in the agroecosystem landscape and for support sustainable 
livelihood achievement. Efforts to improve vegetation diversity must adjust to habitat 
conditions (elevation and soil health), where vegetation can grow and produce well. An 
increase in the level of income with positive perception of farmers on the benefits of 
vegetation diversity in the future have main role on vegetation diversity that is capable for 
supporting conservation as fundamental asset in sustainable development. Regional 
development as accessibility improvement are still needed and it does not threaten of 
vegetation diversity as long as there is a synergy between human activities and the 
environment.
 

 

PENDAHULUAN 

Tingkat keanekaragaman hayati di tropika basah Sulawesi yang tinggi mengalami 

degradasi akibat laju pertambahan penduduk dan pembangunan daerah, dan kondisi ini juga 

terjadi pula di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sistem agroforestri dalam lansekap sebagai 

pendekatan baru konservasi keanekaragaman hayati diyakini mampu mengkonservasi 

keanekaragaman hayati. Sistem agroforestri dengan keanekaragaman hayati yang tinggi 

diharapkan dapat memberikan jawaban tarik ulur penyelarasan kepentingan produksi untuk 

sumber pendapatan masyarakat dan mampu memberikan layanan lingkungan bagi 

masyarakat. Upaya dan strategi konservasi diperlukan dalam mengurangi ancaman terhadap 

keanekaragaman hayati.  

Pemahaman yang lebih baik dari pola dan proses ekosistem di seluruh lansekap yang 

berbeda-beda akan memungkinkan prediksi yang lebih akurat dari dampak aktivitas manusia 

terhadap keanekaragaman hayati di lansekap, dan memungkinkan upaya pengendalian 

kerusakan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan penggunaan lahan seperti 

Keywords: Agroforestry, Vegetation Diversity Index, Elevation, Farmer’s income and farmers 
perceptions, Accessibility 
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penerapan agroforestri yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Terlepas dari strategi 

konservasi mana yang digunakan untuk menentukan wilayah prioritas dan skala di mana 

strategi diterapkan, penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil analisis data yang 

komprehensif untuk mengurangi ancaman aktivitas manusia dalam pembangunan terhadap 

keanekaragaman hayati dengan batasan masalah difokuskan pada vegetasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keanekaragaman hayati di agroforestri 

dalam koridor konservasi lansekap, mengetahui pengaruh elevasi, aksesibilitas lahan, 

kesejahteraan dan persepsi petani terhadap indeks keanekaragaman vegetasi. Manfaat dari 

penelitian ini untuk Baseline data penelitian keanekaragaman vegetasi dalam sistem 

Agroforestri dalam mendukung program konservasi lingkungan, memberikan rekomendasi 

praktis untuk para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan 

Sumberdaya Lingkungan yang mampu mengatasi tarik ulur kepentingan antara 

kesejahteraan masyarakat dan Lingkungan, memberikan rekomendasi praktis bagi 

masyarakat (khususnya petani agroforestri) agar memahami pentingnya keanekaragaman 

vegetasi untuk perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sigi- Sulawesi Tengah mulai bulan Juli 2014 

hingga Februari 2015. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan pendekatan MLA 

(Multidisciplinary Landscape Assesment). Populasi riset berupa lansekap agroforestri dan 

petani agroforestri, yaitu di enam (6) desa pewakil : Desa Padende dan Sibedi yang terletak 

di lansekap bawah (23-75 m dpl), Desa Balane dan Doda di lansekap tengah (148-504 m 

dpl), serta desa Dombu dan Ongulero di lansekap atas (1163-1404 m dpl). Luas lahan 

agroforestri di Enam desa tersebut total 1217.13 Ha yakni 32.3 % dari keseluruhan luas lahan 

di enam desa pewakil (3772.13 Ha) dengan 392 total populasi responden. Selanjutnya 

sampel dipilih secara purposive random sampling sebanyak 30 plot agroforestri dengan 

syarat: memiliki luas minimal 0.25 Ha, karakteristik geologinya sama, tersebar acak mewakili 

tiga lansekap (tiap lansekap terdiri dari dua desa, dan tiap desa terdiri dari 5 ulangan plot), 

dan 30 orang petani pemilik plot tersebut dipilih sebagai responden kunci. Setiap plot 

agroforestri yang dipilih untuk tujuan karakterisasi direkam geoposisinya (elevasi dan 

koordinat lokasi), diaktivkan tracking fiture GPS (Global Positioning System) untuk membantu 

perhitungan estimasi jarak antara jalan usaha tani terdekat dan rumah pemilik lahan terhadap 

titik ikat plot agroforestri. 

Kegiatan utama dalam penelitian ini meliputi observasi aspek biofisik lahan agroforestri 

dan survei sosial ekonomi masyarakat (petani agroforestri). Aspek biofisik berupa kegiatan 

analisis vegetasi sekaligus survei untuk karakterisasi keanekaragaman hayati lahan 

agroforestri di lokasi yang berbeda elevasinya dalam lansekap, pengambilan sampel tanah 

dan seresah, survei aksesibilitas dan aspek sosial ekonomi yakni survei untuk karakterisasi 

kesejahteraan petani agroforestri sekaligus observasi persepsi masyarakat terutama petani 
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agroforestri terkait pemahaman tentang nilai penting agroforestri dan pentingnya manfaat 

keanekaragaman hayati dalam manajemen lahan agroforestri. 

Dalam kegiatan analisis vegetasi untuk mendapatkan gambaran struktur, komposisi dan 

fungsi penyusun lahan agroforestri perlu observasi plot guna analisis vegetasi dan 

keanekaragamanya dalam plot pada berbagai stadia pertumbuhan mulai jenis anakan pohon, 

semai, pancang, tiang, pohon dewasa hingga pohon besar. dengan metode garis berpetak kuadratik (1 

m2, 4 m2, 25 m2, 100 m2 dan 400 m2) bersarang dalam transek (20 m x 100 m), dan perhitungan untuk 

menentukan Indeks Nilai Penting (INP) dan Indeks Diversitas Shannon Wienner (H’), Indeks Dominansi 

dan keragaman vegetasi Simpson (Ds, D dan Dmax), Indeks Kekayaan Jenis Margalev (R), Indeks 

kemerataan jenis (E). Teknik untuk menggambarkan struktur dan pola sebaran populasi vegetasi 

dalam plot menggunakan metode sketsa gambar sebaran populasi dan distribusi vertical tajuk pohon 

serta dihitung pola sebaran populasi vegetasi di tiap plot dengan Indeks morisita (Id).  

Data karakteristik agroforestri lainnya meliputi tingkat kompleksitas agroforestri (LBD 

relatif dan persentase tutupan kanopi), data masukan seresah dan ketebalannya di tiap plot 

agroforestri. Selain vegetasi, diperlukan observasi dan analisis sampel tanah untuk 

mengetahui karakteristik kesehatan tanah dan potensi kesuburannya. Analisis sampel tanah 

dikerjakan di Lab. Tanah Universitas Tadulako, Lab. Biologi dan Lab. Fisika Tanah 

Universitas Brawijaya. Kegiatan analisis sampel tanaman dan identifikasi nama ilmiahnya 

dilakukan di UPT Herbarium Celebense (CEB), Universitas Tadulako selanjutnya temuan 

beberapa sampel tanaman yang endemik dan langka diawetkan mengikuti “Schweinfruith 

Method” dan didatabasekan mengikuti “BRAHMS” (Biodiversity Research and Herbarium 

Management System).  

Variabel untuk menggambarkan aksesibilitas terkait lahan agroforestri secara khusus 

meliputi kerapatan jalan (km/ Ha), jarak akses dari rumah petani menuju lahan (m), jarak dari 

lahan (titik ikat) menuju jalan usaha tani terdekat (m) dan aksesibilitas umum perlu dinilai 

persentase luas pemukiman (luas pemukiman per luas desa) serta estimasi jarak pusat desa 

menuju pasar induk / kota (km).  

Kegiatan survei sosial ekonomi meliputi analisis kesejahteraan dan persepsi petani 

agroforestri. Analisis kesejahteraan petani secara umum dihitung menggunakan teknik 

pentagon asset dengan metode SLA untuk karakteristik besarnya aset kepemilikan modal 

oleh responden kunci (modal SDA, SDM, Sosial, Finansial, Fisik/ Infrastruktur), analisis 

kesejahteraan secara khusus didekati dengan teknik interview dan analisis usaha tani 

agroforestri. Observasi persepsi masyarakat mengenai nilai penting lahan agroforestri, 

menggunakan teknik Foccus Group Discussion diteruskan kegiatan wawancara mendalam 

(Indepth interview) dengan menggunakan metode RaBA (rapid agrobiodiversity appraisal dari 

World Agroforestry Centre) dan PDM (Pebble Distribution Method dari CIFOR). Responden 

dalam kegiatan FGD dikelompokkan berdasarkan grup (Bapak, Ibu, Anak) dan berdasarkan 

kelompok fungsionalnya. dilanjutkan kegiatan indepth interview dan wawancara terstruktur 

untuk analisis nilai dan manfaat keanekaragaman hayati di Agroforestri. 
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ANALISIS DATA 

Semua data kualitatif hasil dari kegiatan survei sosial ekonomi dikuantitatifkan dengan 

metode skoring, semakin tinggi skor artinya semakin baik. Semua data kuantitatif yang 

didapatkan selanjutnya dianalisis keragamannya (General anova). Alat bantu analisis yang 

digunakan yaitu MS Excel, Genstat versi 15.1, SPSS versi 16, Principle Component Analysis-

PAST versi 1.34, Ecological methodology 2003 Charles J Krebs 2nd untuk tabulasi data, 

verifikasi dan analisis statistik. Analisis data dalam bentuk gambar atau grafis menggunakan 

alat bantu Adobe photoshop serta corel draw X5. Hasil analisis varian jika hasilnya signifikan 

(p<0.05) dilanjutkan dengan uji beda (Duncan, LSD, s.e.d). Selanjutnya perlu analisis 

hubungan antar variabel dengan uji korelasi, jika hasilnya signifikan dilanjutkan uji keeratan 

hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dengan analisis regresi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Agroforestri dan Evaluasi Tingkat Keanekaragaman Vegetasi  

Kondisi karakteristik vegetasi di 30 plot agroforestri, tutupan tajuk pohon berkisar 42.8-

83.5% yakni sebanyak 90% plot memiliki tutupan tajuk >50% (kerapatan kanopi tinggi) dan 

67% plot memiliki basal area relatif <50% (tingkat kompleksitas tinggi) dan 73% plot 

kerapatan pohonnya tinggi (>400 pohon/ha), biomassa pohon bervariasi 80-344 Mg/Ha, berat 

seresah 0.4-10 Mg/Ha dengan ketebalan 0.03-1.43 cm, 60% plot kesehatan tanahnya rendah 

(simpanan karbon tanah kedalaman 10 cm bervariasi 0.19-0.45 Mg/ha, 10% plot BI>1.3 

g/cm3, 73 % plot bermasalah dengan pH: lansekap atas bermasalah dengan bermasalah 

dengan kebasaan tanah, 67% plot memiliki total kejenuhan bahan organik yang rendah). 

kemasaman tanah, lansekap tengah dan bawah Pada skala lansekap (Tabel 1), karakter 

agroforestri terkait tingkat keanekaragaman pohon di keseluruhan lansekap kab. Sigi - 

Sulawesi Tengah tergolong tinggi (H’=3.1), terdiri dari 48 famili dengan kodominasi Fabaceae 

dan Moraceae, 123 jenis tanaman yang didominasi Theobroma cacao (lansekap atas) dan 

Coccos nucifera (lansekap tengah dan bawah). Lansekap atas (H’=2.84) memiliki tingkat 

keanekaragaman yang lebih baik dibandingkan pada lansekap tengah (H’=2.47) dan bawah 

(H’=2.28). Hasil nilai indeks diversitas jenis vegetasi pada level plot bervariasi mulai sangat 

rendah hingga cukup tinggi (H=0.9-2.7).  

Berdasarkan kondisi diversitas optimal (D max), mutlak diperlukan peningkatan diversitas 

vegetasi (D) skala lansekap sebesar 8-19% dan skala lahan sebesar 7-44% dalam upaya 

konservasi keanekaragaman hayati. Pada level lahan indeks keanekaragaman jenis 

bervariasi mulai sangat jelek hingga cukup baik (H=0.9-  2.7). Aneka jenis tanaman yang 

mendominasi di  level plot agroforestri selain kelapa dan kakao,  yakni Musa paradisiaca 

(Pisang), Aleurithes moluccana (Kemiri), Coffea canephora (Kopi), Gliricidia sepium (Gamal), 

Erythrina subumbrans (Dadap), Agathis dammara (Damar putih/ Damar Malolo) dan 

Metroxilon sagu (Sagu). Setiap jenis tersebut memiliki Indeks Nilai Penting (INP) yang 

menggambarkan karakteristik vegetasi yang memiliki sifat paling dominan dalam menentukan 

karakter dari suatu habitat dalam ekosistem, kisaran nilai bervariasi antara 0.45 
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(pengaruhnya sangat lemah dalam menentukan karakter habitat) hingga 1.83 yang artinya 

tingkat dominansi oleh vegetasi tersebut sangat tinggi (berpengaruh penting dalam 

menentukan karakter habitat). Manfaat dan INP vegetasi dominan di agroforestri dijelaskan 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 1. Tabel karakteristik keanekaragaman hayati level lansekap 

Jumlah temuan jenis dan famili serta hasil evaluasi tingkat keanekaragaman vegetasi 

mulai dari stadia pohon besar, pohon sedang, tiang, pancang, semai hingga anakan pohon di 

agroforestri mulai dari lansekap atas hingga bawah cukup bervariasi. Terdapat 87% dari 30 

plot memiliki tingkat indeks kemerataan jenis yang tergolong tinggi (E>0.6); 93% dari 30 plot 

memiliki indeks dominansi yang rendah (Ds<0.4); 63% dari 30 plot meiliki indeks 

keanekaragaman jenis yang tinggi (D>0.7); dan 67% dari 30 plot memiliki indeks kekayaan 

jenis (R>2.6) yang tinggi pula. Sebanyak 63% dari 30 plot observasi memiliki 

keanekaragaman jenis tergolong rendah (H<2), dan 37% tergolong cukup tinggi (H=2-3).  

Kondisi nilai kesamaan karakter antara habitat dalam tiap lansekap ditunjukkan dengan 

indeks soerensen, hasil menunjukkan tingkat kesamaan yang rendah (Cs=0.48) antar 

lansekap, antara lansekap bawah dan tengah sangat tinggi (Cs=1.23), antara lansekap 

bawah dan atas tergolong sedang (Cs=0.6), dan antara lansekap tengah dan atas tergolong 

tinggi (Cs=0.72). 

Nilai indeks morisita (sebaran populasi total pohon) sebesar 23% dari 30 plot yang diamati 

memiliki pola sebaran yang acak dengan kecenderungan seragam (Id<0.75), dan sisanya 

77% plot memiliki kecenderungan sebaran pohon yang sifatnya random/ acak dan hanya 3% 

plot memiliki pola sebaran mengelompok. Hal tersebut menunjukkan pola struktur horisontal 

dalam manajemen lahan agroforestri secara umum sudah cukup baik. Berdasarkan 

karakteristik sebaran vertikal tajuk agroforestri, terdapat 3-6 strata lapisan tajuk pohon 
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umumnya memiliki 4 strata tajuk yang banyak terkonsentrasi di zona C (ketinggian 4-20 m). 

Terdapat 7% plot ditemukan memiliki 6 (enam) strata tajuk berlapis menyerupai hutan yakni 

di lansekap tengah dan atas dan 17% plot memiliki tajuk pohon mencapai zona A (tinggi >30 

m). Sistem agroforestri idealnya bisa berperan optimal dalam konservasi keanekaragaman 

hayati jika karakteristik struktur dan komposisi vegetasi penyusunnya menyerupai sistem 

hutan (S namun yang ada di Sigi dewasa ini masih banyak yang belum optimal kualitasnya 

sehingga tindakan manajemen dalam rangka pemilihan jenis dengan karakteristik tajuk yang 

berlapis dan manajemen mempertahankan strutur dan karakteristik vegetasi alami yang 

tersisa mutlak diperlukan. 

Secara umum, kondisi keanekaragaman vegetasi dalam lansekap pertanian di Sigi hanya 

37% yang sudah cukup baik dan mampu berperan sebagai kawasan penyangga konservasi 

keanekaragaman hayati. Terdapat 10% plot (tersebar di lansekap tengah dan atas) 

ditemukan memiliki stadia vegetasi tingkat anakan (dbH <2 cm), dan 23% plot di lansekap 

bawah dan tengah ditemukan memiliki stadia vegetasi tingkat semai (dbH 2-5 cm tinggi <1.5 

m), 100% hasil survei tidak menemukan vegetasi pada stadia sapihan (dbH 2-5 tinggi >1.5 

m). Keberadaan vegetasi pada stadia yang masih muda (sapihan, semai dan anakan),penting 

artinya dalam konservasi keanekaragaman vegetasi, dan menjadi indikator keberlanjutan 

dalam manajemen agroforestri di lansekap pertanian. Dalam rangka mempertahankan 

keberlanjutan sistem agroforestri, perlu ada kegiatan penanaman kembali (baik penghijauan 

maupun reboisasi) terutama pada lokasi dengan tingkat keanekaragaman vegetasi stadia 

sapihan, semai, dan anakan yang masih sangat rendah.  

Keberhasilan upaya konservasi di masa lampau ditunjukkan dari temuan vegetasi hutan 

tersisa yang cukup tinggi. Terdapat 90% plot memiliki pohon besar (dbH>30 cm), sebagian 

memiliki ketinggian tajuk hingga >30 m, namun hanya ditemukan di lansekap atas dan tengah 

saja. Berdasarkan data tersebut, keanekaragaman vegetasi di agroforestri umumnya masih 

rendah dan upaya konservasi untuk memperbaiki yang belum optimal dan mempertahankan 

yang sudah baik mutlak diperlukan. Perbaikan manajemen lahan agroforestri mutlak 

diperlukan untuk memperkaya jenis tanaman, dan pilihan jenisnya harus menyesuaikan 

dengan kondisi habitat dimana vegetasi tumbuh dan ditanam (mempertimbangkan elevasi, 

total kejenuhan Bahan Organik tanah), memperkaya jenis tanaman dengan pengaturan pola 

sebaran tanaman dengan Id⋍1, meningkatkan kerapatan, mempertahankan variasi dalam 

stratifikasi tajuk, teknik pemilihan  

jenis vegetasi yang tepat, berumur panjang dengan berat jenis >0.6 dan siklus panen lebih 

lama untuk mendapatkan produksi primer yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan 

petani. 
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Tabel 2. Indeks Nilai Penting Vegetasi Dominan dan manfaatnya berdsarkan persepsi masyarakat

LANSEKAP DESA VEGETASI 

DOMINAN

INP (%) MANFAAT PENTING Bagian tanaman yang 

dimanfaatkan

ATAS DB Dadap 78.77 Penaung, Penyubur Tanah, Papan, Pagar, Kayu bakar Batang, Daun

Damar Putih 76.52 Konstruksi, penghasil kopal, bahan lem, varnis, 

kerajinan pernik-pernik

Batang, Getah

Kopi 72.28 Pangan, Dagangan, Kayu bakar Buah, Daun, Batang

Kakao 44.73-56.91 Dagangan, Kayu bakar Buah, Batang

ON Kakao 97.77-107.01 Dagangan, Kayu bakar Buah, Batang

Damar Putih 70.11-75.41 Konstruksi, Batang diperdagangkan dan Getah bisa 

dijual

Batang, Getah

Dadap 65.85 Penaung, Papan, Pagar, Kayu bakar Batang

TENGAH BA Kelapa 104.82-174.74 Adat, Konstruksi, Perkakas, Kosmetik, Dagangan, 

Pangan, Pemecah angin, Pagar

Batang, Pelepah, 

Daun, Buah

Kakao 71.24 Dagangan, Kayu bakar Buah, Batang

DD Kemiri 52,88-134,95 Dagangan, Kosmetik, Kayu bakar Buah, Batang

BAWAH PA Kelapa 135.47 Pangan, Konstruksi, Adat, Peralatan, Dagangan Buah, Batang, Pelepah 

Gliricidia 122.26 Pakan Ternak, Penyubur tanah, Perkakas, Pagar Batang, Daun

Pisang 92.91-112.53 Pangan, Dagangan, Perkakas Daun, Batang, Bunga

Sagu 95.40 Adat, Perkakas, pakan ternak, Konstruksi ringan dan 

tembok rumah, atap rumah, habitat ulat sagu (obat), 

Dagangan, Pangan

Batang, Daun dan 

Pelepah

SI Kelapa 125.95-183.09 Pangan, Konstruksi, Dagangan Buah, Batang, Pelepah 

Pisang 104.05-118.07 Pangan, Adat, Peralatan, Dagangan Buah, Batang, Bunga

 

 
Pengaruh Elevasi terhadap Indeks Keanekaragaman Vegetasi 

Tingkat Keanekaragaman vegetasi semakin meningkat selaras dengan peningkatan elevasi. 

Elevasi merupakan salah satu indikator dari ondisi habitat yang mempengaruhi tingkat 

keanekaragaman hayati. Hasil tersebut sesuai dan mendukung dari hasil penelitian 

Abendroth (2009) bahwa keberagaman vegetasi dipengaruhi oleh perubahan alam 

sebagaimana perubahan dalam kondisi habitat (salah satunya elevasi) dan hasil dari tindakan 

manajemen sebagai bentuk aktivitas masyarakat. Namun berbeda dari hasil penelitian 

Kessler (2005), menyatakan bahwa keanekaragaman hayati dipengaruhi kondisi dimana 

ekosistem itu berada yakni habitat vegetasi, daerah hutan hujan dataran rendah memiliki 

tingkat keanekaragaman dan kekayaan jenis yang lebih tinggi dibandingkan hutan hujan 

dataran tinggi, sebagai akibat manifestasi dari kondisi kesuburan tanah dan manajemen 

lahan di daerah yang lebih rendah. Dalam penelitian ini, hasil elevasi berkorelasi nyata 

dengan semua variabel indeks keanekaragaman hayati (R, E, H, D, Dmax, Ds, INP) namun 

tidak berpengaruh nyata terhadap indeks sebaran populasi vegetasi (Id). Regresi antara 

ketinggian tempat dengan variabel keanekaragaman vegetasi bisa dilihat pada Tabel 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

465 

 

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Pengaruh Elevasi terhadap Indeks Keanekaragaman Vegetasi 

Y a 
X= Elevasi (m 

dpl) 
r R2 

Kerapatan total pohon 
(pohon ha-1) 

381 0.2496 0.69** 0.14** 

Indeks keanekaragaman 
jenis total pohon (H’) 

1.5199 0.000576 0.72** 0.54** 

Indeks kekayaan Jenis total 
pohon (R) 

2.291 0.001508 0.66** 0.46** 

Indeks kemerataan Jenis 
total pohon (E) 

0.6478 0.0000728 0.48** 0.26** 

Indeks Morisita (Id) 0.8445 0.0001033 0.19* 0.08** 

Nilai indeks diversitas 
Simpson (D) 

0.6789 0.0001070 0.60** 0.39** 

Indeks Dominan Simpson 
(Ds) 

0.3111 -0.000104 0.59** 0.37** 

Luas Bidang Dasar Total 
Pohon Relatif 

0.5570 -0.000183 0.50* 0.27** 

 
 

 

 

*) data diuji regresi dengan selang kepercataan 95%, dimana **) sangat nyata, tn = tidak nyata

 

Pengaruh persepsi terhadap Keanekaragaman Vegetasi di Agroforestri 

Masyarakat pada setiap lansekap memiliki persepsi yang berbeda mengenai tingkat 

kepentingan nilai guna agroforesti terhadap kehidupan mereka. Masyarakat Desa Dombu dan 

Ongulero pada lansekap atas pada umumnya memiliki persepsi yang sama bahwa nilai guna 

agroforesi sangat penting bagi kehidupan mereka. Hal ini didukung dengan sebanyak 65% 

masyarakat Desa Dombu dan 55% Desa Ongulero menyatakan sangat penting terhadap nilai 

guna tersebut. Adapun variabel Nilai Guna agroforestri yang memiliki nilai paling tinggi adalah 

variabel masa depan sebesar 94% pada Desa Dombu dan variabel kayu bakar serta masa 

depan dengan prosentase 87% pada Desa Ongulero. Pada lansekap atas, persepsi yang 

didapatkan berbeda pada setiap desa. Masyarakat Desa Balane sebesar 43% memiliki 

persepsi bahwa nilai guna agroforestri sangat penting, namun Masyarakat Desa Doda 

sebesar 42% memiliki persepsi bahwa nilai guna agroforesti penting bagi kehidupan. Adapun 

variabel Nilai Guna agroforestri yang memiliki nilai paling tingi adalah variabel makanan dan 

masa depan sebesar 74% pada Desa Balane dan variabel peralatan/perkakas depan dengan 

prosentase 83% di Desa Doda. Sedangkan pada lansekap bawah, Masyarakat Desa 

Y A 
X= C-org/ 

Cref 
Korelasi 

(r) 
R2 

Kerapatan total pohon (pohon ha-1) 777.3 -307.1 0.52** 0.17** 

Indeks keanekaragaman jenis total pohon (H’) 2.490 -0.776 0.61** 0.39** 

Indeks kekayaan Jenis total pohon (R) 4.857 -2.064 0.57** 0.34** 

Indeks kemerataan Jenis total pohon (E) 0.7642 -0.0907 0.36* 0.16* 

Indeks Morisita (Id) 1.066 -0.195 0.26* 0.13 

Nilai indeks diversitas Simpson (D) 0.8646 -0.1507 0.53** 0.31** 

Indeks Dominan Simpson (Ds) 0.1311 0.1458 0.51** 0.29** 

Luas Bidang Dasar Total Pohon Relatif 0.2766 0.2135 0.34* 0.15 

*) data diuji regresi dengan selang 
kepercayaan 95%, dimana **) sangat nyata, tn 
= tidak nyata  
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Padende dan Desa Sibedi memiliki persepsi yang sama bahwa nilai guna agroforesti sangat 

penting bagi kehidupan. Prosesntase masyarakat yang memiliki persepsi tersebut, yaitu 35 

masyarakat pada Desa Padende dan 47% masyarakat di Desa sibedi yang menyatakan 

sangat penting. Adapun variabel Nilai Guna agroforestri yang memiliki nilai paling tingi adalah 

variabel kayu bakar sebesar 55% pada Desa Padende dan variabel konstruksi berat dengan 

prosentase 73% di Desa Doda. 

Jika dilihat berdasarkan jenis nilai guna lahan agroforestri, masyarakat di setiap lansekap 

memiliki persepsi bahwa nilai eksotik (59,3%) lebih penting daripada nilai endemik (40,6%). 

Pada nilai guna endemik dan eksotik, masyarakat di setiap lansekap memiliki persepsi yang 

sama bahwa fungsi ekonomi merupakan fungsi yang paling penting dan dianggap paling 

berpengaruh bagi kehidupan dibandingkan fungsi ekologi dan sosbud. Adapun persepsi 

masyarakat mengenai bagian produk lahan agroforesti yang paling banyak bermanfaat pada 

setiap lansekap memiliki hasil yang sama. Pada lansekap atas, masyarakat Desa Dombu dan 

Desa Ongulero memiliki persepsi bahwa bagian batang dan daun merupakan nilai guna 

produk agroforestri yang paling bermanfaat dibandingkan bagian lainnya. Pada Lansekap 

tengah, masyarakat Desa Balane dan Desa Doda juga memiliki persepsi yang sama bahwa 

batang dan daun juga merupakan nilai guna produk agroforestri yang paling bermanfaat 

dibandingkan bagian lainnya. Hal ini juga tejadi pada masyarakat lansekap bawah baik di 

Desa Padende dan Desa sibedi yang memiliki persepsi sama bahwa batang dan daun juga 

merupakan nilai guna produk agroforestri yang paling bermanfaat dibandingkan bagian 

lainnya. 

 
Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat terhadap Keanekaragaman Vegetasi 

Dari hasil analisis SLA untuk Masyarakat Petani Agroforestri di Kabupaten Sigi yang 

dibagi menjadi tiga kecamatan yaitu untuk Kecamatan Marawola Desa Papende hasil analisis 

SLA modal tertinggi ada pada modal finansial dan modal terendah pada modal sosial di Desa 

Papende. Berbeda dengan di Desa Sibedi yang hasil analisis SLA modal tertinggi ada pada 

modal infrastruktur dan modal terendah pada modal Sumber Daya Manusia. Sedangkan 

untuk Kecamatan Kinovaro hasil analisis SLA modal tertinggi ada pada modal infrastruktur 

dan modal terendah pada modal Sumber Daya Manusia di Desa Balane dan untuk hasil 

analisis SLA di Desa Doda modal tertinggi ada pada modal alam/lingkungan dan modal 

terendah ada pada modal sosial. Untuk Kecamatan Marawola Barat dari hasil analisis SLA 

modal tertinggi ada pada modal finansial dan modal terendah ada pada modal infrastruktur di 

Desa Dombu sedangkan untuk Desa Ongulero. hasil analisis SLA modal tertinggi ada pada 

modal alam/lingkungan dan modal yang terendah berada pada modal infrastruktur. 

Berdasarkan hasil analisis perikehidupan berkelanjutan (SLA) untuk Masyarakat Petani 

Agroforestri di Kabupaten Sigi yang dibagi menjadi tiga kecamatan yaitu untuk Kecamatan 

Marawola Desa Papende hasil analisis perikehidupan berkelanjutan (SLA) modal tertinggi 

ada pada modal finansial dan modal terendah pada modal sosial di Desa Papende. Berbeda 

dengan di Desa Sibedi yang hasil analisis perikehidupan berkelanjutan (SLA) modal tertinggi 

ada pada modal infrastruktur dan modal terendah pada modal Sumber Daya Manusia. 
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Sedangkan untuk Kecamatan Kinovaro hasil analisis perikehidupan berkelanjutan (SLA) 

modal tertinggi ada pada modal infrastruktur dan modal terendah pada modal Sumber Daya 

Manusia di Desa Balane dan untuk hasil analisis perikehidupan berkelanjutan (SLA) di Desa 

Doda modal tertinggi ada pada modal alam/lingkungan dan modal terendah ada pada modal 

sosial. Untuk Kecamatan Marawola Barat dari hasil analisis perikehidupan berkelanjutan 

(SLA) modal tertinggi ada pada modal finansial dan modal terendah ada pada modal 

infrastruktur di Desa Dombu sedangkan untuk Desa Ongulero. hasil analisis perikehidupan 

berkelanjutan (SLA) modal tertinggi ada pada modal alam/lingkungan dan modal yang 

terendah berada pada modal infrastruktur.Berdasarkan hasil analisis perikehidupan 

berkelanjutan (SLA) untuk Masyarakat Petani Agroforestri di Kabupaten Sigi yang dibagi 

menjadi tiga kecamatan yaitu untuk Kecamatan Marawola Desa Papende hasil analisis 

perikehidupan berkelanjutan (SLA) modal tertinggi ada pada modal finansial dan modal 

terendah pada modal sosial di Desa Papende. Berbeda dengan di Desa Sibedi yang hasil 

analisis perikehidupan berkelanjutan (SLA) modal tertinggi ada pada modal infrastruktur dan 

modal terendah pada modal Sumber Daya Manusia. Sedangkan untuk Kecamatan Kinovaro 

hasil analisis perikehidupan berkelanjutan (SLA) modal tertinggi ada pada modal infrastruktur 

dan modal terendah pada modal Sumber Daya Manusia di Desa Balane dan untuk hasil 

analisis perikehidupan berkelanjutan (SLA) di Desa Doda modal tertinggi ada pada modal 

alam/lingkungan dan modal terendah ada pada modal sosial. Untuk Kecamatan Marawola 

Barat dari hasil analisis perikehidupan berkelanjutan (SLA) modal tertinggi ada pada modal 

finansial dan modal terendah ada pada modal infrastruktur di Desa Dombu sedangkan untuk 

Desa Ongulero. hasil analisis perikehidupan berkelanjutan (SLA) modal tertinggi ada pada 

modal alam/lingkungan dan modal yang terendah berada pada modal infrastruktur. 

 

 
Demikian halnya dengan pendapatan masyarakat mempengaruhi tingkat kekayaan jenis dan 

keanekaragaman jenis vegetasi (Gambar 4) Kesejahteraan petani (salah satu indikatornya pendapatan 
dari sektor agroforestri) menunjukkan pengaruh sebesar 30% menentukan keberhasilan konservasi 
keanekaragaman hayati (terutama kekayaan jenis pohon), hasil uji korelasi menunjukkan nilai yang 
sangat nyata antara pendapatan dengan indeks kekayaan jenis pohon (r=0.5). 
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4.5 Pengaruh aksesibilitas terhadap keanekaragaman vegetasi 

 
 
 
 
 

 
 

a 
X=kerapatan 
jalan (m ha-1) 

Korelasi 
(r) 

R2 

Kerapatan total pohon (pohon ha-1) 572.3 -3.02 0.15** 0.04 

Indeks keanekaragaman jenis total pohon 
(H’) 

1.945 -0.00652 0.14** 0.05 

Indeks kekayaan Jenis total pohon (R) 3.407 -0.0173 0.11** 0.05 

Indeks kemerataan Jenis total pohon (E) 1.000 -0.732 0.14** 0.05 

Indeks Morisita (Id) 0.8461 0.00337 0.15** 0.13 

Nilai indeks diversitas Simpson (D) 0.7573 -0.00118 0.04** 0.04 

Indeks Dominan Simpson (Ds) 0.2345 0.00117 0.03** 0.04 

Luas Bidang Dasar Total Pohon Relatif 0.4096 0.00283 0.13** 0.05 

*) data diuji regresi dengan selang kepercataan 95%, dimana **) sangat nyata, tn = 
tidak nyata  
 
 
 
 
 

Gambar 4. Pengaruh Persepsi (Skor manfaat masa depan) terhadap Keanekaragaman Vegetasi 
Vegetasi 

Gambar 4.5 Pengaruh Tingkat pendapatan petani agroforestri terhadap indeks kekayaan jenis vegetasi 
dan Keanekaragaman vegetasi- Shannon Wienner 
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Y a 
X= jarak 
dengan 
kota (km) 

Korelasi 
(r) 

R2 

Kerapatan total pohon (pohon ha-1) 356.1 6.32 0.68** 0.31** 

Indeks keanekaragaman jenis total pohon 
(H’) 

1.4769 0.01406 0.69** 0.49** 

Indeks kekayaan Jenis total pohon (R) 2.204 0.03579 0.61** 0.40** 

Indeks kemerataan Jenis total pohon (E) 0.6418 0.001796 0.46** 0.24** 

Indeks Morisita (Id) 0.8358 0.00256 0.18** 0.07 

Nilai indeks diversitas Simpson (D) 0.6700 0.002647 0.58** 0.36** 

Indeks Dominansi Simpson (Ds) 0.3197 -0.002575 0.57** 0.34** 

Luas Bidang Dasar Total Pohon Relatif 0.5688 -0.00439 0.46** 0.27** 

*) data diuji regresi dengan selang kepercataan 95%, dimana **) sangat nyata, tn = tidak 
nyata  
 

 
KESIMPULAN 

 

1. Pada skala lansekap, karakter agroforestri terkait tingkat keanekaragaman pohon di 

keseluruhan lansekap Sigi-Sulawesi Tengah tergolong tinggi (H’=3.1), dan tingkat 

keanekaragaman pohon di lansekap atas (H’=2.84) lebih baik jika dibandingkan pada 

lansekap tengah (H’=2.47) dan bawah (H’=2.28). Kondisi nilai kesamaan karakter 

antara habitat dalam tiap lansekap ditunjukkan dengan indeks soerensen 

menunjukkan tingkat kesamaan yang rendah (Cs=0.48), antara lansekap bawah dan 

tengah sangat tinggi (Cs=1.23), antara lansekap bawah dan atas tergolong sedang 

(Cs=0.6), dan antara lansekap tengah dan atas tergolong tinggi (Cs=0.72). 

2. Elevasi atau ketinggian tempat berpengaruh sangat nyata terhadap indeks 

keanekaragaman pohon di agroforestri, namun tidak nyata pengaruhnya terhadap 

sebaran populasi vegetasi. 

3. Upaya pembangunan yang ditujukan untuk peningkatan aksesibilitas lahan 

agroforestri tidak mengancam keanekaragaman hayati, terbukti tidak ada pengaruh 

yang signifikan dari indeks kerapatan jalan terhadap indeks keanekaragaman hayati. 

Meskipun demikian terdapat pola dari peningkatan kerapatan jalan. Secara umum 

ada pengaruh yang sangat nyata antara akses jarak dari kota terhadap indeks 

keanekaragaman vegetasi. 

4. Kesejahteraan petani (indikator pendapatan dari sektor agroforestri) menunjukkan 

pengaruh sebesar 30% menentukan keberhasilan konservasi keanekaragaman 

hayati (terutama kekayaan jenis pohon), hasil uji korelasi menunjukkan nilai yang 

sangat nyata antara pendapatan dengan indeks kekayaan jenis pohon (r=0.51). 

5. Persepsi petani tentang nilai dan manfaat penting agroforestri di masa yang akan 

datang kecil sekali pengaruhnya terhadap keanekaragam- an hayati (R2 terhadap 

kekayaan 

jenis sebesar 0.22 dan terhadap keanekaragaman pohon 0.19). Hasil uji korelasi 

yang sangat signifikan antara total skor manfaat masa depan dengan kekayaan jenis 

vegetasi (r=0.5) dan signifikan dengan keanekaragaman vegetasinya (r=0.43). Hasil 
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uji korelasi antara skor manfaat masa lampau dan masa kini dari lahan agroforestri  

tidak menunjukkan hubungan yang jelas terhadap besarnya indeks keanekaragaman 

vegetasi. 

 

SARAN 

1. Penentuan plot untuk diukur keanekaragaman hayatinya perlu untuk divalidasi dan 

harus representatif dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, 

2. Kegiatan penelitian serupa, untuk tujuan monitoring dan evaluasi lebih lanjut untuk 

memperkaya database keanekaragaman hayati dan eksplorasi aneka manfaat lokal 

dari produk agroforestri selain kayu akan bermanfaat bagi kepentingan ilmiah, 

mampu menjadi sumber inspirasi petani dan generasi yang akan datang untuk lebih 

meningkatkan value dari vegetasi guna peningkatan pendapatan serta mampu 

menjadi bahan pertimbangan penting para pengambil kebijakan untuk 

menyelaraskan antara pembangunan dan konservasi lingkungan. 

3. Perlu dillakukan riset terkait kelulushidupan dan teknik silvikultur beberapa jenis 

vegetasi stadia <5 cm, untuk uji survival rate dan kecocokan yang mampu bertahan 

hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim sebelum melakukan program reboisasi 

dan penghijauan, domestikasi pohon dalam rangka menekan dominansi invasive 

spesies dari jenis vegetasi yang eksotik perlu dilakukan baik skala riset maupun 

program pendampingan petani, 

4. Penelitian di lokasi yang sama di masa yang akan datang untuk monitoring evaluasi 

perubahan kehati diperlukan, dan 

5. Berbagai upaya strategi untuk menanam lebih banyak lagi pohon mutlak diperlukan, 

dan yang penting lagi upaya pemeliharaan dan perawatan pohon kecil (stadia awal 

pertumbuhan) diperlukan untuk keberlanjutan dan pelestarian pohon yang berukuran 

besar yang tersisa. 
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supervisor (Didik Suprayogo, PhD dan Pak Arief Rachmansyah, Dr.Nat.rer). 
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ABSTRAK 
 

Bambu merupakan tanaman monokotil dan termasuk keluarga rerumputan. Tanaman 
ini berperan penting pada banyak negara di Asia, dan dimanfaatkan untuk bahan baku 
makanan, pembuatan konstruksi bangunan, tanaman penahan erosi tanah dan pengikat air 
tanah. Berbagai macam jenis bambu dapat hidup di daerah-daerah yang ada di Indonesia. 
Indonesia memiliki berbagai macam jenis bambu dan sepertiganya terdapat terdapat di pulau 
Jawa, beberapa diantaranya berada di Kabupaten Malang, namun belum diketahui potensi 
pemanfaatan tanaman bambu tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Malang, 
menggunakan metode survey, observasi, identifikasi tanaman dan wawancara. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa plasma nutfah bambu di Kabupaten Malang mempunyai 
potensi sebagai tanaman:  penunjang ketahanan pangan, penunjang ekonomis, dan 
penunjang ketahanan ekologi berdasarkan perspektif holistik kearifan lokal masyarakat 
pedesaan di Kabupaten Malang. 

 
Kata kunci: bambu, plasma nutfah, masyarakat pedesaan, Kabupaten Malang 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Kabupaten Malang mempunyai beberapa wilayah yang merupakan sentra produksi 

bambu. Pada wilayah tersebut ditemukan 13 jenis bambu yang mempunyai potensi dan 

memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakatnya. Bambu-bambu tersebut dimanfaatkan 

baik sebagai bahan makanan atau keperluan lainnya, dan jenis tumbuhan ini merupakan 

salah satu komoditas yang dapat dijadikan usaha dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat setempat  (Ardiarini dan Respatijarti, 2015).  

Daerah sentra produksi bambu di Kabupaten Malang tersebut merupakan daerah 

dengan tanaman bambu yang tumbuh baik secara liar maupun dibudidayakan. Beberapa 

daerah tersebut antara lain yaitu Kecamatan Tajinan, Kecamatan Wajak, Kecamatan 

Wonosari, dan Kecamatan Kromengan. Berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan 

Kabupaten Malang (2015) maka di wilayah Kabupaten Malang terdapat beberapa daerah 

yang menjadi sentra produksi bambu antara lain Kecamatan Kromengan dan Kecamatan 

Wonosari, Wilayah tersebut adalah sentra produksi dupa, tusuk sate, dan kerajinan. Survey 

BPDAS pada tahun 2009 diketahui bahwa Kecamatan Wonosari dan Tajinan merupakan 

daerah dengan luasan bambu ±50 ha yang terbagi dalam beberapa desa sentra tanaman 

bambu. Produk bambu di Kabupaten Malang dapat diolah menjadi berbagai macam barang, 

mulai makanan hingga kerajinan tangan unggulan berupa anyaman, besek, biting dupo, tusuk 

sate, dan telah menjadi komoditas ekspor (Anonima, 2015; Anonimb, 2015).  
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Potensi tanaman bambu meningkat seiring dengan kegunaannya sebagai bahan 

baku industri.  Pengolahan  bambu dari cara-cara tradisional ke cara modern merupakan 

metode yang digunakan di bidang pertanian dan kehutanan untuk menghadapi tantangan 

perubahan iklim. Berdasarkan banyaknya kegunaan bambu, sebagai perbandingan dengan 

masyarakat pedesaan di Kabupaten Malang, maka masyarakat pedesaan di India Utara  

mengelola hasil olahan bambu mentah dan hasil jadi bambu yang telah diolah untuk diekspor 

ke beberapa tempat dengan nama yang berbeda pada tempat yang berbeda. Sebagai 

contoh, di China dikenal dengan nama ‘Friends of the people’, in Vietnam –‘My brother’, and 

in India –‘Green Gold’ (Nongdam and Leimapokpam, 2014).  

Bambu merupakan tanaman yang memiliki manfaat sangat penting bagi kehidupan. 

Semua bagian tanaman mulai dari akar, batang, daun, kelopak, bahkan rebungnya dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan (Nadeak, 2009). Produk Hasil Hutan Non Kayu 

(HHNK) berupa bambu ini berperan penting dalam bidang ekonomi dan budaya. Bambu telah 

dikembangkan menjadi produk unggul yang dapat menggantikan kayu. Berbagai aplikasi 

untuk industri bambu dinilai lebih unggul menggantikan kayu. Hal ini merupakan salah satu 

komoditas yang dapat digunakan untuk melindungi hutan dunia dari kegiatan eksploitasi. 

Bambu merupakan bahan baku utama konstruksi terutama di pedesaan pada banyak negara. 

Selain itu, juga dikembangkan berbagai produk dari bambu antara lain untuk pulp, 

kertas,panels, lantai, atap, kain, minyak, gas, dan arang selain itu tunas bambu yang disebut 

rebung merupakan sayuran yang bergizi tinggi dan dapat diolah dalam berbagai menu 

makanan (Lobovikov, et al, 2007). 

Kearifan lokal yang melekat pada kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia pada 

umumnya telah mampu memilah bahan bambu dengan baik sesuai dengan fungsinya. 

Berdasarkan Widnyana (2008) maka tanaman bambu yang dikenal oleh masyarakat adalah 

bambu dengan sifat baik untuk dimanfaatkan antara lain batangnya kuat, ulet, lurus, rata, 

keras, mudah dibelah, mudah dibentuk, dan mudah dikerjakan serta ringan sehingga mudah 

diangkut. Tanaman bambu mempunyai sistem perakaran serabut dengan akar rimpang yang 

sangat kuat. Karakteristik perakaran bambu memungkinkan tanaman ini menjaga sistem 

hidrologis sebagai pengikat tanah dan air, sehingga dapat digunakan sebagai tanaman 

konservasi (Zhou et al., 2005). Tunas muda bambu (rebung) dapat dijadikan bahan makanan 

dan telah dimanfaatkan sebagai makanan kaleng, daunnya dapat dijadikan sebagai 

pembungkus makanan. Akarnya yang kuat dapat dijadikan sebagai bahan kerajinan dan 

bahan pertanian. Selain itu, tanaman bambu dapat dijadikan sebagai tanaman konservasi 

karena mempunyai daya dukung terhadap ligkungan yang tinggi (Misra et al., 2014).  

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari potensi pemanfaatan bambu di Kabupaten 

Malang yang berada pada zona sentra produksi bambu berdasarkan kearifan lokal 

masyarakatnya.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Malang yang terdiri atas empat (4) kecamatan dan 

delapan (8) desa,  terdiri atas Kecamatan Tajinan (Desa Tajinan, Desa Gunungronggo, dan  

Desa Purwosekar); Kecamatan Wajak (Desa Kidangbang dan Desa Codo); Kecamatan 

Kromengan (Desa Peniwen dan Desa Jambuwer) dan Kecamatan Wonosari (Desa Wonosari 

dan Desa Sumberdem). Kondisi  geografis Kabupaten Malang, terletak pada 112° 17' 10,90" 

sampai dengan 112° 57' 00" Bujur Timur dan 7° 44' 55,11" sampai dengan 8° 26' 35,45" 

Lintang Selatan.  

Penelitian dilaksanakan dengan metode observasi lapang dan wawancara responden 

atau informan. Metode dilakukan dengan memberikan gambaran dan analisa terhadap objek 

yang diteliti (observasi) melalui data sampel yang telah nyata terjadi di lapangan (in situ). 

Observasi dilakukan hanya untuk mengetahui hal – hal yang berhubungan dengan keadaan 

yang bersangkutan sehingga analisa data yang digunakan adalah penyajian data deskriptif 

(Yani, 2012). Sedangkan pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling atau 

sengaja memilih sampel yang mempunyai informasi tentang fenomena yang diteliti 

(Simatupang et al, 2013) teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

masyarakat dimana teknik ini dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel yang 

diambil dari masyarakat adalah masyarakat yang memanfaatkan bambu. Proses pengamatan 

dan wawancara dilakukan pada musim hujan dan kemarau. Proses mengidentifikasi 

morfologi tanaman bambu mengacu Widjaja (2001). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tiga belas bambu yang ditemukan menggunakan nama lokal di sentra produksi bambu 

di Kabupaten Malang terdiri dari: apus (Gigantochloa apus), jawa (Gigantochloa atter), petung 

(Dendrocalamus asper), rampal (Schizostachyum zollingeri), ampel (Bambusa vulgaris), ori 

(Bambusa blumeana), jabal (Schizostachyum brachycladum), wulung (Gigantochloa 

atroviolacea), wuluh (Schizostachyum silicatum), kuning (Bambusa vulgaris var. Striata), 

rampal kuning (Schizostachyum brachycladum cv. Kuning), jakarta (Thyrsostachys 

siamensis), and  tutul (Bambusa maculata). Jenis-jenis bambu dapat dilihat dalam Tabel 1.  

 
Tabel 1. Jenis-jenis bambu di Kabupaten Malang 
 

No Nama Lokal Nama Spesies 

1. Bambu Apus Gigantochloa apus Kurz 

2. Bambu Jawa Gigantochloa atter (Hassk.) Kurz 

3. Bambu Petung 
Dendrocalamus asper Backer ex K. 
Heyne 

4. Bambu Rampal Schizostachyum zollingeri Steud 

5. Bambu Ampel Bambusa vulgaris Schard. ex  J.C.Wendl 

6. Bambu Ori Bambusa blumeana Schult.f. 

7. Bambu Jabal Schizostachyum brachycladum Kurz 
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8. Bambu Wulung Gigantochloa atroviolacea Widjaja 

9. Bambu Wuluh Schizostachyum silicatum Widjaja 

10. Bambu Kuning Bambusa vulgaris var. striata 

11. Bambu Rampal Kuning 
Schizostachyum brachycladum cv. 
Kuning 

12. Bambu Jakarta Thyrsostachys siamensisGamble 

13 Bambu Tutul Bambusa maculata Widjaja 

 
Bambu-bambu tersebut mempunyai banyak potensi untuk masyarakat pedesaan di 

Kabupaten Malang. Bambu juga mempunyai fungsi tersendiri pada masyarakat ini, selain 

masih terjaga secara arif, juga banyak kegunaannya, seperti: industry, kerajinan, konstruksi 

dan konservasi.  Berdasarkan wawancara pada masyarakat pedesaan di daerah sentra 

bambu tersebut, hasil menunjukkan bahwa potensi bambu diklasifikasikan menjadi 3 sumber 

potensi, yaitu: bambu sebagai sumber bahan pangan fungsional (food security), potensi 

bernilai ekonomi (economic value) dan ketahanan ekologi (ecological security). 

 
Bambu sebagai ketahanan pangan 
 

Tunas bambu atau rebung dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan. 

Masyarakat pedesaan mengkonsumsi rebung untuk dijadikan lauk pauk dan sayur. Rebung 

atau “bung” (bahasa lokal, Jawa) merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Desa 

sumberdem adalah salah satu lokasi dengan masyarakat yang banyak mengkonsumsi 

rebung dan dipanen pada musim hujan. Rebung diolah menjadi bahan lauk pauk sayur dan 

disimpan dalam bentuk kering. Rebung yang disimpan dalam bentuk kering dapat tahan 

sampai bertahun – tahun, dan masyarakat menyebut rebung kering sebagai “kelingking”. 

Rebung dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. a.) Rebung ; b.) Rebung setelah di kelupas; dan c.) Kelingking 

 Rebung kering atau “kelingking” merupakan bahan makanan yang mahal dan disukai  

masyarakat Desa Sumberdem. “Kelingking” hanya akan diolah menjadi makanan ketika ada 

acara khusus seperti acara syukuran pernikahan, genduri, dan selametan. Harga “kelingking” 

di pasar dapat mencapai 80.000 - 100.000 ribu rupiah per kilogram dan seringkali harga 

berfluktuasi tergantung dengan persediaan rebung.  

 Rebung bambu yang aman dikonsumsi dan disukai masyarakat adalah rebung dari 

bambu petung (D. Asper) karena memiliki karakter morfologi yang cukup besar daripada 
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rebung bambu lainnya. Jenis bambu yang rebungnya dapat dikonsumsi adalah rebung 

bambu Jawa (G.atter), bambu ori (B. Blumeana) dan bambu kuning (B. vulgaris). Jenis–jenis 

bambu yang rebungnya dapat dikonsumsi antara lain bambu Jawa, dan bambu wuluh. 

Rebung bambu Jawa  bertekstur halus dan manis dengan berat rata-rata 5 kg/rebung.  

 

Bambu sebagai sumber bernilai ekonomi 

Masyarakat pedesaan di 4 kecamatan tersebut cenderung memanfaatkan G. apus, 

G.atter, dan D.asper untuk keperluan sehari – harinya. Hal ini disebabkan karena ketiga jenis 

bambu ini memiliki sifat yang lebih unggul daripada jenis bambu lainnya. Kenyataan yang 

terjadi adalah keberadaan jenis bambu lainnya tidak diperhatikan. Hal ini mengakibatkan 

semakin sedikitnya rumpun dan jenis bambu.  

Bambu jenis lain dianggap kurang memiliki nilai ekonomis sehingga keberadaannya 

kurang diperhatikan, bahkan dalam suatu kasus terjadi penebangan besar – besaran pada 

rumpun jenis bambu tertentu. Nilai INP G. apus, G.atter, dan D.asper yang lebih tinggi 

daripada jenis bambu lainnya menunjukkan bahwa bambu ini memiliki tingkat kerapatan dan 

frekuensi yang tinggi sehingga  di setiap daerah G. apus, G.atter, dan D.asperselalu 

ditemukan. Hal ini berhubungan dengan masyarakat yang lebih cenderung kepada tiga jenis 

bambu (apus, jawa, petung) karena sebagian besar potensi pemanfaatan yang berada di 

daerah pedesaan menggunakan bambu tersebut (Ardiarini dan Respatijarti, 2016).  

Kegiatan pemanfaatan bambu yang tinggi dan kesenjangan pengetahuan masyarakat 

antara pentingnya budidaya sangat rendah sehingga masyarakat cenderung mengambil 

buluh bambu tanpa melakukan kegiatan konservasi, berupa pelestarian tanaman bambu. 

Menurut Widjaja (1985) mengemukakan bahwa kegiatan masyarakat yang tinggi dalam 

pemanfaatan bambu terkadang membuat masyarakat lupa akan pelestariannya. 

Buluh bambu adalah bagian utama dari bambu sekaligus menjadi penciri utama untuk 

membedakan jenis bambu satu dengan yang lain. Bambu dapat digunakan dalam beberapa 

aspek keperluan antara lain keperluan rumah, industri, konstruksi, kerajinan, dan konservasi. 

Dalam keperluan rumah tangga bambu yang digunakan yaitu, G. apus, G.atter, D. asper, 

B.vulgaris, S.zollingeri, dan B.blumeana. Buluh G. apusmemiliki sifat yang kuat dan lentur 

sehingga seringkali digunakan dalam perabotan rumah seperti wadah dalam bentuk 

anyaman. G.atterdan B.blumeana memiliki sifat yang kuat juga sehingga umumnya 

digunakan masyarakat untuk perabotan seperti rak – rak untuk tempat kayu dan peralatan – 

peralatan. D. aspermemiliki bentuk fisik yang besar dan kuat dimanfaatkan untuk komponen-

komponen peralatan biasanya dipadukan dengan G.atterdan G. apus. B.vulgaris merupakan 

bambu yang memiliki sifat kurang tahan dan tidak awet sehingga masyarakat  memanfaatkan 

bambu ampel kering ini untuk dijadikan kayu bakar. Biasanya bambu rampal digunakan 

masyarakat untuk dijadikan tiang penyangga dan umbul – umbul dalam acara. 

Industri tusuk sate, dupa, tusuk gigi, dan lain – lain sangat banyak di Kabupaten 

Malang. Bahan baku di ambil dari daerah sekitar dengan cara menghimpun dan melakukan 

kerja sama dengan masyarakat. Bambu yang digunakan dalam industri ini antara lain G. 
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apus, G.atter, dan D. asper. G. apus yang lentur, kuat, dan tidak mudah patah dijadikan 

bahan baku pembuatan tusuk sate, tusuk gigi, dan dupa. G.atter yang kuat dan mudah di irat 

atau dihaluskan juga menjadi bahan utama dalam industri ini. Bentuk fisik D. Asper yang 

besar, tebal, dan kuat merupakan pilihan utama masyarakat untuk industri tusuk sate dan 

dupa karena lebih banyak menghasilkan buluh daripada jenis bambu G. apus, dan G.atter. 

Bambu yang digunakan untuk bidang konstruksi yaitu G. apus, G.atter, dan D. asper. Sifat 

buluh yang kuat, lentur, dan awet menjadi alasan untuk menggunakan bambu jenis ini.  

Dalam bidang kerajinan bambu yang digunakan yaitu G. apus, G.atter, D. asper, 

G.atroviolacea, S.silicatum, dan B.maculata. G. apusmemiliki sifat yang lentur sehingga 

mudah dibentuk – bentuk menjadi sebuah anyaman bambu seperti wadah, topi, vas, dan 

lainnya. G.atterdan D. asperumumnya masyarakat menggunakan bambu ini untuk rangka 

dalam pembuatan sangkar burung dan rangka kerajinan lainnya. G.atroviolacea merupakan 

bambu hitam sehingga sering digunakan untuk membuat kerajinan mebel dan interior 

ruangan. Berasarkan informasi S.silicatum merupakan bambu yang memiliki diamater kecil 

dan memiliki ruas yang panjang dapat mencapai 1 meter, masyarakat jaman dahulu sering 

menggunakan bambu ini untuk alat musik seruling dan senjata mainan anak – anak yang 

disebut tulup. B.maculatamemiliki permukaan buluh bertutul, karena corak yang unik bertutul 

bambu ini digunakan untuk kerajinan mebel, asbak, dan kerajinan lainnya. 

Bambu sebagai ketahanan ekologi 

 Semua jenis bambu dapat digunakan sebagai upaya konservasi tanah dan air, akar 

rimpang dapat menyerap dan menjaga tanah dari erosi. Bambu ampel merupakan jenis 

bambu yang jarang dimanfaatkan secara ekonomis oleh masyarakat karena bambu ini 

memiliki tingkat keawetan yang rendah sehingga sering dijumpai di pinggir sungai sebagai 

fungsi konservasi tanah dan air.  

Bambu sangat umum ditemukan pada daerah pinggiran sungai karena sistem 

perakaran bambu yang rapat dapat mencengkeram tanah dan juga dapat menyimpan air.  

Pertumbuhan bambu yang relatif cepat dapat menyerap karbon di udara sehingga dapat 

mengurangi polusi gas – gas karbondioksida yang berbahaya untuk kelangsungan hidup 

manusia. Menurut Soemarno (2010) pelestarian tanaman bambu perlu dilakukan mengingat 

manfaat bambu dalam mengurangi dampak pemanasan global. Satu hektar tanaman bambu 

mampu menyerap karbondioksida lebih dari 12 ton di udara. 
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Gambar 2. Bambu di bantaran sungai 
 

Spesies bambu yang dapat ditemukan di empat kecamatan yang menjadi titik sampel 

pengamatan di Kabupaten Malang ialah Gigantochloa apus, Gigantochloa verticillata dan 

Dendrocalamus asper. Bambu-bambu tersebut oleh masyarakat sekitar dijadikan sebagai 

bahan baku pembuatan kerajinan dan industri seperti tusuk sate dan anyaman. Menurut 

Soemarno (2010) pada umumnya jenis bambu yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai bahan baku industri atau dijual dalam bentuk buluh bambu yang utuh ialah jenis 

bambu dari genus Bambusa, Dendrocalamus dan Gigantochloa. Jenis-jenis bambu tersebut 

dipilih karena umumnya memiliki diameter besar dan dinding buluh yang tebal. 

Masyarakat sekitar melakukan panen bambu secara tebang pilih dalam setiap rumpun 

yaitu memilih buluh bambu yang tua. Hal ini dilakukan sebagai cara pengelolaan rumpun 

bambu agar rumpun tidak rusak dan buluh bambu yang masih muda dapat tumbuh dengan 

baik. Dalam setiap rumpun bambu pada setiap buluh bambu harus mendapatkan ruang yang 

cukup untuk bisa tumbuh dengan baik dan mudah dipanen pada waktu selanjutnya. Buluh 

bambu yang siap panen adalah buluh bambu yang mengalami perubahan warna buluh dari 

hijau muda menjadi hijau tua atau kebiru-biruan dan tertutup oleh lapisan lilin yang pada 

akhirnya akan hilang, dan buluhnya keras. Bambu yang baik untuk dipanen adalah yang telah 

berusia antara 3-6 tahun. Apabila buluh bambu dipanen saat masih berumur antara 1-2 

tahun, akan menyebabkan hama kutu bubuk (Dinoderus sp.) datang untuk menggerek dan 

merusak bambu. Kutu bubuk menyukai bambu yang masih muda karena kandungan pati 

yang tinggi. Selain masalah hama, bambu yang dipanen saat masih muda cenderung akan 

mudah patah dan akan mudah mengkerut. 

 

Tanaman bambu di daerah sentra industri bambu di Kabupaten Malang mempunyai 

karakter unik dan ideal sebagai ‘ecofriendly species’ sebagai penyerap karbon, sehingga 

menambah jumlah oksigen pada wilayah tersebut. Hal ini akan melindungi wilayah tersebut 

dari paparan sinar ultraviolet dan mengurangi intensitas cahahanya. 

Kanopi tanaman bambu yang mampu tumbuh dengan cepat dapat menoleransi 

presipitasi secara ekstrim sebesar 30-250 inches dari air hujan (Zhou et al., 2005).. 

Keanekaragaman dari jenis bamboo di Kabupaten Malang mampu beradaptasi dengan 
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berbagai lingkungan, sehingga dapat dijadikan tanaman yang mampu merestorasi ekosistem 

secara fungsional pada hutan-hutan bambu. Akar dan rhizome mempunyai kapasitas untuk 

mengikat lapisan topsoil tanah, sehingga dapat menghindari dari bahaya erosi tanah. 

Masyarakat Desa Wonosari sudah memahami makna konservasi secara sederhana 

sejak jaman nenek moyang mereka. Perlakuan mereka terhadap perlindungan bamboo, 

sangat baik dijalankan berdasarkan adat yang tidak boleh dilanggar. Satu pohon ditebang, 

mereka harus menanam satu pohon bambu sebagai gantinya.  Hal ini dapat mengkonservasi 

air di daerah tersebut, sehingga tanaman bamboo sangat efektive untuk melindungi sungai, 

dan kanal di Desa Wonosari. 

 

KESIMPULAN 
 
Tanaman bambu di Kabupaten Malang memiliki potensi sebagai  ketahanan pangan sebagai 

pangan fungsional (rebung atau tunas bambu), nilai ekonomi dan ketahanan ekologi.  
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ABSTRACT 
 

Javanese Edelweis (Anaphalis javanica (DC.) Sch.Bip.) is a dominant species in the sub-
alpin zone of  Mount Merbabu National Park area. The species is pioneer of volcanic 
substrate and it becomes famous because of its beauty and durability. Until now, it has been 
receiving little attention from Javanese Edelweis researchers. The research was aimed at 
determining the density and population structure of Javanese Edelweis. The sampling 
method used 29 quadrats, each with a size 5m x 5m. The quadrats were located at 2400-
3142 meters above sea level. Within each quadrat, the measurement of individual number, 
height, diameter, temperature, moisture, light intensity, and site description were performed. 
The density of Javanese Edelweis was described by the mean number of individuals per 
sampling, variance, coeffisient variance, and confidence interval. The population structure of 
Javanese Edelweis was classified using cluster analysis to place similar samples into 
clusters. The spatial pattern of Javanese Edelweis was detected using Poisson’s indices of 
dispersion. The density of Javanese Edelweis was various and the mean number of density 
was 15.572 individuals per hectare. The population structure of Javanese Edelweis was 
various and dominated by height class 3 to 6 and diameter class 1 to 3. The spatial pattern of 
Javanese Edelweis was clumped.  
 
Keywords: Anaphalis javanica, Density, Javanese Edelweis, Population Structure, Spatial 
Pattern 

 
 

PENDAHULUAN 

Anaphalis spp. merupakan salah satu jenis tumbuhan khas daerah pegunungan. Dari 

total sekitar 110 spesies dari marga Anaphalis, di Asia Tenggara termasuk New Guinea 

hanya terdapat 6 spesies yaitu A. javanica, A. longifolia, A. maxima, A. viscida, A. helwigii, 

dan A. Arfakensis (Taufiq dkk. 2013). Anaphalis spp. juga disebut Edelweis karena 

kemiripannya dengan Edelweis dari pegunungan Eropa yaitu Leontopodium alpinum Cass., 

bahkan menurut van Steenis (2006)  Anaphalis javanica sering dikenal sebagai Edelweis 

Jawa. 

Di Pulau Jawa,  habitat Edelweis Jawa (Anaphalis javanica (DC.) Sch.Bip.) 

membentang dari Gunung Gede hingga Pegunungan Tengger  pada elevasi 2000-3600 

meter di atas permukaan laut (m dpl) (van Steenis 2006). Berdasarkan survey pendahuluan 

di Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb), diketahui bahwa Edelweis Jawa banyak 

tumbuh di sekitar jalur pendakian Tekelan, Selo, dan Wekas, namun jumlah populasi terbesar 
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tampak di sekitar jalur pendakian Selo. Dikutip dari Laporan Tahunan Balai TNGMb tahun 

2013 disebutkan bahwa Edelweis Jawa tumbuh pada elevasi 2400-3142 m dpl. 

Edelweis Jawa memiliki peran sebagai tumbuhan pioner tidak hanya di tanah vulkanik 

muda tetapi juga di lahan-lahan bekas terbakar di zona ekosistem hutan tropika sub alpin 

pada elevasi di atas 2000 m dpl (van Steenis 2006). Pada elevasi ini khususnya di sekitar 

jalur pendakian Selo TNGMb, kondisi penutupan lahannya terbuka dan didominasi oleh 

padang rumput. Kondisi seperti ini akan sangat berpotensi mengalami kebakaran di musim 

kemarau karena rumput-rumput kering tersebut akan menjadi bahan bakar yang sangat 

potensial ketika terpantik oleh api. Disinilah peran Edelweis Jawa menjadi penting.  

Di tanah yang miskin hara dan terganggu akibat kebakaran, Edelweis Jawa muncul 

sebagai pioner (van Steenis 2006). Perannya sebagai tanaman penutup mampu menahan 

hempasan air hujan dan laju permukaan, sehingga meminimalkan resiko erosi. Di sisi lain, 

kehadiran bunganya akan menjadi sumber makanan bagi banyak serangga penghisap nektar 

(van Leeuwen 1933 dalam Whitten dkk. 1996). Melihat pentingnya peran Edelweis Jawa 

sebagai salah satu penyusun ekosistem hutan tropis sub alpin di area TNGMb serta adanya 

ancaman bagi populasi Edelweis Jawa akibat aksi pemetikan bunganya yang dapat 

mengganggu proses regenerasinya maka diperlukan upaya pengelolaan terhadap populasi 

tumbuhan ini. Bentuk pengelolaan bisa bervariasi misalnya pengawasan terhadap populasi 

Edelweis Jawa maupun program budidaya Edelweis Jawa  

Hingga saat ini belum banyak dilakukan penelitian terhadap populasi Edelweis Jawa. 

Berdasarkan hasil studi pustaka, penelitian mengenai populasi Edelweis Jawa telah dilakukan 

oleh Wahyudi (2014) mengenai kerapatan Edelweis Jawa di Gunung Batok dan Pardianti 

(2014) mengenai distribusi Edelweis di Gunung Gede-Pangrango.   

Untuk memulai upaya pengelolaan terhadap populasi Edelweis Jawa, diperlukan 

informasi terkait kondisi populasi jenis tersebut di habitat aslinya. Informasi yang perlu 

diketahui meliputi berapa jumlah individu yang ada, seperti apa struktur populasinya, dan 

seperti apa pola spasial penyebarannya. Dengan mengetahui ketiga informasi tersebut maka 

akan lebih mudah untuk memutuskan tindakan pengelolaan yang akan dilakukan, sebab 

kemungkinan yang akan terjadi terhadap populasi ini di masa yang akan datang sudah bisa 

diprediksi. Hal inilah yang diangkat dalam penelitian kerapatan dan struktur populasi Edelweis 

Jawa di sekitar jalur pendakian Selo, Resort Semuncar, TNGMb. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 8-10 Desember 2015 dan 9-11 Februari 2016 di jalur pendakian 

Selo, Resort Semuncar Taman Nasional Gunung Merbabu. Area penelitian berada dalam 

radius 50 meter di kanan dan kiri jalur pendakian. 

Alat dan Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi Edelweis Jawa (Anaphalis 

javanica (DC.) Sch.Bip.) yang tumbuh di sekitar jalur pendakian Selo, Resort Semuncar, 
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Taman Nasional Gunung Merbabu. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

rollmeter sepanjang 20 m, tali rafia sepanjang 20 m, kaliper, penggaris 30 cm, galah ukur 

yang dibuat dari pipa PVC berukuran 4 m, GPS Garmin e-trex, thermohygrometer, lightmeter, 

data sheet, alat tulis, dan kamera. 

Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan petak ukur berukuran 5 m x 5 m yang 

diletakkan mulai elevasi 2400 m dpl hingga 3145 m dpl pada tiap kenaikan elevasi 100 m dpl. 

Dalam tiap petak ukur dilakukan pencatatan terhadap jumlah edelweis, ukuran tinggi dan 

diameter edelweis, serta dilakukan pengukuran terhadap faktor fisis meliputi suhu, 

kelembaban udara, dan intensitas cahaya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerapatan Edelweis Jawa 

Hasil analisis kerapatan Edelweis Jawa dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Kerapatan Edelweis Jawa. 

Statistik Hasil 

Jumlah individu rata-rata dalam tiap petak ukur  38,93 
Varians 2900,07 
Deviasi Standar 53,85 
Koefisien Variasi 138,33 % 
Confidence Interval 19,33 s/d 58,53 

 
Jumlah individu rata-rata Edelweis Jawa di sekitar jalur pendakian Selo adalah 38,93 

individu/petak ukur, jika dikonversi dalam hektar, maka nilai kerapatan Edelweis Jawa adalah 

15.572 individu/ha. Nilai kerapatan ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Wahyudi pada tahun 2010 di Gunung Batok, Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru. Hasil penelitian Wahyudi di Gunung Batok menunjukkan nilai 

kerapatan Edelweis Jawa sebesar 936,25 individu/ha atau sekitar 6 persen dari populasi 

Edelweis Jawa di TNGMb khusunya di sekitar jalur pendakian Selo. 

Populasi Edelweis Jawa yang tergolong besar diduga karena kondisi habitat di TNGMb 

sangat mendukung untuk tumbuhnya jenis ini. Dilihat dari aspek elevasi, titik tertinggi Gunung 

Batok adalah 2440 m dpl sedangkan titik tertinggi Gunung Merbabu adalah 3142 m dpl 

dengan rentang habitat Edelweis Jawa ada pada elevasi 2400 m dpl sampai 3142 m dpl. Jika 

dikaitkan dengan pernyataan van Steenis (2006) yang menyatakan bahwa habitat Edelweis 

Jawa di Pulau Jawa ada pada elevasi 2000-3600 m dpl, maka tampak bahwa Gunung 

Merbabu menyediakan rentang habitat yang lebih besar bagi Edelweis Jawa daripada 

Gunung Batok.  

Hasil penghitungan sebaran data menunjukkan nilai varians sebesar 2900,07, nilai 

simpangan baku sebesar 53,85 dan nilai koefisien variasi sebesar 138,33%. Angka-angka 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat variasi jumlah individu dalam tiap petak ukur sangat 

tinggi. Gambaran variasi jumlah individu Edelweis Jawa dapat dilihat dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik jumlah individu Edelweis Jawa dalam setiap petak ukur. Dalam grafik ini 
tampak bahwa   
                   jumlah Edelweis Jawa pada setiap petak ukur sangat bervariasi. 
 

Menurut pengamatan selama proses penelitian, jumlah individu yang sangat 

bervariasi antar petak ukur diduga terjadi akibat tingkat keamanan yang tidak sama. Pada 

lokasi yang sering digunakan untuk area berkemah contohnya di area Watu Tulis (Gambar 2 

(A)), Sabana 1, Sabana 2, dan area Puncak tampak  bahwa populasi Edelweis Jawa lebih 

kecil dibandingkan dengan populasi Edelweis Jawa yang tumbuh di lembahan (Gambar 2 (B)) 

atau punggung gunung yang susah di akses. Diduga populasi Edelweis Jawa di sini terus 

terdesak seiring dengan semakin meluasnya area camping ground yang dibuat oleh pendaki, 

terutama pada musim liburan panjang dan momen perayaan tertentu. 

A B 

  

Gambar 2. (A) Populasi Edelweis Jawa di area Watu Tulis. Tanah yang tampak kosong 
merupakan area camping ground yang terus meluas. (B) Populasi Edelweis Jawa di 
lembahan pada elevasi 2500 m dpl. Kondisi lokasi yang sulit diakses memungkinkan 
populasi Edelweis Jawa tumbuh dengan baik 

Selain dugaan di atas, penyebab variasi juga diduga disebabkan oleh tanah longsor 

dan kebakaran. Kedua peristiwa tersebut diduga membawa pengaruh paling besar terhadap 

jumlah populasi Edelweis Jawa dari waktu ke waktu. Peristiwa alam tersebut mampu 

menyebabkan kematian masal bagi populasi Edelweis Jawa maupun memicu munculnya 

populasi baru. 



Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

489 
 

Struktur Populasi Edelweis Jawa  

Struktur populasi digambarkan oleh kelas tinggi dan kelas diameter. Nilai tinggi dan 

diameter yang diperoleh dari hasil pengukuran dikelompokkan ke dalam beberapa kategori 

kelas. Total terdapat delapan kelas tinggi dan lima kelas diameter Edelweis Jawa. Gambaran 

proporsi kelas tinggi dan kelas diameter Edelweis Jawa di sekitar jalur pendakian Selo terlihat 

dalam grafik pada Gambar 3. Detail penggolongan kelas tinggi dan kelas diamater serta 

jumlah Edelweis Jawa pada masing-masing kelas dapat dilihat dalam Tabel 2 dan 3. 

A B 

  
Gambar 3. (A) Grafik struktur populasi Edelweis Jawa berdasarkan kelas tinggi. (B) Grafik 
struktur populasiEdelweis Jawa berdasarkan kelas diameter. Grafik itersebut 
menggambarkan rangkuman dari jumlah individu pada masing-masingkelas diameter dalam 
setiap petak ukur. 
Tabel 2. Struktur populasi Edelweis Jawa berdasarkan kelas tinggi. Tabel ini menunjukkan 
jumlah individu pada  
                masing-masing kelas tinggi. 
. 

PLOT ELEVASI 

(mdpl) 

KELAS TINGGI 

I 
t < 20 cm 

II 
20 ≤ t < 50 

cm 

III  
0,5 ≤ t 

< 1 m 

IV  

1 ≤ t < 

1,5 m 

V 
1,5 ≤ t < 2 

m 

VI 
2 ≤ t < 3 

m 

VII 
3 ≤ t ≤ 4 

m 

VIII  

t < 4 m 

1 2406 - - - 1 1 - - - 

2 2508 2 - - - 1 5 25 - 

3 2503 2 2 1 1 2 6 - - 

4 2495 - - - 1 14 64 - - 

5 2504 - - - - 1 2 - - 

6 2567 - - - 1 1 - - - 

7 2450 5 - - - - - - - 

8 2576    1 4 9 - - 

9 2564 - - - - - - 18 - 

10 2665 - - - - 91 132 - - 

11 2690 - 23 101 31 - - - - 

12 2715 - - - - 1 30 87 - 

13 2774 2 22 30 1 3 9 - - 

14 2768 - 7 36 12 - 3 1 - 

15 2776 - 1 8 2 - - - - 

16 2779 - - 3 2 - - - - 

17 2766 - 1 14 10 - - - - 

18 2767 - - 9 22 1 - - - 

19 2768 - 2 20 3 - - - - 

20 2862 3 6 - - - - - - 

21 2861 78 43 2 1 4 - - - 

22 2846 - - - - 1 3 18 9 

23 2851 - - - - - - - - 

24 2857 - - - - - 5 14 - 
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25 2911 - - 2 1 4 - - - 

26 3005  -      - 1 - - - - - 

27   3008     2     4 11 14 2 - - - 

28 3100 - 5 3 - - - - - 

29 3142 - - 1 2 - - - - 

 
Tabel 3. Struktur populasi Edelweis Jawa berdasarkan kelas diamater. Tabel ini 
menunjukkan jumlah  
               individu pada masing-masing kelas diameter. 
 

PLOT ELEVASI 

(mdpl) 

KELAS DIAMETER 

I 
d < 1 cm 

II 
1 ≤ d < 5 cm 

III  
5 ≤ d < 10 

cm 

IV  

10 ≤ d ≤ 15 
cm 

V 
 d < 15 cm 

1 2406 -   2 - - - 

2 2508 2 18 13 - - 

3 2503 4 4 5 1 -  

4 2495 - 65 14 1 -  

5 2504 - 1 2 - -  

6 2567 - - 1 1 - 

7 2450 5 - - - -  

8 2576 - 1 11 1 1  

9 2564 - 5 13 - -  

10 2665 - 193 30 - -  

11 2690 115 40 - - - 

12 2715 - 68 50 - -  

13 2774 47 11 7 2 - 

14 2768 30 27 2 - -  

15 2776 4 7 - - -  

16 2779 - 5 - - -  

17 2766 7 18 - - -  

18 2767 5 26 1 - -  

19 2768 5 18 2 - -  

20 2862 9 - - - - 

21 2861 122 3 3 - -  

22 2846 - 6 22 3 -  

23 2851 - - - - -  

24 2857 - 1 16 2 -  

25 2911 - 5 2 - -  

26 3005 1 - - - - 

27 3008 7 26 - - -  

28 3100 4 4 - - - 

29 3142 - 3 - - -  

 
Pola yang terbentuk dalam grafik pada Gambar 3 (A) tidak menyerupai huruf J 

terbalik namun justru menunjukkan pola peningkatan dan penurunan secara drastis pada 

tingkatan pertumbuhan (kelas tinggi) tertentu. Hal serupa juga terjadi pada Gambar 3 (B) 

yaitu grafik yang dibuat berdasarkan kelas diameter. Pola seperti ini menurut Whitmore 

(1975) merupakan pola pertumbuhan yang terjadi pada jenis-jenis tumbuhan yang 

membutuhkan cahaya penuh (intoleran terhadap naungan), sedangkan pola J terbalik 

merupakan pola pertumbuhan yang terjadi pada jenis tumbuhan yang membutuhkan 

naungan (toleran). Hal ini terbukti dari hasil temuan di lapangan yang memperlihatkan bahwa 

semai Edelweis Jawa jarang tumbuh di naungan induknya namun justru tumbuh di tempat-

tempat terbuka seperti tepi jalan setapak dan area bekas terbakar.  
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Pada grafik di atas, tergambar bahwa jumlah semai Edelweis Jawa tergolong sedikit. 

Hal ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan populasi jenis ini di masa datang. Jika 

populasi Edelweis Jawa tidak dapat bertahan, maka kemungkinan akan menimbulkan banyak 

masalah ekologi sebab banyak makhluk hidup yang bergantung terhadap tumbuhan ini 

antara lain jenis-jenis burung dan serangga  seperti yang dikatakan van Leeuwen (1933) 

dalam Whitten dkk. (1996).  

A B 

 

 

Gambar 4. (A) Klaster struktur populasi berdasarkan kelas tinggi. Dendogram ini 
menggambarkan bahwa ukuran tinggi Edelweis Jawa di sekitar jalur pendakian Selo terbagi 
menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok Edelweis dengan tinggi < 2 m dan kelompok 
Edelweis Jawa dengan tinggi > 2m. (B) Klaster struktur populasi berdasarkan kelas diameter. 
Dendogram ini menggambarkan bahwa ukuran diameter Edelweis Jawa di sekitar jalur 
pendakian Selo terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok Edelweis dengan 
diameter < 1cm dan kelompok Edelweis Jawa dengan diameter > 1cm. 
   

Gambar di atas menunjukkan tingginya variasi struktur populasi Edelweis Jawa antar 

petak ukur. Hal ini tampak dari banyaknya lapisan klaster yang terbentuk. Dari keseluruhan 

data yang ada, struktur populasi Edelweis Jawa terbagi menjadi dua kelompok besar. Urut 

dari kiri ke kanan pada Gambar 4 (A) , kelompok pertama merupakan kelompok yang 

mendominasi yaitu petak ukur yang di dalamnya terdapat Edelweis Jawa yang termasuk 

dalam kelas tinggi 1 sampai 5. Kelompok kedua adalah Edelweis Jawa pada kelas tinggi 5 

sampai 8. Pada Gambar 4 (B) urut dari kiri ke kanan, kelompok pertama adalah kelompok 

yang paling mendominasi populasi Edelweis Jawa yaitu petak ukur yang di dalamnya 

terdapat Edelweis Jawa mulai kelas diameter 1 sampai 5 . Kelompok kedua adalah klaster 

yang beranggotakan petak ukur yang di dalamnya hanya terdapat Edelweis Jawa dari kelas 

diameter 1 yaitu kelompok semai hingga diameter kurang dari 1 cm.. 

Dilihat dari beberapa komponen dalam analisis struktur populasi berdasarkan kelas 

tinggi dan kelas diameter, maka dapat disimpulkan bahwa populasi Edelweis Jawa di sekitar 

jalur pendakian Selo didominasi oleh individu dengan ukuran tinggi dan ukuran diameter pada 

tingkat sedang. Jika ukuran tinggi dan diameter diasumsikan sebagai umur Edelweis Jawa, 
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maka populasi Edelweis Jawa di sekitar jalur pendakian Selo didominasi oleh Edelweis Jawa 

pada usia menengah. 

 
Pola Spasial Edelweis Jawa 

Nilai kerapatan yang sangat bervariasi pada setiap petak ukur mengindikasikan 

bahwa terjadi pengelompokan dalam populasi Edelweis Jawa. Tidak hanya itu, secara 

kenampakan di lapangan pun  tampak ada kecenderungan pengelompokan populasi 

Edelweis Jawa. Untuk memastikan apakah benar terjadi pola pengelompokan dalam populasi 

Edelweis Jawa maka dilakukan analisis pola spasial dengan menggunakan Indeks Dispersi 

Poisson. Hasil penghitungan ditunjukkan dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil penghitungan indeks dispersi poisson 
 

  Hasil Uji Chi Square  

ID 
 

0,975 0,025 Dispersi 

74,492 2085,787 16,0471 45,722 Mengelompok 

Nilai Indeks Dispersi (ID) diperoleh dari nilai varians dibagi dengan kerapatan rata-

rata, maka menghasilkan nilai 74,492. Dari hasil penghitungan ID tersebut kemudian 

dilakukan uji Chi-Square untuk melihat seberapa signifikan nilai ID yang dihitung. Nilai Chi-

square hasil penghitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai Chi-square dalam 

tabel statistik dengan menggunakan standard error 5 persen. Nilai Chi-square tabel 

menunjukkan rentang antara 16,0471 sampai 45,722 sedangkan nilai Chi-square hasil 

penghitungan jauh berada di atas rentang Chi-square tabel yaitu 2085,787, dengan demikian 

artinya bahwa Edelweis Jawa di sekitar jalur pendakian Selo memiliki pola spasial 

penyebaran mengelompok. Pola ini dibuktikan juga dari kenampakan populasi Edelweis di 

lapangan seperti pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Populasi Edelweis Jawa pada elevasi 2500-2700 m dpl. Foto di atas 
menunjukkan adanya kecenderungan pengelompokan dalam populasi Edelweis Jawa. 
Tampak ada populasi yang sangat padat dengan populasi yang lebih renggang di bagian 
tepinya. 
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Pola spasial mengelompok pada Edelweis Jawa ini diduga sebagai akibat dari sifat 

perilakunya yang cenderung memilih habitat yang disukai. Seperti pernyataan van Steenis 

(2007) bahwa Edelweis Jawa cenderung memilih tempat-tempat yang terlindung dari angin 

kencang, sehingga populasi ini jarang ditemukan di puncak-puncak yang terpapar angin 

kencang. Selain memilih tempat yang terlindung, diduga Edelweis Jawa juga memilih tempat 

dengan tingkat kelembaban tinggi seperti jenis Anaphalis margaritacea yang telah diteliti oleh 

beberapa peneliti di Amerika.  

 Selain dugaan yang telah disebutkan di atas, pola ini juga diduga akibat proses 

regenerasinya yang cenderung serentak dan menempati tempat-tempat yang baru terbuka, 

misal area bekas kebakaran dan area bekas longsor. Terlihat selama proses penelitian di 

TNGMb, bahwa ada beberapa area tertentu yang hanya ditumbuhi individu yang kecil-kecil 

dan ada juga di area lain yang ditumbuhi oleh individu yang besar (Gambar 5). 

 

 
KESIMPULAN 
 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai kerapatan rata-

rata Edelweis Jawa yang tumbuh di sekitar jalur pendakian Selo adalah 15.572 individu per 

hektar, dengan jumlah individu rata-rata tiap petak ukur sangat bervariasi. Struktur populasi 

Edelweis Jawa di sekitar jalur pendakian Selo bervariasi, terdiri dari delapan kelas tinggi dan 

enam kelas diameter. Struktur populasi Edelweis Jawa didominasi oleh individu yang 

termasuk dalam kelas tinggi 3 sampai 6 dan kelas diameter 1-3. Regenerasi populasi ini 

dikhawatirkan tidak dapat berjalan normal sebab jumlah individu semai/anakan dalam 

populasi ini tergolong sedikit. Pola spasial Edelweis Jawa menunjukkan pola mengelompok. 
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Gambar 5. (A) Populasi Edelweis Jawa dengan tinggi rata-rata 50 cm. Edelweis Jawa ditunjuk oleh panah  
                      berwarna merah. (B)  Populasi Edelweis Jawa dengan tinggi rata-rata di atas 3 meter. Edelweis  
                      Jawa ditunjuk oleh panah berwarna merah. 
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ABSTRACT 

Vegetable leather is dried snack, made from vegetables has a chewy texture. Bitter melon is a 
vegetable that contains high nutrition, edible and alternative medicine diabetes mellitus. It also 
contains β-carotene and calcium is high. In this study, carrageenan hydrocolloid added to improve 
texture that is less plastic in vegetable leather. The purpose of this study was to determine the effect 
of the concentration of carrageenan (0.6%; 0.9%; 1.2%) were the best as a binder to the sensory 
characteristics (color, aroma, flavor, texture, and overall), physical ( tensile strength), β-carotene and 
calcium from vegetable leather pare lard. The experimental design completely randomized design 
(CRD) with one factor, namely the addition of carrageenan concentration. Sensory test conducted by 
test methods passions (scoring). The data was analyzed by one-way ANOVA and if there is a 
significant difference continued with Duncan Multiple analysis at significance level α = 0.05.The 
results showed that variations in the concentration of carrageenan significantly affect tensile strength, 
moisture content, ash content, calcium, and calories. However, the addition of carrageenan 
concentration variations do not significantly affect β-carotene vegetable leather bitter melon. Based 
on the analysis of physical, functional, and sensory calories, vegetable leather pare lard with addition 
of 0.9% carrageenan concentration is chosen formulation, bitter melon leather has a moisture content 
(db) 14.027%, ash content (db) 20.061%, β- carotene 102.926 (g / g), 0.192 mg calcium, calories 
2396.260 cal / g, and a tensile strength of 2,144 Newton. 
____________________________________________ 

Keywords: vegetable leather, bitter melon, carrageenan 

 

PENDAHULUAN 

Sayuran merupakan jenis bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, 

lemak, mineral, serat, vitamin dan kandungan lainnya,. namun, masyarakat Indonesia kurang 

memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi sayuran. Hal ini ditunjukkan oleh data Menurut 

Kementerian Pertanian tahun 2005 sebesar 35,30 kg/kapita/tahun, tahun 2006 sebesar 34,06 

kg/kapita/tahun dan tahun 2007 menjadi 40,90 kg/kapita/tahun. Data tersebut masih dibawah 

standar FAO sebesar 73 kg/kapita/tahun, standar kecukupan sebesar 91,25 kg/kapita/tahun, 

sehingga perlu dilakukan penganekaragaman olahan sayuran seperti vegetable leather.  

Vegetable leather memiliki pengertian yang sama dengan fruit leather, hanya berbeda bahan 

yaitu menggunakan puree sayur-sayuran. Dalam Handayani dkk (2014), vegetable leather 

adalah produk berbasis sayuran yang dikeringkan, dimakan sebagai snack dengan bentuk 

strip atau lemparan yang fleksible dan teksturnya kenyal. Menurut Nurlaely (2002) dan 

Winarti (2008), vegetable leather belum memiliki standar mutu, sama halnya dengan fruit 

leather. Namun fruit leather yang baik mempunyai kandungan air 10 – 20 %, nilai Aw kurang 

dari 0,7, tekstur plastis, kenampakan seperti kulit, terlihat mengkilat, dapat dikonsumsi secara 

langsung serta mempunyai warna, aroma, dan citarasa khas suatu jenis buah.  

Salah satu sayuran berserat tinggi dan bercita rasa yang khas yaitu pare. Namun 

pemanfaatan pare sebagai bahan baku dalam proses pembuatan snack belum banyak 

digunakan. Pare (Momordicha charantia L.) dapat dimakan serta dijadikan obat alternatif 
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karena kaya karbohidrat, protein, mineral, senyawa antioksidan dan vitamin (Bahera dkk, 

2010) dan Han dkk (2015).  

Menurut Rukmana (1997), ada tiga jenis tanaman pare yaitu pare gajih, pare ayam dan pare 

belut. Dari ketiga jenis pare tersebut yang cocok dijadikan bahan baku pembuatan vegetable 

leather adalah pare gajih. Karena pare gajih mempunyai rasa yang khas serta memiliki 

kandungan β-karoten dan kalsium yang tinggi. Selain itu, keunggulan pare gajih memiliki rasa 

yang tidak terlalu pahit, sehingga vegetable leather pare gajih diharapkan banyak diproduksi. 

Menurut Tuan (2011), pare mengandung β-karoten lima kali lebih besar daripada wortel, 

sedangkan menurut Sampoerna (2004) β-karoten pada pare dua kali lebih banyak 

dibandingkan brokoli. Dalam salah satu penelitian jenis pare di Ternate disebutkan bahwa 

kandungan β-karoten sebesar 0,7822 mg/100 gr (Naid dkk, 2012). Menurut Sampoerna 

(2004), β-karoten sangat baik untuk membasmi sel kanker dan menghambat serangan 

jantung. Sedangkan pare gajih memiliki kalsium lebih tinggi dibandingkan labu siam dan 

terong ugu. Karena menurut Sakka (2013), kalsium pada pare gajih sebesar 28,6658 mg/gr, 

sedangkan menurut Yashifa (2013) dan Daftar Komposisi Bahan Makanan (2015) kalsium 

pada pare secara umum sebesar 45,00 mg/gr. Dalam pembuatan vegetable leather pare 

gajih ditambahkan pemanis sorbitol untuk menghilangkan rasa pahit, serta diharapkan 

vegetable leather  sebagai pangan alternatif bagi penderita diabetes militus, karena 

kandungan glikosida kukurbitasin, momordicin, charantin pada pare yang dapat menurunkan 

gula darah. Jika ditambahkan sorbitol, akan memberikan manfaat yang lebih, karena menurut 

Cahyadi (2006) dan Badan Standar Nasional (2004) sorbitol memiliki kemanisan 0,5 – 0,7 

dari sukrosa, dan kalorinya 2,6 kkal/gr lebih rendah daripada sukrosa 3,94 kkal/gr.  

Menurut Historiarsih (2010) dan Sidi dkk (2015), fruit leather bertekstur yang kurang plastis, 

sehingga perlu ditambahakn hidrokoloid, untuk memperbaiki keplastisitasannya. Pada 

penelitian ini ditambahkan hidrokoloid karaginan jenis kappa, jenis ini lebih baik dibandingkan 

iota dan lambda karena dapat membentuk gel jika bertemu dengan ion kalium, gel yang 

terbentuk elastis dan lentur serta gel kappa karaginan stabil terhadap asam atau tidak 

mengalami hidrolisa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi karaginan terhadap 

karakteristik fisik (kuat tarik), β-karoten, kalsium serta sensori pada vegetable leather pare 

gajih. 

 
METODE PENELITIAN 

Alat 

Alat-alat yang digunakan : gelas, blender, pisau, panci, kompor, loyang alumunium, cabinet 

dryer, neraca analitik, sendok dan baskom. Alat-alat untuk analisis: krus, desikator, oven, 

neraca analitik, tanur pengabuan, Lloyd’s Testing Instrument, bom calorimeter, nampan, 

piring kecil, erlenmayer 250 ml, spektrofotometer UV-VIS, Atomic Absorption Spectroscopy. 

Bahan 
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Bahan yang digunakan: pare gajih, karaginan jenis kappa, sorbitol, aquades, garam dan 

kapur sirih, karaginan, dan sorbitol. Bahan untuk analisis: aquades, etanol, petroleum eter, 

potassium dikromat, ammonium heptamolibdat vanadat, HNO3, HClO4 dan KH2PO4. 

 

Tahapan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan antara lain 

1. Penelitian pendahuluan 

Penentuan konsentrasi karaginan yang ditambahkan, bertujuan untuk mendapatkan tiga 

konsentrasi yang diujikan secara fisik, kimia dan sensori. Kemudian penentuan waktu 

pengeringan, untuk menghasilkan karakteristik vegetable leather yang baik. 

a. Penentuan konsentrasi karaginan. 

Dilakukan percobaan penambahan konsentrasi karaginan sebesar 0,3%; 0,6%; 0,9% dan 

1,2%. kemudian dipilih tiga formulasi terbaik. Tiga konsentrasi yang terbaik yaitu 0,6%’ 

0,9% dan 1,2% karena konsentrasi 0,3% menghasilkan tekstur vegetable leather yang 

getas serta tidak dapat digulung, pada penelitian ini tidak dilakukan control karena pada 

penambahan karaginan 0,3% saja dihasilkan tekstur tidak dapat digulung 

b. Penentuan waktu pengeringan. 

Percobaan dilakukan waktu pengeringan 9 jam, 10 jam dan 11 jam pada suhu 600C. 

Vegetable leather pada pengeringan 9 jam menghasilkan tekstur yang masih lembek dan 

kadar air 38,1718 % sehingga tidak dapat digulung. Pada pengeringan 10 jam dihasilkan 

tekstur yang bisa digulung, kenampakan baik serta kadar air 10,1779 %. Dan pada 

pengeringan 11 jam dihasilkan tekstur yang terlalu kering dan kadar air 14,2008 %. 

Penelitian ini dipilih waktu pengeringan 10 jam karena memiliki kenampakan yang baik 

dan kadar air yang sudah sesuai dengan pendapat Nurlaely (2002) yaitu 10 – 20 %.  

2. Penelitian utama 

Penelitian utama bertujuan untuk mengetahui sifat fisik, kimia dan sensori dari tiga 

formulasi vegetable leather berbasis pare gajih. Sifat fisik yang dianalisis yaitu kuat tarik. 

Sedangkan sifat kimia yang dianalisis meliputi kadar air, kadar abu, β-karoten, kalsium 

dan nilai kalori, pada karakteristik sensori dianalisis berdasarkan warna, aroma, tekstur 

dan overall..  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Fisik dan Kimia Vegetable Leather Pare Gajih dengan Pengaruh 

Konsentrasi Karaginan  

1. Kuat Tarik 

Berdasarkan dari data statistik, penambahan konsentrasi karaginan menunjukkan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap kuat tarik. Berdasarkan (Tabel 1) 

penambahan konsentrasi karaginan yang semakin besar menghasilkan kekuatan tarik 

yang semakin besar, menurut Wicaksono dkk (2015), semakin besarnya penggunaan 

konsentrasi karaginan, maka akan terbentuk struktur double helix yang kuat yang 
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dapat menangkap air sekaligus dapat pula mengikat air sehingga volume air dalam 

gel tidak mudah lepas. Sehingga gel yang dihasilkan akan semakin kuat dan memiliki 

pengaruh terhadap kekuatan tarik atau elastisitas yang dihasilkan semakin besar. 

Menurut Nurlaely (2002), fruit leather yang baik memiliki tekstur yang plastis sehingga 

dapat digulung dan tidak mudah patah, peningkatan kuat tarik vegetable leather pare 

gajih menurut Fauziah (2015), ada kaitannya dengan kemampuan karaginan dalam 

mengikat dan membentuk gel. Dan menurut Sidi (2015), tekstur plastis bisa terbentuk 

karena karaginan sebagai gelling agent. Kuat tarik berhubungan dengan tekstur 

vegetable leather yang dihasilkan, semakin tinggi konsentrasi karaginan yang 

ditambahkan, semakin rendah nilai kesukaan panelis karena tekstur vegetable leather 

yang dihasilkan semakan keras sehingga sulit digigit.  

Karakteristik Fisik 
dan Kimia  

Konsentrasi Karaginan 

0,6 % 0,9 % 1,2 % 

Kuat Tarik (N) 
Kadar Air (% db) 

1,842a ± 0,236 
16,446b ± 0,518 

2,144b ± 0,250 
14,027a ± 1,211 

2,414b ± 0,216 
13,084a ± 0,763 

Kadar  abu (% db) 12,936a ± 0,166 20,061b ± 1,482 21,079b ± 0,808 
β-karoten (μg/gr) 102,644a ± 0,792 102,926a ± 0,667 103,153a ± 0,484 
KadarKalsium(mg/gr) 0,192a ± 0,000 0,192b ± 0,000 0,196c ± 0,000 
Kalori (kal/gr) 2035,946a ± 

143,543 
2396,260b ± 

133,517 
2337,682b  ± 

209,548 

                    Keterangan: Notasi yang berbeda pada baris yang sama 
menunjukkan adanya perbedaan nyata pada   taraf signifikasi α= 
0,05 

 

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Fitantri (2013), yang menyebutkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi karaginan yang ditambahkan pada fruit leather 

nangka maka semakin tinggi pula gaya maksimal yang dapat dicapai sebelum 

produk tersebut putus atau sobek. Hal ini juga didukung oleh penelitian Fauziah 

(2015) dan Sidi (2014), semakin besar penambahan konsentrasi karaginan dapat 

menghasilkan kuat tarik yang semakin besar pada fruit leather pisang tanduk 

sebesar 6,261 Newton – 9,691 Newton dan kuat tarik fruit leather nanas dan wortel 

sebesar 1,399 Newton – 2,418 Newton. 

1. Kadar Air  

Penambahan konsentrasi karaginan memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air vegetable leather pare gajih. Berdasarkan (Tabel 1) 

penambahan konsentrasi karaginan pada kadar air vegetable leather pare gajih 

menghasilkan kadar air yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena 

karaginan bersifat mudah mengikat air karena adanya gugus sulfat bermuatan 

negatif disepanjang rantai polimernya. Dan menurut Glicksman (1983), gugus ester 

sulfat dan unit galaktipiranosa yang terdapat pada karaginan bersifat hifrofilik. 

Sehingga menurut Wicaksono dkk (2015), semakin besarnya penggunaan 

konsentrasi karaginan, maka akan terbentuk struktur double helix yang kuat yang 

dapat menangkap air sekaligus dapat pula mengikat air sehingga volume air dalam 

gel tidak mudah lepas. Hal ini menyebabkan jumlah air bebas yang ada di dalam 
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bahan akan berkurang dan struktur gel yang terbentuk semakin kuat. Sehingga 

terdapat korelasi antara kadar air yang semakin menurun dengan kuat tarik 

vegetable leather pare gajih yang semakin meningkat seiring dengan penambahan 

konsentrasi karaginan pada vegetable leather pare gajih. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian Fauziah (2015), yang menyebutkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi karaginan yang ditambahkan pada fruit leather pisang tanduk maka 

semakin rendah kadar airnya. Hal ini juga didukung oleh Nico dkk (2014), kadar air 

sosis ikan kurisi dan sosis ikan nila dengan penambahan karaginan 2,5% 

mengalami penurunan dibandingkan tanpa penambahan karaginan, dikarenakan 

karaginan mempunyai sifat hidrokoloid dan dapat menyerap air. Penambahkan 

sorbitol sebagai humektan yang dapat mengikat air dalam makanan atau air bebas 

yang terdapat dalam bahan diikat oleh sorbitol sehingga dapat menurunkan kadar 

air bebas pada suatu bahan (Zubaidah, 2002), penambahan sorbitol 9,8% merujuk 

pada penelitian Sidi (2014), penambahan sorbitol sebagai humektan pada fruit 

leather wortel dan nanas dilakukan pada presentase yang sama, sehingga 

pengaruh sorbitol terhadap kadar air vegetable leather pare gajih pada penelitian 

ini dianggap sama.  

2. Kadar Abu 

Penambahan konsentrasi karaginan menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar abu vegetable leather pare gajih. Sedangkan berdasarkan (Tabel 

1) pengaruh penambahan konsentrasi karaginan pada kadar abu, menunjukkan 

tren data yang semakin meningkat, sesuai dengan penelitian Fauziah (2015) dan 

Sidi (2014), semakin besar penambahan konsentrasi karaginan dapat 

meningkatkan kadar abu fruit leather pisang tanduk 2,766% - 3,635% dan kadar 

abu fruit leather nanas dan wortel 2,117% - 2,950%, sesuai pula dengan Herawati 

dkk (2015), semakin banyak karaginan yang diberikan menyebabkan kadar abu 

produk sosis jamur tiram putih cenderung meningkat. Karaginan mengandung 

mineral-mineral antara lain, kalsium 5,3 g/100 gr, besi 1,14 mg/100 gr, sulfat 20,2 

mg/100 gr, magnesium 160 mg/100 gr, fosfor 869 mg/100 gr, sodium 22,4 mg/100 

gr, dan potasium 13,4 mg/100 gr (Renuga dkk, 2013). Sedangkan menurut Wijana 

dkk (2014), standar kadar abu karaginan berdasarkan FAO (Food and Agriculture 

Organization of United Nations) berkisar antara 15% - 40%. Sehingga 

penambahan karaginan meningkatkan kadar abu pada vegetable leather pare 

gajih. 

3. β-karoten 

Pengaruh penambahan konsentrasi karaginan tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap β-karoten vegetable leather pare gajih. Hasil penelitian ini 

sama dengan hasil penelitian Anggraini (2016), bahwa penambahan konsentrasi 

karaginan tidak memberikan pengaruh nyata pada β-karoten fruit leather nanas labu 

kuning, juga sesuai dengan hasil penelitian Herawati dkk (2015), karaginan tidak 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

501 
 

menyebabkan berkurang atau bertambahnya kadar betakaroten, karena karaginan 

sendiri tidak memiliki kandungan betakaroten, meskipun secara statistik tidak 

berbeda nyata, berdasarkan (Tabel 1). Menurut Anggara dkk (2015), semakin 

banyak karaginan yang ditambahkan akan membentuk lapisan yang semakin tebal 

sehingga semakin dapat melindungi bahan saat proses baik dari reaksi oksidasi 

maupun kerusakan karena pemanasan. Faktor yang menyebabkan penurunan dan 

kerusakan betakaroten yaitu oksigen, cahaya dan panas. Menurut Aisiyah (2012), 

proses pemanasan dengan suhu tinggi dapat menurunkan kadar betakaroten serta 

memungkinkan produk terpapar oksigen yang akan menyebabkan oksidasi 

enzimatis terhadap betakaroten oleh enzim lipoksigenase yang menyebabkan 

kerusakan molekul betakaroten all-trans. Selain proses pemanasan, pemotongan 

dan penghilangan biji serta penghamparan pada loyang menyebabkan terjadinya 

oksidasi yang berperan dalam menurunkan kadar betakaroten. 

 

4. Kadar Kalsium 

Berdasarkan hasil statistik, pengaruh penambahan konsentrasi karaginan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar kalsium vegetable leather pare gajih. Pada 

hasil pengujian kalsium pengaruh penambahan karaginan pada vegetable leather pare 

gajih menunjukkan tren data yang meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Ariyani (2012), semakin tinggi konsentrasi penambahan bubur rumput laut dapat 

meningkatkan kadar kalsium krupuk dibandingkan dengan kontrol. Penambahan bubur 

rumput laut berpengaruh nyata terhadap kadar kalsium krupuk.  

Menurut Renuga (2013) karaginan sendiri mengandung mineral-mineral antara lain 

memiliki kadar kalsium 5,3 g/100 gr, besi 1,14 mg/100 gr, sulfat 20,2 mg/100 gr, 

magnesium 160 mg/100 gr, fosfor 869 mg/100 gr, sodium 22,4 mg/100 gr, dan potasium 

13,4 mg/100 gr. Hal ini disebabkan karena kandungan kalsium yang dimiliki karaginan 

akan meningkatkan kadar kalsium pada vegetable leather pare gajih. 

5. Kalori 

Berdasarkan (Tabel 1) penambahan konsentrasi karaginan menunjukkan tren data yang 

meningkat pada penambahan konsentrasi karaginan 0,6% dan 0,9%, namun vegetable 

leather pare gajih dengan penambahan konsentrasi karaginan 1,2% nilai kalorinya sedikit 

lebih rendah dibanding dengan nilai kalori vegetable leather pare gajih dengan 

konsentrasi penambahan karaginan 0,9%. Hal ini dapat terjadi diduga penambahan 

konsentrasi karaginan terlalu kecil sehingga cenderung kurang berpengaruh terhadap 

produk vegetable leather pare gajih. 

Berdasarkan hasil statistik, penambahan konsentrasi karaginan pada vegetable leather 

pare gajih memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai kalori vegetable leather pare 

gajih. Hal ini sesuai dengan penelitian Laksitoresmi dkk (2011), penambahan konsentrasi 

karaginan sebesar 5% pada 80% gel bioetanol ternyata dapat menghasilkan nilai kalori 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan gel bioetanol tanpa penambahan karaginan. Hal 
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ini disebabkan, karaginan menghasilkan kalori sebesar 378 kal/100 gr sampel, lebih 

tinggi dibandingkan dengan kalori xanthan gum sebesar 340 kal/100 gr. 

Pada penelitian ini ditambahkan sorbitol yang menurut Cahyadi (2006) dan Badan 

Standar Nasional (2004) memiliki kalori 2,6 kkal/gr. Namun karena penelitian ini 

penambahan sorbitol dilakukan pada presentase yang sama, sehingga pengaruh sorbitol 

terhadap kadar kalori vegetable leather pare gajih dianggap sama. 

 

B. Karakteristik Sensori Vegetable Leather Pare Gajih dengan Penambahan Karaginan 

1. Warna 

Berdasarkan (Tabel 2) nilai kesukaan panelis pada parameter warna berkisar antara 

3,410 – 3,910 yang menunjukkan bahwa semua formulasi untuk parameter warna 

netral – agak disukai oleh panelis. Dari data statistik penambahan konsentrasi 

karaginan tidak menunjukkan adanya perbedaan nyata pada taraf signifikansi α = 

0.05 terhadap parameter warna vegetable leather pare gajih. 

 

Hal ini sesuai dengan penelitian Sidi (2014) dan Fauziah (2015), pada parameter 

warna terjadi penurunan nilai kesukaan pada konsentrasi penambahan karaginan 

tertinggi pada fruit leather nanas dan wortel serta fruit leather pisang tanduk. 

Penurunan nilai kesukaan panelis ini terjadi karena menurut Wibisono (2010), 

karaginan sebelum dilarutkan dalam air panas berupa bubuk warna putih kecoklatan 

dan ketika dilarutkan dalam air panas, karaginan akan larut dan membentuk gel 

transparan. Penambahan konsentrasi karaginan 1,2% menunjukkan nilai kesukaan 

yang menurun, hal ini disebabkan karena penambahan karaginan yang semakin 

besar akan menyebabkan warna vegetable leather kurang cerah. Hal ini sesuai 

menurut Winarno (1990), karaginan merupakan campuran kompleks dari beberapa 
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polisakarida. Polisakarida apabila kontak dengan panas akan menyebabkan warna 

berubah menjadi kurang cerah (Hidayati, 2003). 

2. Aroma  

Dari data statistik, pada parameter aroma menunjukkan bahwa karaginan tidak 

berpengaruh nyata pada taraf signifikansi α = 0,05 terhadap aroma vegetable leather 

pare gajih. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fitantri (2014), penambahan 

konsentrasi karaginan pada fruit leather nangka ternyata tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap kesukaan pada parameter aroma, hal ini karena pada dasarnya 

karaginan tidak mengandung senyawa volatil dan tidak berasa, sehingga wajar 

apabila panelis memberikan penilaian bahwa tidak ada perbedaan nyata pada 

kesukaan aroma fruit leather nangka. Dan menurut Fauziah (2015), karakteristik 

karaginan tidak memiliki aroma. Sehingga penambahan karaginan tidak  memberikan 

pengaruh terhadap aroma vegetable leather pare gajih. 

Berdasarkan (Tabel 2) rata-rata tingkat kesukaan panelis terhadap aroma vegetable 

leather pare gajih antara 2,590 - 2,820 yaitu agak tidak suka - netral oleh panelis. 

Pada penambahan konsentrasi karaginan tertinggi terjadi penurunan nilai kesukaan 

oleh panelis. Hal ini sesuai dengan penelitian Sidi (2014) dan Fitantri (2015), pada 

parameter aroma terjadi penurunan nilai kesukaan panelis pada konsentrasi 

penambahan karaginan tertinggi pada fruit leather pisang tanduk dan fruit leather 

nanas dan wortel. Namun hal ini tidak sesuai dengan pendapat Harijono (2010), pada 

kadar karaginan yang tinggi cenderung dihasilkan gel yang kokoh. Efek gelasi yang 

tinggi diperkirakan dapat menutupi aroma pada produk. 

3. Rasa 

Dari data statistik, diketahui tidak terdapat pengaruh yang nyata dari penambahan 

karaginan terhadap tingkat kesukaan rasa vegetable leather pare gajih. Hal ini diduga 

karena karakteristik karaginan yang bersifat tawar/tidak memiliki rasa (Fauziah, 

2015). Tingkat kesukaan panelis pada parameter rasa berkisar antara 2,270 – 2,360 

yaitu agak tidak disukai – netral oleh panelis. Pada penambahan konsentrasi tertinggi 

yaitu 1,2% terjadi penurunan nilai kesukaan panelis. Penurunan nilai kesukaan 

panelis  pada penambahan konsentrasi karaginan tertinggi ini juga didukung oleh 

hasil penelitian Fitantri (2014) yang berpendapat bahwa semakin banyak konsentrasi 

karaginan yang ditambahkan pada fruit leather nangka, kesukaan panelis terhadap 

rasa semakin berkurang. Hal ini disebabkan semi refined caragenan memiliki rasa 

yang tawar, sehingga semakin tinggi konsentrasi penambahan maka akan 

menghasilkan rasa yang sepat dan mengikat saliva (air liur) pada saat dikonsumsi. 

Selain itu juga didukung oleh hasil penelitian Fauziah (2015), fruit leather tanpa 

penambahan karaginan atau dengan penambahan, rasa yang dihasilkan hampir 

sama.  
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4. Tekstur 

Berdasarkan dari data statistik penambahan konsentrasi karaginan memberikan 

pengaruh yang nyata pada tekstur vegetable leather yang dihasilkan. Tingkat 

kesukaan panelis vegetable leather pare gajih pada parameter tekstur berkisar antara 

2,860 – 3,450 yaitu agak tidak disukai – netral. Berdasarkan (Tabel 2) penambahan 

konsentrasi karaginan yang tertinggi menurunkan nilai kesukaan panelis, hal ini 

disebabkan karena diduga tekstur vegetable leather pare gajih yang dihasilkan 

semakin keras seiring dengan penambahan konsentrasi karaginan sehingga panelis 

sulit menggigit dan mengunyah vegetable leather. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sidi (2014) dan Fauziah (2015), karakteristik 

kappa karaginan yang merupakan pembentuk gel yang paling kuat diantara jenis 

karaginan yang lain. Gel yang dihasilkan keras dan elastis sehingga kurang disukai 

oleh panelis pada fruit leather nanas dan wortel serta fruit leather pisang tanduk. 

Menurut Glicksman (1983), hal ini terjadi karena karaginan kappa berfungsi sebagai 

pembentuk gel yang kuat diantara karaginan iota dan lambda. 

5. Overall 

Penambahan karaginan dengan berbagai konsentrasi memberikan pengaruh nyata 

terhadap parameter overall. Formulasi vegetable leather pare gajih dengan skor 

tertinggi yaitu dengan penambahan karaginan 0,9%. Skor ini menunjukkan bahwa 

panelis pada parameter overall menyukai vegetable leather pare gajih dengan 

penambahan karaginan 0,9%. Formulasi vegetable leather pare gajih dengan skor 

terendah yaitu dengan penambahan karaginan 1,2%. Hal ini sama dengan hasil 

penelitian Fauziah (2015) dan Sidi (2014), penambahan konsentrasi karaginan 

tertinggi pada fruit leather pisang tanduk serta fruit leather nanas dan wortel 

mengahasilkan fruit leather yang sulit digigit dan dikunyah oleh panelis. Karena 

menurut Fitrantri (2014), penambahan karaginan pada fruit leather nangka dapat 

menambah ketebalan (thickening) dan menurut Sidi (2014), karakteristik kappa 

karagenan yang merupakan pembentuk gel yang paling kuat diantara jenis 

karagenan yang lain sehingga gel yang dihasilkan semakin keras apabila 

penambahan konsentrasi karaginan semakin tinggi. Secara keseluruhan vegetable 

leather pare gajih dengan penambahan karaginan agak tidak disukai oleh panelis. 

 

C. Penentuan Karakteristik Vegetable Leather Pare Gajih yang Terpilih 

Berdasarkan karakteristik sensori (Tabel 2) vegetable leather pare gajih yang terpilih 

yaitu dengan penambahan konsentrasi karaginan sebesar 0,9% karena memiliki nilai 

overall yang tinggi yaitu netral menurut kesukaan panelis. Berdasarkan karakteristik fisik 

vegetable leather pare gajih yang dipilih yaitu dengan penambahan konsentrasi 

karaginan 0,9% dan 1,2% karena memiliki nilai kuat tarik yang tinggi meski penambahan 

konsentrasi karaginan tersebut menunjukkan tidak berbeda nyata dengan kuat tarik 

vegetable leather pare gajih.  
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Berdasarkan fungsionalnya vegetable leather pare gajih yang dipilih yaitu dengan 

penambahan konsentrasi karaginan 1,2%. Karena pada pengujian betakaroten, 

penambahan konsentrasi karaginan yang semakin tinggi tidak berbeda nyata terhadap 

betakaroten vegetable leather pare gajih, namun kadar betakaroten tertinggi vegetable 

leather pare gajih pada penambahan konsentrasi karaginan 1,2%. Dan semakin besar 

konsentrasi karaginan yang ditambahkan pada vegetable leather pare gajih, dapat 

meningkatkan kadar kalsium vegetable leather pare gajih. Berdasarkan nilai kalori 

vegetable leather pare gajih yang terpilih yaitu dengan penambahan konsentrasi 

karaginan 0,6%, karena menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi karaginan 0,6% 

pada vegetable leather pare gajih menghasilkan nilai kalori yang rendah.  

Dari semua karakteristik fisik, fungsional, kalori serta sensori vegetable leather pare gajih 

yang terpilih, yaitu dengan penambahan konsentrasi karaginan 0,9% karena memiliki nilai 

sensori pada parameter overall paling tinggi. Hal ini karena sensori merupakan faktor 

penting dalam menentukan rekomendasi. Menurut Wahyuni (2011), pengujian sensori 

berperan penting dalam pengembangan produk dengan meminimalkan resiko dalam 

pengambilan keputusan.  

 
KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian vegetable leather pare gajih ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan karakteristik fisik, penambahan konsentrasi karaginan yang terpilih 0,9% 

dan 1,2% karena memiliki nilai kuat tarik yang tinggi meski penambahan konsentrasi 

karaginan tersebut menunjukkan tidak berbeda nyata dengan kuat tarik vegetable leather 

pare gajih. 

2. Berdasarkan karakteristik fungsional, penambahan konsentrasi karaginan yang terpilih 

pada vegetable leather pare gajih adalah 1,2%. Penambahan konsentrasi karaginan 

tersebut menghasilkan β-karoten dan kalsium yang paling tinggi 

3. Berdasarkan nilai kalori, penambahan konsentrasi karaginan yang terpilih pada vegetable 

leather pare gajih adalah 0,6% karena menghasilkan kalori yang rendah 

4. Berdasarkan karakteristik sensori, penambahan konsentrasi karaginan terpilih 0,9% 

karena memiliki nilai overall yang tinggi yaitu netral menurut kesukaan panelis 

5. Rekomendasi terbaik penambahan konsentrasi karaginan pada vegetable leather pare 

gajih adalah 0,9% berdasarkan karakteristik sensori, karena pengujian sensori berperan 

penting dalam pengembangan produk. 

 
SARAN 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji organoleptik, dari segi rasa vegetable leather pare gajih memiliki rasa 

asin, namun memiliki aftertaste pahit serta memiliki aroma pahit seperti pare gajih. Perlu 

dilakukan penelitian lanjutan dengan penambahan bahan yang dapat menutupi aftertaste 

dan aroma pahit pada vegetable leather pare gajih sehingga lebih disukai konsumen. 

2. Perlu dilakukan pengujian umur simpan.  
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3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai penambahan kombinasi hidrokoloid yang 
lain. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this research was investigated potention of tofu wastewater and walnae as growth 
medium for Chlorella vulgaris . Tofu wastewater was collected from home industry at 
surabaya. Walnae medium was contained with several mineral which it usually used for 
growth medium of C. vulgaris. The effective reactor volume was 600 ml. This research used 
two reactors. Each reactor contained of 14 ml C. vulgaris, 1 ml Walnae medium. The rest of 
volume filled with demineralized water for reactor 1 and tofu wastewater for reactor 2. This 
research was conducted for 6 d observation. Optical density, density, Total chemical oxygen 
demand, pH, and temperature was observed in this research. The result of this research 
showed that the optical density and the amount of C. vulgaris cell per ml increased in walnae 
and tofu wastewater medium rather than walnae and demineralized water. Combination 
between walnae and tofu wastewater increased Chlorella vulgaris until 491 cell/ml. The 
medium of walnae and demineralized water  decresed C. vulgaris cell until 8 cell/ml after 6 
day observation. Total COD also decreased after 6 d observation. Tofu wastewater can be 
recommended for growth medium of C. vulgaris. 
 
Keywords: Chlorella vulgaris, Density,  Growth medium, Tofu wastewater 
 

 
PENDAHULUAN 

 Perkembangan home industri dalam menyediakan bahan pangan semakin tahun 

semakin meningkat. Keberadaan home industri tahu salah satunya yang dapat menunjukkan 

perkembangan tersebut. Home industri tahu tersebar luas di Indonesia, khususnya di daerah 

Surabaya. Perkembangan home industri tahu diiringi dengan permintaan akan produk tahu 

yang dimanfaatkan sebagai bahan pokok makanan sehari-hari.  

Industri tahu yang banyak tersebar di Indonesia, khususnya di Surabaya. 

Kebanyakan home industry tahu tidak dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah 

yang dihasilkan sehingga air limbah yang dihasilkan dapat menyebabkan permasalahan 

lingkungan yaitu penurunan kualitas lingkungan perairan. Pengolahan air limbah sebelum 

dibuang ke badan air dapat mengurangi beban organik yang terdapat pada air limbah.  

 Limbah tahu didominasi oleh air limbah dengan kandungan bahan organik tinggi. 

Karakteristik air limbah organik tinggi ditunjukkan dengan tingginya parameter Chemical 

Oxygen Demand (COD) dalam air limbah. Nilai COD pada perairan yang tidak tercemar 

biasanya kurang dari 20 mg/L, sedangkan pada perairan tercemar dapat lebih dari 200 mg/L 

dan pada limbah industri dapat mencapai 60.000 mg/L (Effendi, 2000).. Angka  COD 

merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat 

maupun tidak dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis, dan mengakibatkan  
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berkurangnya oksigen terlarut dalam air (Alaerts dan Sumestri, 1984). Konsentrasi COD air 

limbah kisaran 4000 – 5000 mg/L. 

 Salah satu pengolahan yang dapat digunakan untuk menurunkan kandungan bahan 

organik yang tinggi adalah menggunakan pengolahan secara anaerob (Indriyati, 2005). 

Pengolahan anaerob dapat menurunkan bahan organik yang terdapat dalam limbah secara 

optimal dibandingkan dengan pengolahan aerob. Pengolahan  

anaerob memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah energi yang dibutuhkan untuk proses 

pengolahan sedikit, volume reaktor yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan proses 

aerob, dan kelebihan yang utama adalah dihasilkan biogas (Asmadi dan Suharno, 2012). 

Bahan organik yang tinggi dapat juga menjadi sumber nutrisi bagi mikroalga, dimana 

saat ini bioteknologi tentang pemanfaatan mikroalga sedang marak dikembangkan. Beberapa 

tahun terakhir, para peneliti memanfaatkan limbah cair sebagai media tumbuh mikroalga 

seperti limbah tahu. Biaya yang dikeluarkan lebih ekonomis dan kandungan nutrisi yang 

terkandung dalam llimbah tahu seperti nitrat, fosfat, dan ammonium dapat dimanfaatkan oleh 

mikroalga (Maharsyah, dkk., 2013). Kombinasi antara pengolahan air limbah untuk media 

pertumbuhan mikroalga merupakan metode yang menjanjikan untuk penurunan biaya dan 

energi dalam produksi mikroalga (Lizzul et al, 2014) 

Mikroalga telah dikenal sebagai spesies yang dapat tumbuh dengan cepat dan 

pengangkap CO2 yang efektif. Peningkatan CO2 di udara dapat meningkatkan pertumbuhan 

mikroalga. Mikroalga dipilih karena pertumbuhannya cepat, tidak berkompetisi dengan produk 

pangan untuk manusia, serta tidak memerlukan area yang luas. Selama ini mikroalga 

dimanfaatkan sebagai pakan larva ikan pada kegiatan budidaya. Secara ekonomi, mikroalga 

dipilih karena ketersediaannya serta biaya produksinya yang cukup rendah  

 Keanekaragaman mikroalga sangat tinggi, diperkirakan ada sekitar 200.000–800.000 

spesies mikroalga ada di bumi. Dari jumlah tersebut baru sekitar 35.000 spesies saja yang 

telah diidentifikasi. Beberapa contoh spesies mikroalga di antaranya yaitu Spirulina, 

Nannochloropsis sp., Botryococcus braunii, Chlorella  sp., Dunaliella primolecta, Nitzschia 

sp., Tetraselmis suecia, dan lain-lain (Assadad, dkk., 2010) 

 Chlorella  adalah genus ganggang hijau bersel tunggal yang hidup di air tawar, laut, 

dan tempat basah. Ganggang ini memiliki tubuh seperti bola, di dalam tubuhnya terdapat 

kloroplas berbentuk mangkuk. Perkembangbiakannya terjadi secara vegetatif dengan 

membelah diri. Setiap selnya mampu membelah diri dan  

menghasilkan 4 sel baru yang tidak mempunyai flagel. Ganggang ini sering digunakan di 

laboratorium untuk penyelidikan fotosintesis, karena sifatnya yang unik. Para ahli 

berpendapat bahwa  Chlorella  dapat ikut mengatasi kebutuhan pangan manusia di masa 

mendatang.   Chlorella vulgaris  mempunyai waktu generasi yang sangat cepat. Oleh karena 

itu dalam waktu yang relatif singkat, perbanyakan sel akan terjadi secara cepat terutama jika 

tersedia cahaya dan sumber energi yang cukup (Wijoseno, 2011). Dengan kelebihan 

tersebut, chlorella dapat dengan mudah dikembangbiakkan di media berupa air limbah tahu. 
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Bahan organik yg tinggi pada air limbah tahu dapat dijadikan media tumbuh 

mikroalga. Beberapa penelitian yg memanfaatkan air limbah untuk media tumbuh mikroalga 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2006) yang memanfaatkan air limbah tahu 

untuk sebagai pupuk alternatif pada kultur mikroalga Spirullina sp. Mikroalga dalam 

pertumbuhannya memanfaatkan bahan organik yang terdapat pada air limbah sebagai nutrisi.   

Pemanfaatan air limbah ini dapat menghemat biaya dalam budidaya mikroalga 

sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi. Penelitian ini mengkaji potensi air limbah 

tahu sebagai media tumbuh chlorella vulgaris. Parameter pertumbuhan chlorella yang 

dipantau secara penelitian adalah optical density, densitas, COD.  

 METODE PENELITIAN 

Air limbah tahu  

Air limbah tahu yang digunakan berwarna putih kekuningan. Air limbah tahu diambil dari 

home industry tahu yang berada di Pacar Keling. Air limbah yang digunakan sebanyak 1 liter. 

Limbah tahu yang digunakan memiliki kandungan COD sebesar 4000 – 5000 mg/L. 

Chlorella vulgaris 

Chlorella vulgaris yang digunakan pada penelitian ini diambil dari Balai Perikanan Budidaya 

Air Payau Situbondo. Media C. vulgaris berisi 20 g NaH2PO4.2H2O, 100 g NaNO3, 5 g 

Na2EDTA, 40 g Na2SiO3, 0.36 g MnCl2.6H2O, 1.3 g FeCl3, 10 H3BO3, 1000 ml akuades 

(Endar, 2012). Densitas awal Chlorella vulgaris yang digunakan sebesar 42 sel/ml. 

Seeding C. vulgaris 

Seeding C. vulgaris dilakukan dengan menambahkan media walne. Seeding dilakukan 

selama 4 jam dengan menghitung densitas dan optical density tiap jamnya. Densitas 

ditentukan dengan menghitung jumlah sel Chlorella vulgaris per mililiter sampel 

menggunakan mikroskop. 

Reaktor air limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Reaktor 1 (berisi air limbah dan Chlorella vulgaris) 

Reaktor air limbah berupa botol dengan volume 650 ml dengan volume efektif 600 ml. 

Keterangan: 

A. oulet sampel  

B. campuran air limbah dan chlorella vulgaris 

C. outlet biogas 

D. biogas bag 

A 
D C 

B 
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Gambar. Reaktor 2 (berisi air demineral dan Chlorella vulgaris) 

 

 

Keterangan: 

A. oulet sampel  

B. campuran air demineral dan chlorella vulgaris 

C. outlet biogas 

D. biogas bag 

Kontak chlorella dengan air limbah 

 Chorella dikontakkan dengan air limbah pada reaktor 1 dan dengan air demineral 

pada reaktor 2 selama 6 hari pengamatan. Pengamatan dilakukan setiap 24 jam sekali.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini hasil pengukuran nilai Optical Density (OD) menunjukkan jumlah 

Chlorella sp. berdasarkan warna larutan sample. Pada reaktor yang berisi air limbah dan 

walnae (100%w) memiliki nilai OD lebih tinggi disebanding tanpa air limbah (0%w). Selama 

waktu inkubasi 6 hari, nilai OD untuk reaktor yang terdiri atas air limbah tahu dan walnae 

sebagai media tumbuh tetap diatas nilai OD untuk reaktor tanpa ada air limbah.  

 

Gambar 1. Pertumbuhan Chlorella  berdasarkan nilai optical density (OD) 
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(a)                               (b) 

Gambar 2. Perbedaan Warna Reaktor (a) Reaktor 0%W; (b) Reaktor 100%W 

 

Berdasarkan Gambar 2, pada reaktor 0%W menunjukkan warna jernih karena berisi air 

demineral dan walnae tanpa air limbah tahu, sedangkan pada reaktor 100%W menunjukkan 

warna putih kekuningan berisi air limbah tahu dan walnae. Nilai OD memang berdasarkan 

warna yang berpendar dalam sample. Air limbah tahu sendiri berwarna putih kekuningan 

sedangkan air demineral berwarna jernih. Saat diambil sample untuk dianalisis nilai OD 

menggunakan spektro, nilai yang tertera untuk OD 100%W memiliki nilai lebih tinggi. 

Sehingga dilakukan analisis lebih lanjut untuk jumlah sel C. vulgaris dengan melihat nilai 

densitasnya (Gambar 3). 

 

 

Gambar 3. Pertumbuhan Chlorella  berdasarkan nilai Densitas. 

 

Pengukuran nilai densitas dilakukan dengan menghitung jumlah sel C. vulgaris yang 

tampak pada mikroskop. Dalam penelitian ini, hasil pengukuran nilai densitas dari kedua 

reaktor, pada hari ke-1 sampai hari ke-5 menunjukkan nilai yang hampir sama. Pada inkubasi 
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hari ke-6 reaktor yang berisi air limbah dan walnae menunjukkan nilai 491 sel/ml. Nilai 

tersebut lebih tinggi dibandingkan reaktor tanpa air limbah yaitu 8 sel/ml.  Berdasarkan nilai 

OD dan densitas dari C. vulgaris menunjukkan bahwa nilai OD dan densitas pada reaktor 

yang berisi air limbah memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan reaktor tanpa air limbah. 

Tingginya nilai OD dan densitas dari C. vulgaris menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan 

biomassa mikroalga pada reaktor yang berisi air limbah.  

Pertumbuhan biomassa tersebut menunjukkan bahwa air limbah dapat dimanfaatkan 

sebagai media tumbuh sehingga dapat menghemat biaya yang dibutuhkan untuk mengkultur 

Chlorella vulgaris. Komposisi biokimia dalam air limbah yang dapat dimanfaatkan berupa 

protein dan karbohidrat yang terkait dengan komposisi media yaitu nitrat, nitrit, fosfat, dan 

beberapa ion bebas yang dapat dimanfaatkan sebagai media tumbuh mikroalga.  (Greenwell 

et al 2010). Biomassa mikroalga dengan pertumbuhan sel secara semi-continous dengan 

produktivitas tinggi dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Pertumbuhan alga dibagi 

menjadi 5 fase pertumbuhan yaitu fase aklimatisasi, fase pertumbuhan, fase stasioner, dan 

fase kematian (Blair et al, 2013). Berdasarkan Gambar 3 pertumbuhan Chlorella vulgaris 

pada reaktor berisi air limbah pada hari ke 1–5 memasuki fase aklimatisasi dan pada hari ke–

6 telah memasuki fase pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan kandungan nutrient dalam 

reaktor yang berisi air limbah memiliki kandungan nutrient yang tinggi sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan nutrient hingga hari ke–6. Pada reaktor tanpa air limbah pada hari ke 

1–6 telah memasuki fase stasioner. Berdasarkan kondisi tersebut fase stasioner yang terjadi 

pada hari ke 1–6 dikarenakan minimalnya nutrient yang hanya bersumber dari media walne 

yang digunakan sehingga mengindikasikan fase pertumbuhan yang terjadi pada reaktor 

tanpa air limbah terjadi sebelum hari ke–1. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 

siklus fase pertumbuhan alga yang dimulai dari fase aklimatisasi hingga fase kematian 

selama 12 hari. 

 

Gambar 4. Penyisihan COD Total 

Dalam penelitian ini, pengukuran COD dilakukan untuk mengetahui kandungan bahan 

organic dalam air limbah. Berdasarkan Gambar 4 nilai penyisihan COD menunjukkan nilai 
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yang fluktuatif dari kedua reaktor. Pada hari ke-6 nilai penyisihan COD dari reaktor yang 

berisi air limbah dan walnae semakin meningkat sampai 897,6 mg/L, sedangkan pada reaktor 

tanpa air limbah mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya degradasi oleh mikroorganisme dan dikonsumsi oleh chlorella sp sebagai 

nutrisi. Sedangkan pada reakor yang berisi air demineral hanya mengalami penyisihan 

sebesar 262,4 mg/l pada hari ke-6. Penurunan Nilai COD yang terdeteksi pada reaktor air 

demineral dan walnae kemungkinan berasal dari bahan kimia yang ada di Walnae. 

Berdasarkan nilai penurunan yang COD yang didapatkan nilai penruunan COD pada reaktor 

berisi air limbah memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaktor tanpa air limbah. 

Tingginya penurunan nilai COD pada reaktor yang berisi air limbah disebabkan oleh adanya 

pemanfaatan nutrien sebagai pendukung pertumbuhan mikroalga. Komposisi nutrient yang 

dimanfaatkan oleh mikroalga diantaranya nitrogen, fosfat, komponen logam, serta vitamin 

yang biasanya diperoleh dari air air limbah. Nitrogen merupakan komponen penting yang 

berfungsi sebagai makronutrien dan faktor pendukung penting dalam akumulasi kandungan 

lipid dalam mirkoalga (Cha et al, 2013).  

 
KESIMPULAN 
 
Kombinasi antara air limbah tahu dengan Walnae sebagai media tumbuh dapat 
meningkatkan densitas C. vulgaris hingga enam kali lipat dibanding kombinasi media tumbuh 
antara air demineral dengan Walnae. Kenaikan jumlah densitas C. vulgaris juga diiringi 
dengan adanya penurunan nilai bahan organik yang ditunjukkan turunnya nilai COD pada 
reaktor terdiri atas air limbah tahu dengan Walnae sebagai media tumbuh C. vulgaris. 
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ABSTRACT 
 

Design of solid waste management had a purpose to understand the waste generation rate, 
composition, and solid waste management at Mirah Terminal Port of Tanjung Perak 
Surabaya. Storage, collect, and design Transfer Stations (TS) were included in this plan. The 
sampling method for counting generation rate, composition, and waste density were done 
according to SNI 19-3964-1994 use measurement of generation rate and the composition of 
urban waste method. The result showed that the average waste generation rate on 2016 was 
110,04 kg/day or 0.69 kg/person/day with the composition of organic was 50,7% and non-
organic was 49,3% that contains of 23,6% wood, 11,6% paper, 10,5% plastic, 1,8% cloth, 
1,4% others, and 0,4% trash cans. The density rate was 102,92 kg/m3. Waste management in 
Mirah Terminal was good enough, but improvement was needed includes providing waste 
storage with capacity of 5 L, 15 L, 20 L, 25 L, and 50 L in total of 38 units, the collecting trolley 
and its route was planned for 3 units each 1200 L. The design of the transfer station was 
builds with length, width, and height of 1,96 m x 3,80 m x 1,5 m. 
. 
 
Keywords: Mirah Terminal, plan, Port of Tanjung Perak Surabaya, solid waste 
 
 
PENDAHULUAN 

Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu gerbang Indonesia, memiliki fungsi 

sebagai kolektor dan distributor barang dari dan ke kawasan Timur Indonesia, termasuk 

dalam Provinsi Jawa Timur didukung oleh letaknya yang strategis dan hinterland yang 

potensial. Pelabuhan Tanjung Perak berada dalam manajemen kelola PT Pelabuhan 

Indonesia III (Pelindo III), sebagai sarana transportasi sekaligus sarana perdagangan dan 

bisnis.  

Terminal Mirah sebagai bagian dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melayani 

pendistribusian barang dalam negeri. Tingginya arus distribusi barang dalam negeri 

meningkatkan aktivitas bongkar muat di Terminal Mirah dan menimbulkan ancaman 

meningkatnya timbulan limbah sisa aktivitas pelabuhan. Sebagai bentuk pertanggung 

jawaban terhadap lingkungan, Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pengelola senantiasa 

berusaha menjaga kualitas lingkungannya, seperti kualitas air, kebersihan areal kerja 

pelabuhan, kualitas udara, dan pengelolaan sampah. 

Kondisi eksisting hampir seluruh pelabuhan di Indonesia tidak mempunyai fasilitas 

penanganan limbah, karena tidak adanya dukungan finasial akan pengadaan fasilitas 

penanganan limbah di setiap pelabuhan Indonesia. Permasalahan lain yang terjadi adalah 

terdapat fasilitas penanganan limbah di pelabuhan, tetapi tidak didukung dengan biaya 
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operasional yang tepat dalam menjalankan kegiatan operasional penanganan limbah 

(Eryanto & Achmadi, 2012).  

Pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan rata-rata masih menerapkan pola lama, 

yaitu konsep kumpul, angkut, dan buang. Pegelolaan yang masih mengandalkan sistem lama 

tersebut akan menimbulkan masalah lingkungan bagi pelabuhan dan wilayah sekitarnya. 

Strategi pengelolaan sampah yang mengandalkan pada sistem pengangkutan, pembuangan 

dan pengolahan perlu diubah karena tidak ekonomis, selain memerlukan biaya operasional, 

lahan bagi pembuangan akhir yang besar, juga menimbulkan dampak yang tidak 

menguntungkan bagi masyarakat kota dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya 

(Towow, 2003). Oleh karena itu guna mengatasi permasalahan pengelolaan sampah 

pelabuhan, diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan limbah padat di lingkungan 

pelabuhan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan perencanaan pengelolaan limbah 

padat di Terminal Mirah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meliputi desain pewadahan, 

pengumpulan, dan desain Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Perencanaan ini 

dilakukan dengan harapan pihak manajemen pelabuhan dapat melakukan pengelolaan 

limbah padatnya dengan lebih baik lagi. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Perencanaan dilakukan di Terminal Mirah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jl Prapat 

Kurung Utara, Perak Utara, Surabaya. Waktu perencanaan dilaksanakan pada bulan 

Desember 2015 sampai bulan Juni 2016. 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam perencanaan ini, yaitu: alat tulis, buku tulis, kantong plastik, 

kotak densitas, timbangan Dacin, alat bantu hitung, dan perlengkapan alat pelindung diri 

(APD) yaitu masker, sarung tangan karet, rompi dan helm. 

Bahan yang digunakan dalam perencanaan ini adalah trash bag, tissue, pengikat (tali 

rafia) dan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di Terminal Mirah Pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya. 

Cara Kerja 

Cara kerja pada perencanaan ini meliputi: 

a. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer dimulai dengan menentukan tempat perencanaan dan titik 

sampling, pengukuran timbulan sampah, pengukuran densitas sampah, pengukuran 

komposisi sampah, dan kuesioner. Pengukuran timbulan, densitas dan komposisi dilakukan 

selama 8 hari berturut-turut dengan tujuan mengetahui fluktuasi sampah (Damanhuri & 

Padmi, 2010). 

1. Penentuan tempat perencanaan dan titik sampling 
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Titik sampling pengambilan data primer dilaksanakan di Tempat Penimbunan Sementara 

(TPS) Terminal Mirah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Lokasi pengambilan sampling 

seperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 - Terminal Mirah Surabaya  

Sumber: Supriyono, 2010 

 

Keterangan:  
 : Batas wilayah Terminal Mirah 

 : Lapangan penumpukan 

 : Gudang 

 : Kantor terminal 

 : Tempat Penampungan Sementara (TPS) / Lokasi sampling 
 

2. Pengukuran timbulan sampah 

Pengukuran timbulan dilaksanakan di TPS pelabuhan Terminal Mirah setelah proses 

pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas pelabuhan di lapangan. Sampah yang telah 

dikumpulkan diletakkan ke dalam trash bag kemudian diikat dan ditimbang beratnya. Satuan 

yang digunakan dalam pengukuran timbulan sampah dalam perencanaan ini adalah satuan 

berat (kg/hari) dan berat rata-rata timbulan per orang hari (kg/orang/hari). Besarnya berat 

total timbulan sampah dihitung dengan menggunakan Rumus 1 sedangkan berat rata-rata 

timbulan sampah dapat dihitung dengan menggunakan Rumus 2. 

Berat total timbulan sampah (kg/hari) = Berat total komponen sampah (1) 

Berat rata-rata timbulan sampah =  

 

Berat timbulan sampah = 
berat total sampah hasil sampling (8 hari)

total hari sampling (8 hari)
                  (2) 

3. Pengukuran densitas sampah 

Pengukuran densitas sampah dilakukan berdasarkan SNI 19-3964-1994 dengan cara 

mencampur rata dan memasukkan sampah ke dalam kotak densitas. Kotak densitas yang 

digunakan berupa styrofoam dengan ukuran    20 cm x 20 cm x 50 cm. Sampah yang telah 

dikumpulkan dimasukkan ke dalam kotak sampai penuh tanpa dilakukan pemadatan. Kotak 
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densitas yang penuh ditutup ditimbang beratnya (kg) lalu diangkat kurang lebih 30 cm di atas 

permukaan tanas dan dihentakkan sebanyak tiga kali. Selanjutnya diukur berapa tinggi 

sampah di dalam kotak densitas sehingga didapatkan volume sampah (m3). 

Berat sampah dalam kotak diketahui dengan cara pengurangan antara berat sampah dan 

kotak dikurangi berat kotak kosong. Densitas dapat diketahui dengan membagi berat sampah 

dalam kotak dengan volume sampah. volume sampah diketahui dengan mengukur tinggi 

sampah dalam kotak pengukur, lalu dikalikan panjang dan lebar kotak. Densitas sampah 

dapat dihitung menggunakan Rumus 3.  

Densitas sampah (
kg

m3
)= 

Berat sampah (kg)

Volume sampah (m3)
               (3) 

4. Komposisi sampah 

Sampah yang telah terkumpul dipisahkan/dipilah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah 

kertas, plastik, kayu, kain, kaleng, sampah organik, dan sampah lain-lain. Sampah kemudian 

masing-masing ditimbang dengan menggunakan timbangan. Sampah yang digunakan dalam 

pengukuran komposisi sebanyak 100 kg dari berat total sampah. Jika berat total sampah 

kurang dari 100 kg, maka sampah yang digunakan adalah keseluruhannya. Komposisi 

sampah dihitung dengan menggunakan Rumus 4. 

% Komposisi= 
berat komponen

berat total sampah
×100%                    (4) 

5. Kuesioner  

Kuesioner yang dibagikan berisi pertanyaan tentang pengelolaan limbah padat yang telah 

ada di Terminal Mirah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kuesioner diberikan kepada 

pegawai, operator, buruh, tally, supir, security, dan pengunjung yang ada di lingkungan 

Terminal Mirah. Tujuan diberikan kuesioner adalah untuk mengetahui kondisi eksisting 

pengelolaan sampah yang sudah ada. Kuesioner dinilai dengan sistem nilai atau scoring. 

 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui keterangan serta informasi dari pihak atau instansi 

terkait. Data sekunder antara lain berupa profil Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan 

Terminal Mirah, peta lokasi Terminal Mirah, seluruh kegiatan yang berlangsung di lokasi 

perencanaan, jumlah pegawai/karyawan, jumlah pengunjung, dan jumlah sarana dan 

prasarana pengelolaan limbah padat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Timbulan Sampah 

Laju timbulan sampah rata-rata di Terminal Mirah sebesar 110,04 kg/hari atau 0,69 

kg/orang/hari. Timbulan sampah di Terminal Mirah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 

berasal dari seluruh kegiatan di sumber sampah meliputi kegiatan bongkar muat berupa 

kontainer, barang dan curah kering, kegiatan perkantoran, penumpukan kontainer, dan 

kegiatan lainnya yang terjadi di Terminal Mirah selama 24 jam sehari. Sumber sampah di 

Terminal Mirah meliputi kantor, gudang, lapangan penumpukan, dan tempat parkir. 
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Timbulan sampah Terminal Mirah terbesar ditemukan di kantor dan gudang, yaitu 

sebesar 11,04 kg/hari dan 6,21 kg/hari yang menunjukkan aktivitas di sumber sampah 

tersebut tinggi. Nilai laju timbulan diperlukan dalam perencanaan pengelolaan sampah, yaitu 

pada perencanaan volume wadah sampah, volume dan jumlah gerobak pengumpul sampah, 

serta TPST. 

Komposisi Sampah 

Komposisi sampah Terminal Mirah berdasarkan jenisnya mulai dari komponen yang 

terbesar dapat terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 - Komposisi sampah Terminal Mirah berdasarkan jenisnya 

No. 
Komposisi 

Sampah 

Satuan 

kg % 

1. Organik 49,21 51 

2. Kayu 22,95 24 

3. Kertas 11,21 12 

4. Plastik 10,13 11 

5. Kain 1,79 2 

6. Lain-lain 1,33 1 

7. Kaleng 0,36 0 

 
Total 95,64 100 

 

Tujuan mengetahui komposisi sampah adalah untuk mengetahui komponen sampah 

yang mendominasi pada sumber sampah, sehingga dapat digunakan untuk membagi atau 

mengklasifikasikan jenis sampah untuk kebutuhan wadah sampah. 

Densitas Sampah 

Nilai densitas sampah Terminal Mirah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah 

102,92 kg/m3 sesuai perhitungan pada Lampiran 5. Nilai densitas berfungsi untuk mengetahui 

volume sampah untuk setiap komponen sampah yang ada, sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan volume wadah sampah dan sarana pengumpul yang akan digunakan jika 

perhitungan laju timbulan yang digunakan satuannya berat (Damanhuri & Padmi, 2010). 

Pengelolaan Sampah Terminal Mirah 

Pengelolaan sampah di Terminal Mirah berada di bawah kendali manajemen PT Pelindo 

III cabang Tanjung Perak divisi teknik, namun tidak ada kejelasan siapa penanggung jawab 

pengelola sampah sehingga penanganan sampah di pelabuhan kurang efektif.  

Pada setiap sumber sampah telah tersedia wadah sampah yang berfungsi untuk 

menampung sampah yang dihasilkan dari aktivitas yang ada pada tempat sampah tersebut, 

namun belum terlihat adanya pemilahan sampah pada wadah yang tersedia dan sebagian 

wadah belum memenuhi kebutuhan serta tanpa dilengkapi penutup. 

Pengumpulan sampah dari sumber menuju TPS dilakukan satu kali (1x) sehari 

menggunakan pola individual tidak langsung pada pukul 06.00-07.00 WIB oleh petugas 

kebersihan dengan menggunakan gerobak dan wadah sampah beroda. TPS Terminal Mirah 
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merupakan bak yang dapat diangkut oleh truk arm roll secara rutin setiap dua hari sekali. 

Sarana pengumpulan maupun TPS di Terminal Mirah masih belum terlihat adanya pemilahan 

dan kondisi beberapa fasilitas kurang baik.  

Perencanaan Pewadahan 

Perencanaan pewadahan sampah meliputi penentuan volume wadah sampah dan 

penentuan lokasi wadah sampah, ditentukan berdasarkan timbulan sampah, densitas 

sampah, dan komposisi sampah. Perencanaan pewadahan sampah di Terminal Mirah 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wadah sampah organik dan anorganik. Jumlah wadah 

sampah yang dibutuhkan secara keseluruhan sebanyak 19 pasang wadah sampah organik 

dan anorganik atau total keseluruhan 38 unit wadah. 

Perencanaan Gerobak Sampah 

Perencanaan volume gerobak sampah dilakukan berdasarkan nilai timbulan, densitas, 

dan frekuensi pengambilan sampah dalam satu hari. Penentuan volume gerobak sampah 

juga dilakukan untuk setiap jenis sampah, yakni sampah organik dan anorganik. 

Dari hasil perhitungan dapat diketahui total volume gerobak sampah yang dibutuhkan 

adalah 1,07 m3. Penentuan dimensi gerobak dapat dilakukan dengan cara seperti berikut: 

Gerobak direncanakan memiliki: 

Volume (V) = 1,07 m3, 

panjang (P)  = 1,5 m, 

tinggi (H) = 1,0 m, 

sehingga: 

V  = P x L x H 

V

P x H
= 

1,07

1,5 x 1,0
= 0,71 m1,07 m3  = 1,5 m x L x 1,0 m 

Lebar (L) =   

 

Dimensi gerobak yang direncanakan, yaitu P x L x H = (1,5 x 0,71 x 1,0) m3. 

Dimensi untuk sampah organik = 1,5 m x (0,71 x 51%) m x 1,0 m 

 = (1,5 x 0,36 x 1,0) m3. 

Dimensi untuk sampah anorganik  = 1,5 m x(0,71 x 49%) m x 1,0 m 

 = (0,73 x 0,35 x 1,0) m3. 

Perencanaan Pengumpulan 

Perencanaan pengumpulan sampah meliputi penentuan volume wadah pengumpul, 

penentuan rute pengumpul dan pola pengumpulan sampah, serta penentuan volume gerobak 

pengumpul, ditentukan berdasarkan timbulan sampah, densitas sampah, dan komposisi 

sampah. 

Pengumpulan sampah direncanakan menggunakan pola pengumpulan sampah yang 

sama seperti yang telah diterapkan sebelumnya, yaitu pola individual tidak langsung. 

Mengacu pada jumlah petugas kebersihan Terminal Mirah yang terdiri atas 14 orang, petugas 

dibagi menjadi 3 tim atau kelompok yang kemudian disebar ke sudut-sudut berbeda di 

Terminal Mirah dengan membawa gerobak sampah yang telah direncanakan, yaitu sebanyak 
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3 unit gerobak. Pengumpulan sampah juga akan dilaksanakan pada waktu yang sama seperti 

yang telah berlaku di Terminal Mirah, yaitu pada pukul 06.00-07.00 WIB dilakukan pada 

waktu yang bersamaan.  

Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 

Perencanaan TPST ditentukan dari analisis timbulan sampah dari seluruh sumber 

sampah di Terminal Mirah, densitas, serta penentuan desain TPST berdasarkan komposisi 

sampah yang akan ditampung di dalamnya. Penentuan desain bak penampung sampah juga 

dilakukan untuk setiap jenis sampah, yakni sampah organik dan anorganik. 

Volume  TPST direncanakan sebesar 17,11 m3. Penentuan dimensi TPST yang 

direncanakan dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

TPST direncanakan memiliki: 

 

Volume (V) = 17,11 m3, 

panjang (P)  = 4,0 m, 

tinggi (H) = 1,5 m, 

sehingga: 

V   =  P x L x H 

V

P x H
= 

17,11

4,0 x 1,5
 = 2,85 m17,11 m3  =  4 x l x 1,5 m 

Lebar (L)  =  

 

Dimensi TPST yang direncanakan, yaitu P x L x H = (4,0 x 2,85 x 1,5) m3. 

Dimensi untuk sampah organik  = (4,0 x 51%) m x 3,80 m x 1,5 m 

 = (2,04 x 3,80 x 1,5) m3. 

Dimensi untuk sampah anorganik  = (4,0 x 49%) m x 3,80 m x 1,5 m 

 = (1,96 x 3,80 x 1,5) m3. 

 
KESIMPULAN 
 

Simpulan dari perencanaan ini adalah timbulan limbah padat rata-rata di Terminal Mirah 

Pelabuhan Tanjung Perak sebesar 110,04 kg/hari atau 0,69 kg/orang/hari. Limbah padat 

Terminal Mirah Pelabuhan Tanjung Perak memiliki komposisi 51% sampah organik, dan 49% 

sampah anorganik yang terdiri atas 24% untuk sampah kayu, 12% sampah kertas, 11% 

sampah plastik, 2% sampah kain, 1% sampah lain-lain, dan 0% untuk sampah kaleng. 

Pengelolaan limbah padat di Terminal Mirah Pelabuhan Tanjung Perak sudah cukup 

baik, namun masih diperlukan perbaikan sistem pengelolaan terutama terhadap limbah 

padat. Perbaikan diantaranya meliputi pemilahan sampah di mulai dari sumbernya dengan 

menyediakan wadah sampah terpisah, pengumpulan sampah dengan gerobak terpisah dan 

rute pengumpulan, dan pemilahan hingga TPS di Terminal Mirah. 
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ABSTRACT 
 

Merauke district has the potential wetlands that strongly support the existence of turtles. The 
difficulty of accessibility to the turtle habitat in Papua became an obstacle to the disclosure of 
populations of species in nature. On the other side the exploitation of nature is done on a 
regular basis each year but does not offset the scientific information related to the population. 
This study aims to determine the population of turtles and habitat supporters in Dung Swamp, 
Merauke, Papua. The method used was survey by observation. Kind contained in Dung 
swamp consists of five types of genus Elseya and Emydura. Turtle species dominant are 
Elseya branderhosti and E. schultzei. Elseya branderhosti has the highest population density 
and the size of the largest morphology compared with four other species. Turtles habitat 
Habitat covered river basins, net of plant cover water and dominated by trees on the river 
bank. Plants around the river are possible as feed consists of six species. 

Key Word : Wetland, turtles, population, Papua 
 
 

ABSTRAK 
 

Kabupaten Merauke mempunyai potensi lahan basah yang sangat mendukung keberadaan 
jenis kura-kura didalamnya. Kesulitan aksesibilitas ke habitat kura-kura di Papua menjadi 
kendala tersendiri dalam pengungkapan populasi jenis di alam. Disisi lain eksploitasi dari 
alam dilakukan secara teratur setiap tahunnya tetapi tidak diimbangi dengan informasi ilmiah 
terkait populasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui populasi jenis kura-kura dan 
habitat pendukungnya di Rawa Dung, Merauke, Papua. Metode yang digunakan adalah 
survey dengan teknik observasi. Jenis yang terdapat di Rawa Dung terdiri atas 5 jenis dari 
genus elseya dan Emydura. Jenis kura-kura yang dominan adalah Elseya branderhosti dan 
E. schultzei. Elseya branderhosti mempunyai kepadatan populasi tertinggi dan ukuran 
morfologi terbesar dibandingkan 4 jenis lainnya. Habitat hidup meliputi cekungan sungai, 
bersih dari tutupan tumbuhan air dan didominasi pepohonan pada tepi sungai. Tumbuhan 
sekitar sungai yang dimungkinkan sebagai sumber pakan terdiri atas 6 jenis. 
 
Kata Kunci : Lahan basah, kura-kura, populasi, Papua 

 

I. Pendahuluan 

Kelompok kura-kura di Papua mempunyai mempunyai keunikan tersendiri karena 

morfologinya sangat berbeda dengan kura-kura yang berada di wilayah bagian tengah dan 

bagian barat Indonesia.  Perbedaan tersebut disebabkan kura-kura di Papua masih termasuk 

dalam golongan kura-kura primitif (Iskandar, 2000).  Keunikannya ditemui pada leher yang 

tidak dimasukkan ke dalam cangkang saat terancam melainkan dilipat kesamping. Sebaran 

populasi yang terbatas turut memberi andil dalam adanya spesiasi dan keunikan jenis. 

Keunikan satwa dan sebarannya yang terbatas memberikan nilai lebih atas satwa-satwa 

mailto:richard_gnt@yaho.com
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tersebut dan memberikan dampak yang tinggi pula terhadap permintaan untuk pasar 

perdagangan. 

Habitat hidup kura-kura adalah wilayah lahan basah yang meliputi sungai, rawa, danau 

maupun telaga.  Perubahan-perubahan terhadap hilangnya bentang lahan basah dapat 

terjadi seiring dinamika perkembangan wilayah.  Lahan basah berubah fungsi untuk dijadikan 

pemukiman, transportasi jalan, maupun pengusahaan di bidang kehutanan, perkebunan dan 

pertambangan.  Pendangkalan muara sungai, mengeringnya  sungai, rawa, dan danau, 

terputusnya alur koneksi antar sungai, rawa dan danau, dan hilangnya berbagai jenis kura-

kura dan satwa air lainnya, merupakan dampak ekologi yang dirasakan dengan terganggunya 

lahan basah.  Vitt dan Caldwell (2009) menyampaikan bahwa pemanenan, pengurangan 

habitat alami dan fragmentasi telah menjadi faktor utama pendorong spesies amfibi dan reptil 

ke jurang kepunahan. 

Kemudahan aksesibilitas yang tercipta lewat perubahan fungsi lahan basah 

memberikan peluang meningkatnya perburuan kura-kura asal Papua.  Perburuan dan 

pemanenan kura-kura dari alam yang terus menerus dilakukan secara tidak bijaksana dapat 

menyebabkan tidak adanya keseimbangan antara pertumbuhan, perkembangan, dan 

kuantitas anakan yang hidup dengan kuantitas induk yang di panen.  Permintaan pasar 

perdagangan yang tinggi sering pula mengabaikan status terhadap jenis yang dilindungi.  

Perburuan dan perdagangan illegal kemudian terjadi pada kura-kura dilindungi.  Seperti pada 

jenis kura-kura Irian (Elseya novaguineae) yang dilindungi di Indonesia ternyata diberikan 

kuota untuk perdagangan resmi dengan menggunakan nama lama yang sinonim yaitu Elseya 

schultzei (Lyons et al., 2013). 

Tanpa disadari dinamika perkembangan suatu wilayah, terutama di wilayah lahan 

basah, memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lahan basah dan bagi kehidupan 

berbagai jenis kura-kura.  Hilangnya habitat, kemudahan aksesibiltas dan diikuti kegiatan 

perburuan untuk konsumsi maupun perdagangan, ikut mendorong terjadinya percepatan 

penurunan populasi kura-kura di alam.  Sayangnya perubahan fungsi lahan basah dan 

aksesibilitas yang tercipta dengan cepat ke pelosok wilayah, tidak diimbangi dengan 

informasi yang cepat pula terhadap keberadaan kura-kura di alam.  Dari suatu lokakarya di 

Pnom Penh pada awal bulan Desember 1999, disimpulkan bahwa 60% kura-kura air tawar 

Asia terancam punah, 15 jenis di Indonesia berada dalam keadaan kritis (Iskandar, 2000).   

Kabupaten Merauke merupakan daerah yang mempunyai lahan basah cukup luas.  

Jumlah jenis kura-kura yang terdapat di Merauke lebih banyak dari wilayah lain di Papua.  

Mempertimbangkan potensi kura-kura asal Papua, permintaan pasar perdagangan, 

pemanenan dari alam yang terus menerus meningkat, perubahan fungsi lahan dan 

peningkatan kemudahan aksesibilitas maka penelitian terhadap kura-kura asal Papua harus 

segera dilakukan.  Oleh karenanya maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui populasi 

jenis dan habitat kura-kura di Merauke, Papua. 
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II. Metodologi Penelitian 

Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Rawa Dung (Asiki), Distrik Jair, Kabupaten Merauke pada bulan 

bulan September 2015.  Lokasi pengamatan dilakukan di dua lokasi spesifik yaitu kali 

Sardago dan kali Yungkinan pada wilayah rawa Dung.  Penentuan lokasi menjadi kesulitan 

tersendiri karena dengan musim kering berkepanjangan sebagai dampak El Nino, rawa 

mengering dan sudah banyak lokasi dalam rawa Dung yang kura-kuranya di eksploitasi 

(panen).  Hutan pada dataran yang lebih tinggi hampir semua terkena dampak pembakaran 

lahan yang dilakukan oleh masyarakat lokal.  Akses menuju lokasi pengamatan dan saat 

pengamatan dilakukan dengan berjalan kaki akibat menyusutnya air rawa.  Transportasi air 

menggunakan perahu bermesin tempel hanya dilakukan pada alur-alur utama di rawa yang 

masih bisa dilewati. 

Bahan dan Peralatan Penelitian 

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi GPS (Global 

Positioning System) Garmin 76 Csx, Caliper, meteran (3 m dan 50 m), timbangan digital 

gantung, kamera digital, kantong plastik dan alat tulis menulis. 

Metode  

Metode yang digunakan adalah metode survey (perjumpaan) dengan teknik observasi.  

Luas area pengamatan atau area terobservasi (sungai) dihitung menggunakan rol meter 50 

meter (manual).  Data yang dikumpulkan meliputi : 

Habitat : tipe habitat diamati secara visual untuk menggambarkan kondisi habitat hidup. 

vegetasi : indentifikasi dilakukan untuk mengetahui jenis pohon yang mendukung habitat 

kura-kura baik sebagai tempat berlindung maupun kemungkinan sebagai penghasil pakan.  

Jumlah individu : Dilakukan dengan cara penangkapan langsung dan setelah selesai 

observasi dilepaskan kembali.  Jumlah individu yang tertangkap dihitung jumlahnya 

berdasarkan jenisnya.  Identifikasi jenis dilakukan berdasarkan Iskandar (2000) dan publikasi 

pendukung lainnya (Van Dijk et al, 2014; Georges & Thomson, 2010). 

Morfologi : Pengukuran morfologi dilakukan terhadap jenis-jenis yang ditemukan di lokasi 

dan dari kolam pengumpul kura-kura. 

A. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara statistik kualitatif untuk mengetahui jenis vegetasi dan 

habitat.  Untuk mengetahui kepadatan populasi kura-kura, digunakan modifikasi dari 

formulasi Riyanto dan Mumpuni (2003).  Kepadatan diukur berdasarkan luas cekungan 

sungai dan tidak diukur berdasarkan panjang sungai karena kondisi sungai yang kering dan 

terkumpul pada cekungan. 
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P = N/s 

P : kepadatan populasi yang dicari 

N : jumlah induk yang dijumpai/ditangkap 

S : luas areal pengamatan (sungai).   

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Populasi 

Jenis kura-kura yang berhasil terdata dari kali Sardago dan Yungkinan di wilayah rawa 

Dung, Distrik Jair adalah dari genus Elseya dan Emydura.  Genus Emydura di Papua hanya 

diwakili satu jenis saja yaitu Emydura subglobosa.  Jenis Elseya sp1 ditemukan pada kedua 

lokasi sedang jenis yang lain hanya terdapat pada satu lokasi (Tabel 1).  

Tabel 1. Jenis kura-kura yang terdapat pada rawa Dung, Distrik Jair, Merauke 

No. Jenis Jumlah Lokasi/Habitat 

1. Elseya branderhosti Ouwens 1914 8 Kali Sardago 

2. Elseya sp1 2/2 Kali Sardago & Yungkinan 

3. Emydura subglobosa Krefft 1876 2 Kali Sardago 

4. Elseya schultzei Vogt 1911 7 Kali Yungkinan 

5. Elseya novaguineae Meyer 1874 2 Kali Yungkinan 

Sebaran distribusi morfologi kura-kura di rawa Dung dan dari lokasi penampungan di 

pengumpul menunjukkan betina mempunyai ukuran lebih besar dibandingkan jantan 

(Gambar 1).  Jenis Elseya yang terbesar adalah E. branderhosti dan terlihat mempunyai 

ukuran yang jauh berbeda dengan jenis Elseya lainnya.  Jenis ini merupakan jenis yang 

banyak dijumpai di distrik Jair sampai ke Boven Digul.  Merupakan jenis tidak dilindungi di 

Indonesia tetapi mempunyai status vulnerable, berbanding terbalik dengan jenis E. 

novaguineae yang dilindungi di Indonesia tetapi mempunyai status lower risk (IUCN, 2015). 

 
Gambar 1.Ukuran morfologi kura-kura Elseya dan Emydura dari rawa Dung, Distrik Jair,  
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Jenis yang dominan pada kali Sardago adalah jenis Elseya branderhosti sedangkan 

pada kali Yungkinan adalah jenis Elseya schultzei.  Kepadatan populasi setiap jenis dari 

kedua lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Kepadatan jenis kura-kura pada Kali Sardago dan Yungkinan, distrik Jair, 
Merauke 

Jenis Jumlah Kepadatan (ekor/m2) Lokasi/Habitat 

Elseya branderhosti 8 0,09 Kali Sardago 

Elseya sp1 2 0.02 Kali Sardago 

Emydura subglobosa 2 0,02 Kali Sardago 

Elseya schultzei 7 0.25 Kali Yungkinan 

Elseya sp1 2 0,07 Kali Yungkinan 

Elseya novaguineae 2 0,07 Kali Yungkinan 

Dari sisi kepadatan populasi, kepadatan di kali Yungkinan terlihat lebih besar 

dibandingkan kepadatan populasi di kali Sardago.  Hal tersebut disebabkan luasan area 

penangkapan pada kali Yungkinan lebih kecil walau jumlah jenis pada setiap lokasi 

seimbang.  Jenis yang dominan di kali Sardago adalah E. schultzei sedangkan di kali 

Yungkinan adalah E. branderhosti.  Sebaran Populasi  jenis E. schultzei mencakup bagian 

Utara (north of central range) dan Selatan (south of central range) Papua, jenis E. 

branderhosti hanya mempunyai sebaran yang kecil di Selatan Papua, jenis E. novaguineae 

mempunyai sebaran terluas mulai dari Kabupaten Raja Ampat sampai Merauke (Indonesia) 

dan PNG, dan Emydura subglobossa yang menyebar dari Kaimana sampai ke Merauke 

(Indonesia) dan Australia (Van Dijk et al, 2014; Georges & Thomson, 2010; Fritz & Havas, 

2007; Iskandar, 2000). 

Habitat 

Rawa Dung merupakan suatu areal rawa luas yang saling terkoneksi dengan rawa-

rawa dan sungai lainnya di wilayah Distrik Jair, Merauke dan Boven Digul.  Muara dari Rawa 

Dung mengalir dan terkoneksi juga dengan sungai Fly di Papua New Guinea (PNG).  Koneksi 

tersebut memungkinkan adanya pergerakan satwa air, dalam hal ini kura-kura, lintas batas 

Negara yaitu antara wilayah Merauke (Indonesia) dengan PNG. 

Dasar rawa Dung yang rendah merupakan campuran antara lumpur atau tanah 

dengan rerumputan dan murni lumpur dengan ketebalan tertentu untuk mendapatkan tanah 

padat.  Rerumputan dapat tumbuh kembali apabila air telah kering namun tetap dalam kondisi 

lembab.  Saat kondisi kering, dasar rawa Dung dapat dilintasi berjalan kaki dengan tetap 

memperhatikan kestabilannya.  Pada beberapa titik terdapat dasar rawa hidup yang dapat 

memberikan ancaman tenggelam/terhisap apabila menginjaknya, tetapi pada dasar alur 

sungai kecil kemungkinan ditemukan adanya rawa hidup. 

Penyusutan air rawa saat musim kemarau membentuk habitat hidup kura-kura yang 

lebih spesifik berupa alur-alur sungai dimana kura-kura terkumpul pada habitat yang masih 

terdapat air.  Saat pengamatan, tebing sungai mencapai 0,5 – 1 m dari permukaan sungai.  

Pohon tumbuh di sisi sungai dan badan air bersih dari vegetasi (Lampiran 1).   

Jenis pohon yang dimungkinkan dapat menjadi pakan bagi kura-kura air tawar di kali 

Sardago meliputi Mangifera gedebe dan Eugenia katastega sedangkan di kali Yungkinan 
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meliputi Callophylum costantum, Callophylum sewanarum, Eugenia katastega, 

Anthocephalus cadamba dan Melastoma sp.  Kura-kura air tawar umumnya merupakan 

hewan karninivora tetapi masing-masing jenis mempunyai kecenderungan tersendiri dalam 

mengkonsumsi makanan.  Beberapa jenis buah juga dapat di konsumsi sebagai variasi 

makanan kura-kura di alam.  Jenis Emydura macquari dan Chelodina longicolis bertipe 

karnivora dengan mengkonsumsi moluska, crustacea, serangga dan ikan (Georges et al., 

1986; Cogger, 1992), sementara konsumsi makanan pada labi-labi moncong babi meliputi 

siput, buah-buahan (beringin dan pandan) dan ikan kecil (Cogger, 1992) 

Sungai Fly (Papua New Guinea) yang merupakan pertemuan dengan rawa Dung, 

diketahui mempunyai kekayaan jenis kura-kura.  Kura-kura air tawar yang terdapat di sungai 

Fly terdiri dari 3 famili yang jenisnya meliputi Carettochelys insculpta, Chelodina 

novaguineae, Chelodina parkeri, Chelodina reimanni, Chelodina rugosa, Elseya novaguineae, 

Elseya branderhosti, Emydura subglobosa dan Pelochelys bibroni (Allison, 2006; Georges et 

al., 2006).  Koneksi antar sungai dan rawa dapat memungkinkan adanya pergerakan kura-

kura antara sungai Fly dengan rawa dan sungai di daerah Merauke dan Boven Digul.  

Kemampuan pergerakan kura-kura tentunya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 

lingkungan, ukuran tubuh, ketersediaan sumber makanan, kenyamanan habitat hidup, 

perkawinan dan peneluran.  Pada kura-kura jenis Clemmys muhlenbergii, jarak 

pergerakannya sangat pendek yaitu hanya 2% yang melebihi jarak 100 m dari keseluruhan 

populasi (Carter, 2000), sementara jenis Clemmys guttata mempunyai jarak pergerakan lebih 

jauh yaitu rata-rata 265 m (Milan dan Melvin, 2001).  Pergerkan kura-kura leher ular C. 

longicolis dipengaruhi oleh adanya bentuk bentang lahan (patch), isyarat musiman dan 

lingkungan, dan ukuran tubuh (Roe dan Georges, 2008).   

Ancaman  

Rawa Dung dan rawa lainnya di sekitar Boven Digul dan perbatasan Merauke 

merupakan wilayah penghasil sumber daya perikanan air tawar secara alami.  Kura-kura dan 

ikan menjadi sumber penghasilan masyarakat lokal.  Kura-kura ditangkap dan dijual kepada 

pengumpul sedangkan yang tidak diterima oleh pengumpul dijadikan sumber makanan 

(dikonsumsi).  Jenis ikan yang menjadi sumber penghasilan adalah ikan mujair dan arwana.  

Ikan mujair (Oreochromis mossambicus) di jual dalam ukuran besar (± 1 – 2 kg) untuk 

memenuhi kebutuhan ikan air tawar di kabupaten Merauke dan Boven Digul, sedangkan ikan 

arwana (Scleropages jardini) dijual dalam bentuk anakan. 

Saat ini ekologi di rawa Dung dan rawa lainnya di Merauke dan Boven Digul yang 

saling terkoneksi dengan sungai Fly di PNG mengalami ancaman.  Pencemaran terhadap 

ekologi di sungai Fly telah terjadi akibat adanya aktifitas penambangan emas (mining) di 

bagian Utara PNG yang dilakukan perusahaan OK Tedi Mining Limited (OTML).  Limbah 

yang dihasilkan dibuang langsung ke sungai Fly.  Pengendapan selama bertahun-tahun 

membuat pendangkalan pada sungai Fly dan kematian dusun sagu dan vegetasi lainnya ke 

arah muaranya (personal communication dengan masyarakat asal Kampung Kwem, PNG).  
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Pembuangan limbah ke sungai Fly dan adanya konektifitas rawa Dung, dapat memberikan 

dampak negatif pula terhadap ekologi rawa dan sungai di Merauke dan Boven Digul.  Pada 

saat musim penghujan, limbah penambangan dapat terbawa oleh air sungai ke rawa dan 

mengendap disaat musim kemarau.  Pencemaran limbah OTML di duga telah mencemari 

DAS Digul dan DAS Maro dan telah mencemari tiga distrik di kabupaten Boven Digul dan 

Merauke yaitu Waropko, Mindiptana dan Jair (Sugita, 2013; DSDAN, 2013; The Boven Digul 

Post, 2007).  Kualitas air dapat tercemar oleh logam berat yang berakibat tidak dapat 

digunakan untuk minum dan kegiatan perikanan (Sugita, 2013) serta mematikan berbagai 

sumber kehidupan perikanan.  Besar kecilnya dampak limbah berbeda-beda tergantung jenis 

limbah tersebut.  Ada limbah yang langsung memberikan dampak kematian pada populasi 

atau jenis dan ada yang mengendap dan berdiam dalam tubuh satwa yang kemudian 

memberikan dampak negatif bagi satwa itu sendiri maupun yang mengkonsumsinya.  Pada 

kasus limbah akibat tumpahan minyak ditemukan 50% jenis hilang dan ada penurunan 

populasi yang sangat tajam apabila mampu bertahan (Luiselli & Akani, 2003). 

Penyelesaian masalah pencemaran harus diselesaikan oleh kedua pemerintah 

(Indonesia dan PNG) karena sungai Fly merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas batas 

Negara.  Penundaan penyelesaian pencemaran ini hanya memberikan akumulasi dampak 

yang buruk bagi fungsi ekologi dan kehidupan perikanan di rawa Dung dan rawa-rawa lain 

sekitarnya serta dampak kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.  Bagaimanapun juga 

adanya lahan basah yang baik memberikan nilai ekonomi tidak hanya bagi masyarakat lokal 

tetapi juga masyarakat yang berdiam disekitarnya (Schuyt, 2005). 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Rawa Dung merupakan rawa besar terkoneksi dengan sungai Fly dan berfungsi juga 

sebagai akses transportasi masyarakat lokal antara Negara Indonesia dan PNG.  Habitatnya 

sangat mendukung sebagai habitat hidup kura-kura. Pada habitat rawa Dung hanya didapati 

5 (lima) jenis kura-kura air tawar.  Jenis kura-kura dominan di Rawa Dung adalah Elseya 

branderhosti dan Elseya Schultzei. 

B. Saran 

Pemanenan dan perdagangan terhadap kura-kura perlu ditangani dengan serius 

dengan memberikan pemahaman pemanfaatan secara lestari. Monitoring populasi di alam 

perlu dilakukan setiap 3 - 5 tahun sekali terutama terhadap kura-kura yang diperdagangkan, 

sedangkan monitoring pemanenan perlu dilakukan terutama pada musim kering panjang.  

Dampak ekologis yang dapat ditimbulkan dari limbah penambangan emas di hulu Sungai Fly 

perlu diperhatikan dan dicari solusi penanganannya. 
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Lampiran 1. Vegetasi pohon pendukung habitat di Kali Sardago dan Kali Yungkinan 

wilayah rawa Dung, Distrik Jair, Merauke 

No Jenis Famili Lokasi/Habitat 

1 Mangifera gedebe Anacardiaceae Kali Sardago 

2 Barringtonia racemosa Lecythidiaceae Kali Sardago 

3 Heritiera littoralis Sterculiaceae Kali Sardago 

4 Alstonia scholaris Apocynaceae Kali Sardago 

5 Maniltoa pluyugari Caesalpinaceae Kali Sardago 

6 Vatica papuana Dipterocarpaceae Kali Sardago 

7 Eugenia katastega Myrtaceae Kali Sardago 

8 Melaleuca mecodendron Myrtaceae Kali Sardago 

9 Vatica papuana Dipterocarpaceae Kali Yungkinan 

10 Anisopthera polyandra Dipterocarpaceae Kali Yungkinan 

11 Callophylum costantum Guttiferae Kali Yungkinan 

12 Callophylum sewanarum Guttiferae Kali Yungkinan 

13 Eugenia katastega Myrtaceae Kali Yungkinan 

14 Dillenia papuana Dilleniaceae Kali Yungkinan 

15 Gonocarium sp Guniaceae Kali Yungkinan 

16 Linociera sp Olenceae Kali Yungkinan 

17 Cryptocarya sp Lauraceae Kali Yungkinan 

18 Litsea tuberculata Lauraceae Kali Yungkinan 

19 Anthocephallus cadamba Rubiaceae Kali Yungkinan 

20 Melastoma sp Melastomaceae Kali Yungkinan 
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ABSTRACT 
 

Acacia mangium is one of the fast growing tree species.  This species is the type of the 
largest developed in Indonesia to the raw materials industry.  The purpose of this research is 
to know the genetic variation of plant growth. Research methods design third generation 
Composite Seedling Seed Orchard of A. mangium is a RCBD with 40 families, 30 bloks, 
single treeplot.  A. mangium was measured at 30 months old.  The characters of the plant 
were measured high and the diameter of the breast high.  The results showed that family very 
significant to growth of height and diameter at the age of 30 months.  Individual heritability A. 
mangium at the age of 30 months to a high are 0.328 (high category) and diameter 0.447 
(high category).  The value of the family heritability to high 0.695 (high category) and 0.784 
diameter (high category). 
 
Keywords: Acacia mangium, family, genetic variation, heritability, seedling seed orchard. 
 

ABSTRAK 
 

Acacia mangium adalah salah satu jenis tanaman fast growing species.  Jenis ini adalah jenis 
yang terbesar dikembangkan di Indonesia untuk bahan baku industri.  Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui variasi genetik sifat sifat pertumbuhan tanaman. .Metode penelitian 
rancangan plot kebun benih semai uji keturunan komposit generasi 3 adalah RCBD dengan 
40 famili, 30 blok, single treeplot. Umur tanaman Acacia mangium yang diukur 30 bulan. Sifat 
tanaman yang diukur adalah tinggi dan diameter batang setinggi dada. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa family berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan tinggi dan 
diameter pada umur 30 bulan. Heritabilitas individu A mangium pada umur 30 bulan untuk 
sifat tinggi sebesar 0,328 kategori tinggi dan diameter 0,447 kategori tinggi. Nilai heritabilitas 
family untuk sifat tinggi 0,695 kategori tinggi dan diameter 0,784 kategori tinggi.      
 
Kata kunci : Acacia mangium, uji keturunan, family, variasi genetic, heritabilitas . 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Acacia mangium merupakan jenis tanaman cepat tumbuh/ fast growing tree species.  

A. mangium merupakan tanaman yang paling banyak ditanam pada hutan tanaman di 

Indonesia. Dari total 2,5 juta ha hutan tanaman yang ada lebih dari 1 juta ha adalah hutan 

tanaman A. mangium (Arisman, dan Hardiyanto, 2006). Kegunaan kayu A. mangium 

diantaranya adalah untuk kayu pertukangan dan pulp sebagai bahan  pembuatan kertas.  

mailto:sg_pudjiono@yahoo.co.id
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Kayu merupakan salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan. Demikian pula kertas yang  

sangat dibutuhkan manusia jaman sekarang, sehingga pengembangan A. mangium sebagai 

salah satu spesies tanaman hutan perlu dibarengi dengan suatu strategi yang baik. 

 

Pengembangan A mangium dalam jumlah banyak dan yang sangat luas ini 

membutuhkan suatu rencana jangka panjang yang matang. Untuk mensuplai kebutuhan 

benih yang mendukung pembuatan tanaman dalam jumlah banyak dibuatlah sumber benih 

yang baik yaitu kebun benih semai.  

 

Pembangunan kebun benih semai untuk mendapatkan benih unggul dengan tujuan 

untuk mendapatkan tegakan berproduktivitas tinggi. Salah satu cara untuk mendapatkan 

produktivitas yang tinggi adalah dengan mengetahui variasi genetik.  Variasi genetik adalah 

ukuran perbedaan genetik yang ada dalam suatu populasi. Variasi genetik dalam hal ini 

adalah variasi genetik dalam satu spesies. Berdasarkan sifat variasinya adalah variasi antara 

pohon pada tegakan yang sama (Hardiyanto, 1999). 

 

Pemanfaatan variasi genetik suatu sumber daya di bidang kehutanan untuk 

meningkatkan produktivitas hasil hutan berupa kayu atau produk lainnya dilakukan salah 

satunya dengan kebun benih semai. Didalam kebun benih yang dibangun perlu 

diperhitungkan variasi genetik dalam spesies tersebut supaya dalam melakukan seleksi 

diperoleh produktivitas yang semakin meningkat. Produktivitas tanaman dapat diketahui 

dengan cara salah satunya adalah mengukur pertumbuhann tanaman yaitu pertumbuhan 

tinggi dan diameter batang. Oleh karena itu perlu diteliti tentang variasi genetik pada kebun 

benih semai jenis A. mangium generasi ketiga yang telah dibangun dan kemampuan 

pewarisan sifat terhadap keturunannya. 

 

BAHAN METODE 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Plot penelitian berupa Kebun Benih Semai (KBS) Uji Keturunan A. mangium generasi 

ketiga dibangun pada bulan Desember 2011 di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 

(KHDTK) Wonogiri Jawa Tengah milik Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan.  Pengamatan dilakukan pada bulan Juni 2014 

pada umur 30 bulan. 

 

Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan adalah kebun KBS uji keturunan A. mangium 

generasi ketiga yang terdiri dari 40 famili Gubam NE Morehead WP, Deri-deri E Morehead, 

Bimadebun WP, Boite NE Morehead WP, Dimisisi WP, Arufi Village WP,  Oriomo, Kini WP, 

Wipim District WP, Claudie River, Claudie River & Iron RA, Claudie River (Ex ACEB), 135K 

NNE Coen, Pascoe River Area, Pascoe River Cape Y, Cassowary CK Iron Range yang 
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berasal dari KBS uji keturunan generasi kedua. Bahan lainnya berupa alat ukur yaitu galah 

ukur, caliper untuk mengukur diameter, fieldnote, peta kebun benih serta alat-alat tulis. 

 

Rancangan Penelitian 

Rancangan KBS uji keturunan A. mangium generasi ketiga  menggunakan 

Randomized complete Block Design (RCBD) terdiri atas 40 famili, 30 blok, single tree plot, 

dengan jarak tanam 4m x 4m. Karakter pertumbuhan yang diukur adalah tinggi pohon dan 

diameter batang setinggi dada.  

 

Analisis Data 

Data hasil pengukuran dianalisis untuk mengetahui variasi genetic. 

Model matematis yang digunakan adalah :  

Yijk        = µ + Bi + Fj + εĳk 
 
Dimana :  
i             = 1,2,... t dan j= 1,2,...r   
Yijk       = Pengamatan pada blok ke i pada famili ke j dan ulangan ke k          
µ            = Rerata umum  
Bi           = Pengaruh blok ke i 
Fj           = Pengaruh famili ke j  
εĳk         = Random error pada blok ke i dan famili ke j pada ulangan ke k.  
          
Data hasil pengamatan dan pengukuran kemudian dianalisis dengan analisis varians, bila 

terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT).  

Varians komponen beserta taksirannya sangat penting diketahui untuk menentukan 

nilai heritabilitas.  Varians komponen pada setiap rancangan percobaan memiliki analisis 

yang berbeda-beda.  Pada KBS uji keturunan A mangium generasi ketiga Wonogiri 

terdapat 30 blok.  Setiap 5 blok  dijadikan 1 replikasi sehingga dari 30 blok menjadi 6 

replikasi.  Contoh blok 1 sampai 5 merupakan replikasi 1, blok 6-10 replikasi 2 dan 

seterusnya.  

Rumus heritabilitas yang digunakan: 

Heritabilitas individu 

 

h2i  = σ2a / σ2p 

= 4σ2F / (σ2F + σ2FR / σ2E) 

 

Heritabilitas famili 

 

h2f  = ¼σ2A / σ2Phs 

= σ2F / (σ2F + σ2FR/r / σ2E/nr) 

 

Dimana : 

h2i  = nilai heritabilitas individu 

h2f  = nilai heritabilitas famili 

σ2F = komponen varians famili 

σ2FR/r = komponen vrians interaksi blok dan famili 

σ2E = komponen varians error 

n  = rerata harmonik jumlah pohon per plot 

r  = rerata harmonik jumlah blok 
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Tabel 1. Kategori nilai heritabilitas individu dan heritabilitas famili 

Kategori Nilai 

heritabilitas individu 

Nilai 

heritabilitas famili 

Rendah <0,1 <0,4 

Sedang 0,1 - 0,3 0,4 - 0,6 

Tinggi >0,3 >0,6 

Sumber : Cotteril dan Dean (1990) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil pengukuran tinggi dan diameter tanaman di KBS uji keturunan  A. 

mangium generasi ketiga di Wonogiri Jawa Tengah pada umur 30 bulan dianalisis. Hasil 

analisis variannya dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.  

 

Tabel 2. Analisis varian pengaruh famili terhadap tinggi umur 30 bulan di KBSK A. mangium 

generasi ketiga Wonogiri Jawa Tengah.  

Sumber variasi Df JK KT Nilai F hitung F tabel 

Famili 39 501.4650196 12.8580774 3.76** < 0.0001 

Replikasi 29 985.5449428 33.9843084   

Error 994 3398.151628 3.418664   

Corrected Total 1062 4891.886613    

 

Tabel 3. Analisis varian pengaruh famili terhadap diameter umur 30 bulan di KBSK A. 

mangium generasi ketiga Wonogiri Jawa Tengah.  

Sumber variasi Df JK KT Nilai F hitung F tabel 

Famili 39 1560.896992 38.638384 4.89** < 0.0001 

Replikasi 29 2164.117205 74.624731 9.63  

Error 995 7712.63673 7.75139   

Corrected Total 1063 11351.37414    

 

Dari tabel 2 diatas, diperoleh hasil bahwa pengaruh famili menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata pada sifat tinggi. Hal ini menandakan adanya variasi genetik yang diperkuat 

dengan penelitian sebelumnya pada A. Mangium ini (Pudjiono, 2012).  Pada tabel 4, secara 

individu ada 21 famili yang mempunyai tinggi diatas rata-rata. Famili 20 (11,12m) dan famili 9 

(11,05m) mempunyai tinggi diatas 11m. Kisaran tinggi tanaman umur 30 bulan yaitu 8,72m 

sampai 11,12m. Rerata tinggi tanaman secara keseluruhan pada umur 30 bulan adalah 

10,13m.  

Dari Tabel 3 diatas, diperoleh hasil bahwa pengaruh famili menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata pada sifat diameter.  Pada tabel 4, secara individu ada 20 famili yang 

mempunyai diameter diatas rata-rata.  Ada 4 famili yang besar diameternya diatas 12,00cm 

yaitu famili 9 (12,36cm), famili 14 (12,18cm), famili 17 (12,16cm) dan famili 2 (12,11cm). 

Kisaran diameter tanaman umur 30 bulan yaitu 8,39cm sampai 12,36cm. Rerata diameter 

tanaman secara keseluruhan pada umur 30 bulan adalah 10,43cm. 
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Tabel 4. Rata-rata pertumbuhan tinggi, dan diameter dari 40 famili umur 30 bulan di KBSK A. 

mangium generasi ketiga Wonogiri Jawa Tengah dan Uji Duncan. 

No Famili Tinggi (m) Diameter (cm) 

1 Famili 1 10,79 ABCD 10,91 ABCDEFG 

2 Famili 2 10,99 AB 12,11 AB 

3 Famili 3 9,93 ABCDEFGHIJK 9,86 EFGHI 

4 Famili 4 10,77 ABCDE 10,73 ABCDEFG 

5 Famili 5 10,76 ABCDE 11,16 ABCDEF 

6 Famili 6 10,47 ABCDEF 10,90 ABCDEFG 

7 Famili 7 10,33 ABCDEFGH 10,66 ABCDEFG 

8 Famili 8 10,53 ABCDEF 11,51 ABCDE 

9 Famili 9 11,05 AB 12,36 A 

10 Famili 10 10,80 ABCD 11,29 ABCDE 

11 Famili 11 10,51 ABCDEF 12,00 ABC 

12 Famili 12 10,53 ABCDEF 11,11 ABCDEF 

13 Famili 13 10,88 AB 11,38 ABCDE 

14 Famili 14 10,94 AB 12,18 AB 

15 Famili 15 10,72 ABCDE 11,43 ABCDE 

16 Famili 16 9,90 ABCDEFGHIJK 10,00 DEFGHI 

17 Famili 17 10,85 ABC 12,16 AB 

18 Famili 18 9,35 FGHIJK 8,60 HI 

19 Famili 19 10,61 ABCDEF 11,05 ABCDEF 

20 Famili 20 11,12 A 11,83 ABCD 

21 Famili 21 10,16 ABCDEFGH 10,79 ABCDEFG 

22 Famili 22 10,41 ABCDEFG 10,82 ABCDEFG 

23 Famili 23 9,89 ABCDEFGHIJK 9,36 FGHI 

24 Famili 24 8,77 K 8,39 I 

25 Famili 25 9,60 CDEFGHIJK 9,31 FGHI 

26 Famili 26 8,73 K 8,47 I 

27 Famili 27 10,06 ABCDEFGHIJ 8,64 HI 

28 Famili 28 9,84 BCDEFGHIJK 9,73 EFGHI 

29 Famili 29 9,84 BCBCDEFGHIJK 9,69 EFGHI 

30 Famili 30 9,51 EFGHIJK 9,67 EFGHI 

31 Famili 31 8,88 IJK 8,62 HI 

32 Famili 32 10,16 ABCDEFGH 11,25 ABCDE 

33 Famili 33 10,09 ABCDEFGHI 10,42 BCDEFGH 

34 Famili 34 9,58 DEFGHIJK 10,38 BCDEFGH 

35 Famili 35 9,20 GHIJK 9,17 GHI 

36 Famili 36 9,09 HIJK 8,68 HI 

37 Famili 37 9,52 EFGHIJK 9,05 GHI 

38 Famili 38 10,39 ABCDEFG 10,22 CDEFGHI 

39 Famili 39 9,11 HIJK 9,78 EFGHI 

40 Famili 40 8,86 JK 8,52 I 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf uji 1% 

 
Variasi genetik adalah ukuran perbedaan genetik yang ada dalam suatu populasi.  

Dari Tabel 4 diatas terdapat adanya perbedaan genetik yang ditunjukkan dengan perbedaan 

tinggi dan besar diameter batang. Sungguhpun dalam tegakan yang seumur pada tempat 

tumbuh yang sangat seragam, variasi di antara individu pohon tetap dapat dijumpai. Seperti 

hasil pengukuran tinggi dan diameter yang diamati pada penelitian ini. Tak semuanya variasi 

dapat dijelaskan sepenuhnya karena lingkungan.  Disinilah genetika berperan.  Penyebab 

variasi ini inheren, yaitu karena perbedaan genetik yang dapat diwariskan oleh induk ke 

keturunannya (Setiadi, 2010: Hardiyanto, 1999). Penggunaan materi genetik yang unggul dari 

KBS akan menghasilkan keturunan yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Sebagaimana 
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hasil penelitian Setyaji dan Nirsatmanto (2007) pada jenis Acacia mangium generasi pertama 

dimana sifat tinggi perolehan genetiknya 10%-20%, diameter 8,7% - 15,5% dan volume 32%-

55%. 

Variasi genetik yang tinggi akan sangat membantu suatu populasi  beradaptasi  

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan  sekitarnya, termasuk mampu 

beradaptasi  terhadap penyakit penyakit  yang ada di alam.  Spesies yang mempunyai variasi 

genetik yang lebih tinggi kecenderungannya akan  mempunyai kesempatan yang lebih besar 

untuk lolos dari seleksi alam dan bertahan dari kepunahan karena berkemungkinan lebih 

besar mempunyai type type variatif yang adaptif untuk bertahan hidup.  Variasi genetik yang 

tinggi juga membantu suatu spesies untuk menempati suatu daerah baru (Widyatmoko, et al., 

2010). 

 

Tabel 5. Analisis varian type 1 pengaruh tinggi untuk menghitung heritabilitas famili umur 30 

bulan di KBS uji keturunan A mangium generasi ketiga Wonogiri Jawa Tengah.  

Sumber variasi Df JK KT KRH (Kuadrat Rerata Harapan) 

Replikasi 5 502,946 100,59 Var(error) + 4,5651Var(rep*fam) + 

0,1087Var(fam) + 177,41Var(rep) 

Famili 39 499,877 12,817 Var(error) + 4,539Var(rep*fam) + 

26,605Var(fam) 

Replikasi *famili 195 762,178 3,909 Var(error) + 4,4132Var(rep*fam) 

Error 825 3136,953 3,802 Var(error) 

Corrected Total 1064 4901,954   

 

Tabel 6. Analisis varian type 1 pengaruh diameter untuk menghitung heritabilitas famili umur 

30 bulan di KBS uji keturunan A mangium generasi ketiga Wonogiri Jawa Tengah.  

Sumber variasi Df JK KT KRH (Kuadrat Rerata Harapan) 

Replikasi 5 876,062 176,21 Var(error) + 4,5651Var(rep*fam) + 

0,1087Var(fam) + 177,41Var(rep) 

Famili 39 1494,095 38,310 Var(error) + 4,539Var(rep*fam) + 

26,605Var(fam) 

Replikasi*famili 195 1612,596 8,270 Var(error) + 4,4132Var(rep*fam) 

Error 825 7372,336 8,936 Var(error) 

Corrected Total 1064 11355   

 

 

 

Tabel 7. Analisis varian REML dan type 1 pengaruh tinggi, diameter untuk menghitung 

heritabilitas famili umur 30 bulan di KBS uji keturnan A mangium generasi ketiga 

Wonogiri Jawa Tengah.  

Sifat Tinggi tanaman Analisis varians REML Analisis Varians type 1 

Varians komponen Estimasi Estimasi 

Var (rep) 0,53361 0,54473 

Var (fam) 0,34091 0,33474 

Var (rep*fam) 0 0,02407 

Var (Error) 3,82330 3,80237 

Sifat Diameter Tanaman   

Varians komponen Estimasi Estimasi 

Var (rep) 0,97623 0,94043 

Var (fam) 1,12273 1,12983 

Var (rep*fam) 0 -0,15101 

Var (Error) 8,81067 8,93617 
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Tabel 8. Penghitungan heritabilitas individu umur 30 bulan di KBS uji keturunan A mangium 

generasi ketiga Wonogiri Jawa Tengah.  

h2i  = σ2a / σ2p 

= 4σ2F / (σ2F + σ2FR / σ2E)  

Heritabilitas individu untuk tinggi Heritabilitas individu untuk diameter 

=4 x 0,3409/0,3409+0+3,8233 =4 x 1,12273/1,12273+0+8,81067 

=0,328 (kategori tinggi) =0,447 (kategori tinggi) 

 

Tabel 9. Penghitungan heritabilitas famili umur 30 bulan di KBS uji keturunan A mangium 

generasi ketiga Wonogiri Jawa Tengah.  

h2f  = ¼σ2A / σ2Phs 

= σ2F / (σ2F + σ2FR/r / σ2E/nr)  

Heritabilitas famili untuk tinggi Heritabilitas famili untuk diameter 

n  = 4,4132 n  = 4,4132 

nr = 26,605 

r   = 26,605/4,4132 = 6,029 

nr = 26,605 

r   = 26,605/4,4132 = 6,029 

h2
f  = 0,335/(0,335 + 0,024/6,029 

        + 3,802/26,605) 

h2
f  = 1,1298/(1,1298 + (-0,1510/6,029) 

        + (8,936/26,605) 

=0,695 (kategori tinggi) =0,784 (kategori tinggi) 

 
 

Heritabilitas merupakan proporsi variasi dalam populasi yang disebabkan oleh perbedaan 

genetik di antara individu.  Nisbah ini menunjukkan seberapa jauh sifat-sifat induk diwariskan 

ke keturunannya atau seberapa kuat suatu sifat dikendalikan oleh faktor genetik.  Taksiran 

nilai heritabilitas penting diketahui karena merupakan faktor yang menentukan dalam 

keberhasilan program seleksi dan pemuliaan pohon serta merupakan petunjuk akan 

perolehan genetik suatu sifat tertentu.  Hal ini juga terkait dengan pekerjaan seleksi dimana 

besarnya nilai heritabilitas akan menentukan efektivitas pekerjaan seleksi dan strategi yang 

tepat dalam pelaksanaan program pemuliaan pohon (Wright, 1976; Susanto, 2010). 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 8 diatas diperoleh nilai heritabilitas individu (h2i) A. mangium 

umur 30 bulan di KBS uji keturunan A. mangium generasi ketiga di Wonogiri untuk sifat tinggi 

sebesar 0,328 (kategori tinggi) dan diameter sebesar 0,447 (kategori tinggi). Nilai heritabilitas 

yang tinggi menandakan sifat tinggi maupun sifat diameter diturunkan secara genetik dari 

induk ke keturunannya. Dengan demikian dapat diinformasikan bahwa seleksi dengan 

menggunakan sifat tinggi maupun diameter dapat efektif tetapi dalam hal ini  nilai heritabilitas 

sifat diameter lebih besar daripada nilai heritabilitas tinggi (Diputra, 2014). 

 

Pada Tabel 9 diatas diperoleh nilai heritabiltas famili (h2f) A. mangium umur 30 bulan di KBS 

Uji keturunan A. mangium generasi ketiga di Wonogiri untuk sifat tinggi sebesar 0,695 

(kategori tinggi) dan diameter sebesar 0,784 (kategori tinggi). Nilai heritabilitas yang tinggi 

menandakan faktor genetik memberi sumbangan atau menentukan dalam pertumbuhan 

tinggi maupun diameter. Pengaruh genetik lebih berpengaruh dominan. Dengan demikian 

dapat diinformasikan bahwa seleksi dengan menggunakan sifat tinggi atau diameter dapat 

digunakan (Setiadi, 2010).  
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KESIMPULAN 

 

1. Terdapat variasi genetik antara famili yang diuji.  Famili berpengaruh sangat nyata 

terhadap tinggi dan diameter batang. 

2. Nilai heritabilitas individu untuk sifat tinggi dan diameter menunjukkan kategori yang tinggi.  

Nilai heritabilitas yang tinggi menandakan sifat tinggi maupun sifat diameter diturunkan 

secara genetik dari induk ke keturunannya. 

3. Nilai heritabilitas famili untuk sifat tinggi dan diameter menunjukkan kategori yang tinggi.  

Nilai heritabilitas kategori tinggi menandakan faktor genetik menentukan dalam 

pertumbuhan tinggi maupun diameter.  
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ABSTRACT 

Agroforestri is a land management that combines forest plants and annuals 
simultaneously or in turn, with the aim of increasing production and protecting the 
environment. Agroforestri can be developed inside / outside forest. In the forest area, such as 
National Parks, agoforestri developed in the utilization zone and the rehabilitation zone. In out 
side forest agroforestri developed in the buffer zone and on private land. This study aims to 
determine the model developed agroforestri, composition of species and incomes. The study 
was conducted in the buffer zone in the village TNBBS Pemerihan, Bengkunat Belimbing, 
Pesisir Barat District, Lampung Province. The study was conducted through interviews and 
field observations. The results showed that the model developed agroforestri is a plant 
mixture (Mixed Cropping) with Impotant Value Indexvegetation is cempaka (IVI = 77.68), 
durian (IVI = 60.19), jengkol (IVI = 15.06) and brown ( IVI = 147.06). The type of vegetation to 
seedling durian (IVI = 8.88), jengkol (IVI = 17.76), brown (IVI = 28.83), coffee (IVI = 79.09) 
and pepper (IVI = 65.44). The average income of farmers from the farming Rp 15,024,790, -
/ha/yr. Agroforestri has good potential to be developed in an effort to protect conservation 
areas TNBBS and can provide additional income for the community around the area. 

Keywords: Agroforestri, plant species composition, income 

 
PENDAHULUAN 

 
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan salah satu kawasan 

konservasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung dan sebagian Provinsi Bengkulu 

dengan luas total 356.800 ha.  Taman Nasional ini ditujukan untuk melindungi hutan hujan 

tropis dataran rendah pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. Tujuh 

puluh tujuh persen (249.552 ha) dari luas taman nasional, secara administrasi  masuk 

wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, dimana keduanya adalah 

bagian dari Provinsi Lampung. Sisanya  dua puluh tiga persen (74.822 ha) dari luas taman 

keseluruhan berada di wilayah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.  Keberadaan TN Bukit 

Barisan Selatan yang bernilai tinggi sebagai penyangga kehidupan, sumber plasma nutfah 

dan wisata alam potensial, kini kondisinya menghadapi tekanan dari penduduk disekitarnya 

berupa penebangan liar, perambahan kawasan dan perburuan. Mulyana et.al., (2010), 

menyebutkan kawasan konservasi di Indonesia hampir seluruhnya mengalami tekanan dan 

tidak ada yang tanpa keberadaan masyarakat . 

 Disekitar TN Bukit Barisan Selatan terdapat 124 desa tersebar di 21 kecamatan dari 

ketiga Kabupaten (Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 2009).  Masyarakat 

tersebut memiliki ketergantungan terhadap keberadaan kawasan hutan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Ardi dkk. (2009), menyebutkan terdapat dua katagori ketergantungan 

masyarakat terhadap kawasan yaitu ketergantungan positif dan ketergantungan negatif. 

mailto:Sumarhani26@yahoo.co.id
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_hujan_tropis
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_hujan_tropis
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggamus
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu
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Ketergantungan positif, dimana masyarakat melestarikan kawasan hutan karena dengan 

lestarinya hutan, penghidupan mereka dapat sejahtera. Seperti air untuk mengairi sawah, 

ladang, mikrohidro, perikanan dan lain sebagainya. Disisi lain, masyarakat yang berhubungan 

langsung dengan kawasan tidak sepenuhnya mengetahui peran dan fungsi dari keberadaan 

kawasan tersebut, sehingga masyarakat merusak kawasan hutan dalam bentuk perambahan, 

penebangan pohon secara illegal, menjual satwa dan tumbuhan dilindungi untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, yang demikian dikatagorikan sebagai ketergantungan negatif. 

Masyarakat yang mempunyai ketergantungan positif terhadap kawasan perlu dibina dalam 

melestarikan hutan dan ekosistem lingkungan, sedangkan masyarakat yang mempunyai 

ketergantungan negatif perlu disadarkan dan dibina untuk ikut melestarikan hutan. Kegiatan 

penyadartahuan dan pembinaan masyarakat dapat dilakukan salah satunya melalui kegiatan 

pendampingan masyarakat daerah penyangga. (Wild dan Mutebi, 1996) meyebutkan 

pembangunan daerah penyangga berbasis ekosistem hutan dapat mengurangi dampak 

negatif dan meningkatkan dampak positif kawasan, baik dari kawasan konservasi terhadap 

masyarakat sekitarnya maupun sebaliknya. Zona penyangga adalah area yang berbatasan 

langsung dengan kawasan konservasi, yang penggunaan lahannya terbatas untuk 

melindungi kawasan dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Perlindungan 

dengan mengembangkan  daerah penyangga, agar dapat memberikan manfaat yang optimal 

maka perlu dirumuskan bentuk pengelolaannya sesuai dengan karakteristik biofisik dan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat  serta aspirasi masyarakat sekitarnya.  

Mac Kinnon et al.,(1993), membedakan empat tipe zona penyangga yaitu: zona 

pemanfaatan tradisional di dalam kawasan, penyangga hutan, penyangga ekonomi dan 

rintangan fisik. Ke empat zona penyangga penyangga tersebut  dapat dijumpai di sekitar 

TNBBS.  Pengelolaan zona penyangga TNBBS adalah dengan menerapkan konsep 

agroforestri.  Agroforestri merupakan suatu teknik pengelolaan lahan yang sekaligus dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat disamping menjaga, melindungi dan melestarikan 

kawasan termasuk habitat satwa liar, flora fauna endemik dan biota lain. Purwaningsih 

(2006), menjelaskan bahwa kehadiran sistem agroforestri sangat diperlukan, karena terdapat 

dua keuntungan yang bisa di dapat yaitu keuntungan ekonomis dan ekologis. Dibanding 

dengan sitem tanam monokultur agroforestri jauh lebih menguntungkan (Schalik dan 

Noordwijk, 2003). Adanya diversivikasi tanaman pada system agroforestri  diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakat dan sekaligus terlepas dari 

ketergantungan produk dari dalam kawasan.  

Seperti halnya daerah penyangga pada kawasan hutan konservasi lainnya di 

Indonesia, TN Bukit Barisan Selatan yang dikelilingi desa mengalami tekanan dan kerusakan.  

Kerusakan kawasan tidak hanya berdampak pada hilangnya habitat alami bagi organisme 

hidup melainkan juga berkurangnya daya tarik kawasan sebagai obyek wisata. Untuk 

mengurangi tekanan terhadap taman nasional dan meningkatkan peran serta fungsi taman 

nasional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan maka 

pihak pengelola TNBBS melakukan upaya antara lain penataan zonasi, pemberdayaan 
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masyarakat sekitar kawasan, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, 

pembinaan home stay, model Desa Konservasi (Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 

2009). 

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agroforestri disekitar kawasan 

TNBBS selain berfungsi sebagai sumber pendapatan masyarakat juga diharapkan untuk 

melindungi kawasan TNBBS dari gangguan masyarakat yang ada disekitarnya. Jenis 

tanaman pohon penghasil kayu dan buah pada setiap petani beragam. Masing-masing 

spesies tanaman mempunyai manfaat ekonomi yang berbeda pula. Oleh karena itu, perlu 

adanya upaya pengidentifikasian spesies tanaman agroforestri yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi, Selanjunya dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat di zona  

penyangga harus dikembangkan pola-pola kolaboratif dan membangun kemandirian ekonomi 

rakyat untuk mengurangi tekanan terhadap hutan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi potensi biofisik wilayah TNBBS dan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan 

TNBBS dan sebagai bahan untuk merumuskan atau rekomendasi tipe-tipe pengembangan 

agroforestri di zona penyangga.  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa atau Pekon Pemerihan, Kecamatan 

Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat. Desa tersebut terletak di zona 

penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBBS.  Penelitian 

dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2015. 

Metode Pengambilan Data 

 Pengumpulan data dilakukan melalui observasi  lapang, wawancara dan studi 

literature. Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan dan 

pengambilan data vegetasi dengan membuat plot cuplikan 10m x 10m sebanyak 10 

ulangan. Inventarisasi vegetasi meliputi jenis, populasi dan frekuensi, dibatasi hanya 

vegetasi tingkat semai dan pohon. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur 

dengan menggunakan kuisioner. Penentuan responden yang diwawancarai 

dilakukan secara purposive yaitu  kepala keluarga yang mengerjakan agroforestri di 

zona penyangga TNBBS. Jumlah sample responden ditentukan menurut metode 

Slovin (Wulandari, 1999)  dengan rumus sebagai berikut : 

         N 
n =  _____  
     1 + Ne 2  

Keterangan :  n = ukuran sample 

                      N = populasi 

                       e = batas eror (10 %) 
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 Berdasarkan perhitungan dengan rumus diatas, dimana total KK di Desa 

Pemerihan sebanyak 556 KK, maka jumlah unit sample yang diwawancarai 

sebanyak  85 responden  

 

Analisis Data 

 Data hasil wawancara ditabulasi dan dianalisis secara diskriptif kuantitatif. 

Data vegetasi dianalisis Indeks Nilai Penting untuk mengetahui dominansi jenis 

tanaman yang dikembangkan masyarakat dalam system agroforestri. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Komposisi Tanaman Agroforestri di Zona Penyangga TNBBS 

 Lungren (1982) dalam Huxley (1999) menyebutkan bahwa agroforestri memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: a) terdiri atas berbagai macam tanaman, paling sedikit salah satunya 

harus beda jenis, b) jenis tanaman yang ditanaman secara bersamaan pada suatu tapak 

memiliki interaksi (ekonomi dan biofisik) antara kelompok pohon berkayu dengan pohon tidak 

berkayu, c) umumnya menghasilkan berbagai macam produk dan seringkali terdiri atas 

berbagai katagori (pangan, pakan dan kayu bakar) dan d) paling sedikit mempunyai satu 

fungsi  jasa lingkungan (peneduh, ameliorasi tanah, kenyamanan, menjaga stabilitas tanah, 

penahan erosi/banjir/kekeringan dan lain-lain).  Pada sebagian besar system agroforestri di 

Indonesia, tanaman berkayu merupakan komponen yang paling dominan. Penelitian oleh 

Sundawati (1993), menyampaikan bahwa agroforestri tembawang (bentuk kebun tradisional) 

di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memiliki 90 jenis pohon per ha, kebun karet 

campuran memiliki 36 jenis pohon/ha dan pekarangan memiliki 27 jenis pohon/ha.  Penelitian 

Sardjono (1990), memperlihatkan bahwa kebun hutan tradisional yang dikembangkan oleh 

suku Dayak di Kalimantan Timur memiliki sekitar 400 indiviu pohon/ha dan di pekarangan 

memiliki sekitar 300 individu pohon/ha  dengan batasan diameter batang > 10 cm atau 

disebut tingkat pohon. 

 Pada dasarnya penerapan system agroforestri yang seharusnya ditanam adalah 

komponen tanaman hutan dan pertanian pada satu lahan secara bersamaan. Berikut hasil 

analisis vegetasi pola tanam agroforestri di desa Pemerihan zona penyangga TNBBS.  Jenis 

tanaman penyusun agroforestri pada tingkat semai di zona penyangga dapat di lihat pada 

Tabel 1.  
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          Tabel 1. Jenis tanaman penyusun agroforestri  tingkat semai di zona penyangga  

  TNBBS 

     

   Komposisi vegetasi yang terbentuk dalam system agroforestri untuk tingkat semai 

menunjukkan komposisi jenis yang rendah.  Rendahnya jenis tanaman agroforestri pada 

petak cuplikan, hal ini dimaklumi karena masyarakat hanya menanam sesuai dengan 

keinginan dan mempertahan jenis-jenis tanaman yang menguntungkan secara ekonomi. Dari 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kopi paling dominan (INP=79,10 %) kemudian diikuti lada 

(INP=65,44 %) dan terkecil duren (INP=8,88%). Demikian halnya komposisi vegetasi tingkat 

pohon juga memperlihatkan jumlah jenis yang rendah.  Jenis tanaman penyusun agroforestri 

tingkat pohon di zona penyangga TNBBS dapat dilihat  pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  jenis tanaman penyusun agroforestri tingkat pohon di zona penyangga TNBBS 

 

kondisi keanekaragaman jenis yang rendah demikian sangat rentan terhadap 

serangan hama atau perubahan lingkungan. Berbeda dengan komunitas hutan alam yang 

tersusun oleh beranekaragam jenis tumbuhan, komunitas vegetasinya jauh lebih tahan 

terhadap berbagai gangguan akibat serangan hama maupun perubahan lingkungan.  

Dari Tabel 1 terlihat bahwa jenis tanaman system agroforestri tingkat semai tidak 

memperlihatkan adanya tanaman hutan. Sedangkan pada Tabel 2 jenis tanaman tingkat 

pohon yang merupakan tanaman hutan didapati cempaka (Michelia champaca) yang lainnya 
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adalah tanaman penghasil buah.  Hal ini menunjukkan konsep agroforestri tidak sesuai 

dengan yang disebutkan di pustaka. Masyarakat mengembangkan jenis tanaman yang 

sifatnya ikut-ikutan, dimana masyarakat banyak menanam kopi mereka dengan cepat 

menebang pohon kakau diganti dengan kopi.  Oleh sebab itu pihak taman nasional dalam 

pembinaan masyarakat daerah penyangga perlu memperhatikan kesesuain jenis tanaman 

yang layak untuk dikembangkan. Selain itu tanaman pokok yang ditanam masyarakat dalam 

system agroforestri sebagian besar bukan merupakan tanaman asli setempat. Padahal 

tanaman hutan penghasil kayu sangat diperlukan sebagai bahan baku kayu jika masyarakat 

akan membangun disamping juga untuk menjaga kepunahan. Pada Tabel 1 memperlihatkan 

tanaman cempaka merupakan jenis yang dominan (INP= 77,68 %) kemudian durian (INP= 

60,18 %).  Tanaman durian di lokasi penelitian adalah tanaman tua yang kurang produktif dan 

masyarakat mulai sedikit demi sedikit menggantikan dengan tanaman kakao. 

Berdasarkan hasil wawancara  dengan responden dan pengamatan dilapangan di 

peroleh 4 (empat) pola Agroforestri yang menjadi preferensi masyarakat untuk dapat 

dikembangkan di areal kelola atau di kawasan penyangga sekitar TNBBS yaitu (1) pohon 

buah dengan kekayuan, (2) pohon buah dengan lada (3) kopi dengan pohon buah  dan  

kekayuan (4) coklat dengan lada dan pohon kayu-kayuan. Dari ke 4 pola tataguna lahanitu 

dapat diidentifikasikan bahwa sesungguhnya masyarakat telah melaksanakan pola 

Agroforestri berbasis pohon. Karakterisasi pola tersebut di dasarkan pada ketahanan pangan 

(food security), keanekaragaman jenis (species diversity), keamanan pendapatan (income 

security), frekuensi pendapatan (income frequency) dan kemungkinan keberlanjutan 

(sustainable).  

B. Manfaat Ekonomi Agroforestry Bagi Masyarakat 

Keberadaan zona penyangga dengan pengembangan agroforestri sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan masyarakat sekitar TNBBS baik dari sisi ekonomi maupun ekologi. 

Secara ekonomi, system agroforestri sangat menguntungkan dalam hal: a) peningkatan 

luaran karena produksinya lebih bervariasi, b) memperkecil kegagalan panen karena gagal 

dari salah satu komponen masih dapat ditutupi dari komponen yang lain dan c) meningkatnya 

pendapatan petani karena input yang diberikan akan memberikan out put yang berkelanjutan 

(Supraptini, 2009). 

Penelitian Sahri tahun 2013 dengan 87 responden menunjukkan bahwa kontribusi 

agroforestri di Desa Curahnongko terhadap pendapatan total sebesar 30 %. Perhitungan 

kontribusi agroforestri di lokasi penelitian desa Pemerihan sebesar 40 % ini dilakukan ketika 

tanaman penghasil buah belum banyak yang berbuah. Jika persentase kontribusi dihitung 

pada saat ini kemungkinan akan lebih besar lagi. Maka dari itu penerapan agroforestri sangat 

tergantung kepada tingkat ketrampilan pengelolanya. Berdasarkan wawancara dengan 85 

responden didapatkan informasi mengenai rata-rata pendapatan petani dari hasil penjualan 

masing-masing produk tanaman pokok per ha untuk tiap tahunnya berkisar Rp 15.024.790,- 

Pendapatan tersebut menurut petani tergolong rendah namun petani menutupinya dengan 

pendapatan dari tanaman sela. Pendapatan tertinggi dari jenis tanaman agroforestri adalah 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

548 
 

kopi kemudian lada dan diikuti kakao. Harga jual merupakan salah satu hal yang 

mempengaruhi tingginya pendapatan petani selain dari jumlah jenis yang dimiliki.  Harga jual 

yang rendah dikarenakan tempat ini merupakan sumber hasil pertanian dan juga karena 

petani menjual hasil panennya kepada tengkulak bukan ke pasar langsung. Selain tanaman 

pokok pohon terdapat pula tanaman sela yang hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-

hari seperti singkong, kacang-kacangan,dan cabe.  Hanya saja tanaman pertanian semusim 

ini diusahakan pada saat musim hujan selanjutnya diberakan karena musim kemarau. 

 

C. Manfaat Keberadaan Agroforestry Bagi TNBBS 

Perlindungan hutan merupakan suatu upaya untuk menjaga, melindungi dan 

mempertahankan hutan dari berbagai gangguan yang dapat merusak sumberdaya alam yang 

ada di dalamnya seperti flora, fauna , biota laut, ekosistem, habitat, tata air dan lain-lain. 

Perlindungan hutan hanya mungkin dilaksanakan jika direncanakan dengan baik dan benar 

untuk mengakomodir dan merefleksikan potensi atau daya dukung dari sumberdaya alam 

yang menjadi obyek perlindungan. Malamassam (2009), perlindungan hutan sesungguhnya 

dilandasi dengan pemahaman atau pengetahuan tentang kondisi ekosistem bentang alam 

dimana hutan yang menjadi obyek perlindungan. Selanjutnya perlindungan hutan berbasis 

ekosistem merupakan implementasi dari pengelolaan ekosistem yaitu pengelolaan yang 

memperhatikan fungsi-fungsi ekologis, ekonomi dan sosial. Agar keseimbangan fungsi-fungsi 

ekologi, ekonomi dan sosial dapat tercapai, semua pihak yang berkepentingan seperti: 

pengelola, pemerintah, pelaku usaha yang terkait, ilmuwan dan berbagai kelompok 

kepentingan dalam masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penetapan perlindungan 

kawasan. Sulaiman (2012), untuk tercapainya perlindungan kawasan berbasis ekosistem, 

maka perencanaan, pelaksanaan harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab,  

partisipatif, terpadu dan memperhatikan kekhasan serta aspirasi daerah seperti diatur dalam 

Pasal 11 Ayat 92) UU No 41 Thn 1999 Tentang Kehutanan 

Berkaitan dengan perlindungan kawasan Taman Nasinal Bukit Barisan Selatan yang 

selalu mendapat tekanan dari masyarakat sekitar kawasan, maka untuk mengurangi tekanan 

dan meningkatkan peran serta fungsi taman nasional bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sekitarnya maka pihak pengelola TN Bukit Barisan Selatan melakukan upaya-

upaya antara lain: penataan zonasi, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman 

nasional dengan adopsi pohon, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata 

alam, membangun partisipasi masyarakat dalam Model Desa Konservasi serta Hutan 

Desa(Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 2009).    

Perlindungan kawasan yang telah dilakukan oleh pihak pengelola, selain di dalam 

kawasan TNBBS juga dilakukan perlindungan di luar kawasan atau kawasan penyangga. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan dari masyarakat ke dalam kawasan konservasi.  

Peran hutan dengan memperhatikan ketiga fungsi ekologis, social dan ekonomi, di kawasan 

penyangga TN BBS telah direalisasikan melalui kegiatan antara lain Hutan Kemasyarakatan. 

Melalui Peraturan Menteri Kehutanan No.P.37/Menhut-II/2007  tentang Hutan 
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Kemasyarakatan merupakan program pembangunan dan perlindungan hutan yang khas 

dalam hal dasar pemikirannya (rationable), cara pelaksanaannya (procedures), dan tujuannya 

(obyectives).  Program HKm didasarkan pada kenyataan bahwa beratnya tekanan social dan 

ekonomi masyarakat dibebankan pada hutan sebagai sumberdaya  alternative dalam 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat disekitar hutan.  Disisi lain pengelolaan hutan yang 

selama ini di lakukan masih bersifat umum, belum menggunakan strategi khusus dalam 

menangani kawasan hutan rawan  konflik.  Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan 

kawasan dengan program HKm bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat sekitar hutan.  Sebagai contoh program HKm di Lampung antara lain Lampung 

Barat, Tanggamus dan Lampung Utara, meskipun kegiatan untuk rehabilitasi kawasan, 

namun tidak semua kawasan terdegradasi mendapatkan program HKm.   

Dalam pelaksanaannya, program HKm masih belum optimal dalam mencapai tujuan 

untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan pokok masyarakat di sekitar kawasan, 

khususnya dalam pemenuhan kebutuhan akan pangan secara berkelanjutan. Pengusahaan 

HKm bertumpu pada pengetahuan dan kemampuan kebutuhan masyarakat itu sendiri 

Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dikembangkan berdasarkan keberpihakan kepada 

rakyat khususnya rakyat yang tinggal di dalam dan disekitar kawasan hutan (Kemitraan, 

2011).  

D. Agroforestri Melindungi Hutan dan Ketahanan Pangan 

Pembangunan dibidang pangan diarahkan pada swasembada pangan, tidak hanya 

berorientasi pada beras, melainkan juga jenis komoditi lain yang strategis misalnya umbi-

umbian sebagai bahan pangan yang pokok.  Berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan 

pangan telah dilakukan, antara lain melalui swasembada pangan dan diversifikasi pangan di 

lahan pertanian maupun di luar lahan pertanian seperti kehutananan dan perkebunan.  Hutan 

memiliki potensi sebagai penghasil pangan yakni dengan mengembangkan pola Agroforestri 

dapat menghasilkan pangan.  Mencermati peranan tumbuhan dan fungsi sebagai penyerap 

karbon yang paling efektif dalam eksistem hutan, serta upaya pemanfaatan lahan hutan 

sebagai sumber pangan.sehingga diperlukan system pengelolaan hutan yang tepat. Pola 

Agroforestri terbukti memberikan dampak positif bagi aspek kelestarian lingkungan. Sistem ini 

dapat meningkatkan prodktivitas lahan, mempunyai potensi yang cukup tinggi dalam upaya 

pengurangan emisi gas rumah kaca. Sehubungan dengan perubahan iklim, system 

Agroforestri memiliki potensi yang tinggi dalam penyerapan carbon © dari atmosfer.  Dengan 

demikian pengelolaan lahan dengan system Agroforestri seperti di kawasan penyangga 

TNBBS diharapkan akan dapat mengurangi intensitas perambahan hutan dan juga dapat 

dipakai sebagai strategi dalam menghadapi perubahan iklim sehingga harus selalu tetap 

dijaga fungsinya sesuai dengan peruntukannya (wulandari, 2007). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Implementasi Agroforestri di kawasan penyangga telah menyumbangkan nilai ekonomi 

bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan. Jenis tanaman yang 

dikembangkan dalam system agroforestry masih belum mengakomodir pohon hutan 

penghasil kayu, jenis yang banyak ditanam masyarakat adalah kopi, lada dan kakao 

dengan pendapat total petani Rp 15.024.790/th/ha. 

   

B. Saran 

Perlu adanya bimbingan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya 

peran pohon hutan dalam pengelolaan kawasan penyangga. 
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ABSTRACT 

 
Ternate Island is one of the durian production center in North Maluku. The aims of the 

study were to know distribution maps of local durian and  population character of local durian 
on the Ternate island. The research was conducted from April to June 2013, using descriptive 
method with purposive sampling. The methods include mapping selected local durian  with 
recorded coordinates by GPS for each of fruit plants. Population character of fruit plants were 
performed by observing the morfology plants associated vitality and periodicity.Data analysis 
were performed by processing coordinate data and observational data population character of 
fruit plants through the application of GIS base map. The results showed that the distribution 
of local durian on the island of Ternate present in 15 villages are scattered along the coastal 
path (altitude of 13 meters above sea level) to the Gamalama mountain slopes (altitude of 
400 meters above sea level). The condition of fruit plants grow well in a state,sprouting, 
flowering and fruiting. 
 
Keywords: spasial distribution, mapping, population character,local durian, Ternate island 

PENDAHULUAN 

Pulau Ternate merupakan salah satu pulau kecil di Maluku Utara  yang dikelilingi oleh 

laut dengan letak geografisnya berada pada posisi 0° - 2° Lintang Utara dan 126° - 128° 

Bujur Timur. Luas daratan Kota Ternate sebesar 162,03 km², sementara lautannya 5.547,55 

km². Pulau Ternate merupakan dataran yang dibentuk oleh gunung berapi Gamalama yang 

berciri stratovulkanologi. Iklim pulau Ternate  kecendrungan temperatur udara relatif tinggi, 

sekitar 27 0C dengan suhu maksimum sebesar 310C dan suhu minimum sebesar 2 0C. 

Selama tahun 2013-2015 jumlah hari hujan terbanyak yaitu di bulan Juli yaitu sebanyak 23 

hari dengan curah hujan sebesar 478 mm (Anonim,2014). Durian tumbuh dengan baik di 

daerah tropika basah dengan curah hujan > 2.000 mm/tahun dan tersebar merata sepanjang 

tahun dengan lama bulan basah 9-10 bulan/tahun dan 1-2 bulan kering sebelum berbunga. 

Intensitas cahaya 40-50%, dengan suhu 22-30ºC. Ketinggian tempat yang baik antara 100-

500 M dpl, jika ditanam pada daerah yang lebih tinggi akan menurunkan mutunya (Anonim 

,2000).  

Pulau Ternate merupakan salah satu sentra produksi durian di Maluku Utara. Pada 

musim panen raya jumlah durian sangat melimpah dengan harga jual yang relatif murah. 

Fenomena yang terjadi bahwa di pulau Ternate terdapat banyak sekali nama lokal buah 

durian. Pemberian nama lokal tersebut tidak berdasarkan kesepakatan ilmiah, namun 

berdasarkan nama pemilik, alamat tumbuh dan karakter morfologi buah. Pemberian nama 

lokal juga menggunakan bahasa etnis Ternate. Hampir di sepanjang pulau Ternate dari garis 

pantai sampai dataran tinggi pegunungan dapat kita temukan pohon durian (Ternate dalam 

Angka, 2014). 
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Penelitian tentang peta persebaran dan karakter populasi tanaman durian di pulau 

Ternate belum banyak diinformasikan, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memberikan 

database dan pemahaman masyarakat tentang nilai agronomi buah durian melalui 

karakteristik buah durian yang ditanam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta 

persebaran durian lokal, dan karakter populasi durian lokal di Ternate. Melalui peta potensi 

sebaran tanaman durian beserta persepsi masyarakat untuk mengetahui keberlanjutan 

pengelolaan sumber daya lokal sebagai salah satu langkah untuk konservasi dan pemuliaan 

tanaman buah durian lokal Ternate. 

 
METODE 

Metode yang dilakukan meliputi survei pemetaan tanaman durian lokal  dengan 

merekam titik koordinat dari GPS (Global Positioning System) untuk setiap tanaman durian  di 

setiap kelurahan yang merupakan hotspot durian di pulau Ternate. Adapun tanaman target 

yang dipetakan meliputi tanaman durian yang dimiliki oleh masyarakat dan dimanfaatkan 

buahnya. Penentuan karakter populasi tanaman durian  dilakukan dengan mengamati 

morfologi tanaman terkait vitalitas dan periodisitas yang mengacu pada metode Braun-

Blanquet dan disesuaikan dengan kondisi tanaman perkebunan. Analisis data dilakukan 

dengan mengolah data koordinat dan data pengamatan karakter populasi tanaman buah ke 

dalam peta dasar melalui aplikasi ArcGIS. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil eksplorasi durian lokal di Ternate di lokasi penelitian ditemukan 27  

nama lokal varian durian (D. zibethinus Murr)  asal Ternate kepulauan seperti nampak pada 

tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Nama lokal durian dan sebarannya di Pulau Ternate 

Kode Nama Lokal Lokasi 

T1 Durian Cinta Tobololo, Takome 

T2 Durian urat Tobololo, Takome 

T3 Durian mentega Tobololo, Takome, Kulaba, Sasa, Rua, 

Loto,Sulamadaha 

T4 Durian tobokome Tobololo,Takome 

T5 Durian Boso Tobololo, Foramadiahi, Sasa, Loto,Bula,Mariku,Moya 

T6 Durian coklat Moya, Mariku 

T7 Durian Gosi Foramaadiahi 

T8 Durian gajah abu-abu Foramadiahi 

T9 Durian gajah hijau Foramadiahi, Ngade 

T10 Durian gajah kuning Kulaba, Sulamadaha, Bula 

T11 Durian Pare Tobololo, Foramadiahi, Kulaba,Rua 

T12 Durian Rua 1 Rua 

T13 Durian biji mati Foramadiahi 

T14 Durian Rua 2 Rua 

T15 Durian Ratem Sasa 

T16 Durian Luri Sasa 

T17 Durian Pondak Kulaba 
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T18 Durian Biasa Loto 

T19 Durian Sina Tongole 

T20 Durian Udi Tongole 

T21 Durian air tege-tege Tongole 

T22 Durian afo Moya. Mariku 

T23 Durian Moya Moya, Mariku 

T24 Durian Bantal Tabanga 

T25 Durian Poci Tabanga 

T26 Durian Tusa Kastela 

T27 Durian Balanga Kastela 
 

Sumber: Data primer Survey 2015 

 

Hasil pencacatan koordinat sebaran durian lokal di pulau Ternate dapat dilihat pada 

Gambar 1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 1. Peta Sebaran Durian Lokal di Ternate Maluku Utara. 
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Tanaman durian ditemukan pada 15 kelurahan sepanjang pulau Ternate. Tanaman 

ini tumbuh di pekarangan warga yang cukup luas dengan aneka tanaman  berhabitus 

pohon/kayu. Hal ini dikarenakan tanaman berkayu lebih tahan lama dan  memiliki banyak 

manfaat, di antaranya memiliki kanopi lebar yang dapat dijadikan peneduh dan ranting yang 

kering dapat dijadikan sebagai kayu bakar. Arobaya dan Freddy (2007) menyatakan bahwa 

pemanfaatan jenis tanaman berkayu banyak digunakan sebagai pagar dan kayu bakar oleh 

kelompok masyarakat pedesaan. 

Berdasarkan pengamatan pada target tanaman durian  yang sudah ditentukan, 

diketahui bahwa tanaman tersebut tersebar di sepanjang pulau Ternate mengelilingi kawah 

gunung gamalama. Pola persebaran tanaman durian lokal Ternate digambarkan pada peta 

persebaran berdasarkan perekaman titik-titik koordinat pada lokasi ditemukan tanaman 

durian di pekarangan masyarakat. (Gambar 1). Terlihat pada kelurahan Foramadiahi, 

Tongole dan Tobololo memiliki titik-titik koordinat yang rapat karena tanaman durian lebih  

banyak jenis dan jumlahnya sehingga perlu di teliti keanekaragaman genetiknya, sedangkan 

di kelurahan yang lain tanaman durian dalam jumlah dan jenis yang lebih sedikit. Jumlah 

tanaman buah yang ditemukan di setiap kelurahan berbeda. Menurut Rukmana (2008) di 

pedesaan, pekarangan bukan hanya sebagai sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga 

sebagai dasar ekonomi rumah tangga. Pengembangan tanaman buah-buahan di pekarangan 

mempunyai peranan penting dalam peningkatan pendapatam petani, perbaikan gizi 

masyarakat dan pengembangan industri rumah tangga (agroindustri). Keberhasilan usaha 

intensifikasi pekarangan akan mendukung kegiatan di lahan pertanian lainnya. Strategi 

pengembangan tanaman durian lokal di pekarangan dapat dilakukan dengan seleksi jenis 

buah durian unggul komersial, yang  dapat dijadikan Icon durian unggulan Ternate. 

Karakter populasi tanaman durian berdasarkan vitalitas yang ditemukan dari 15 

hotspot yang diamati  memiliki variasi yang berbeda-beda karena pada dasarnya vitalitas 

adalah perkembangan tumbuhan secara kontinyu yang perlu pengamatan secara terus 

menerus, namun dalam penelitian ini pengamatan dilakukan dalam kurun waktu tertentu 

dimana sudah dapat mewakili perkembangan tumbuhan tersebut secara keseluruhan dan 

pengamatan dilakukan secara morfologi pada tanaman buah yang berhabitus pohon. Secara 

umum nilai vitalitas tanaman buah berdasarkan hasil penelitian rata-rata tergolong pada 

vitalitas 1 dan 2, yang artinya tumbuh dengan baik dengan bertunas ataupun tidak bertunas, 

hal ini dikarenakan pada saat penelitian masa tanaman memasuki masa berbunga dan 

berbuah. Menurut pemilik pohon durian, masa berbunga ataupun berbuah tanaman durian 

untuk tahun 2013 memang berbeda-beda karena kondisi iklim dan aktivitas abu gunung, 

namun  pada umumnya durian Ternate berbuah hampir serentak  pada bulan Juli sampai 

oktober, namun ada juga yang bulan mei sudah berbuah. Data vitalitas seperti  (Tabel 2). 
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No 
Lokasi populasi 

durian lokal 

% Vitalitas 

Tumbuh Baik 

dan bertunas 

(vit1) 

Tumbuh Baik 

dan tidak 

bertunas 

(vit2) 

Tumbuh tidak 

Baik dan 

bertunas 

(vit3) 

Tumbuh tidak 

Baik dan 

tidak 

bertunas 

(vit4) 

1 Sasa 10 80 5 5 

2 Tobololo 10 90 0 0 

3 Tongole 10 90 0 0 

4 Foramadiahi 20 70 5 5 

5 Rua 20 80 0 0 

6 Loto 10 90 0 0 

7 Takome 0 90 5 5 

8 Sulamadaha 10 90 0 0 

9 Tubo 10 90 0 0 

10 Bula 10 80 10 0 

11 Kulaba 20 80 0 0 

12 Togafo 30 70 0 0 

13 Moya 20 70 10 0 

14 Ngade 10 80 10 0 

15 Kastela 10 90 0 0 

Tabel 2. Prosentase Vitalitas Tanaman durian lokal Ternate pada 15 lokasi 

Periodisitas merupakan keadaan yang ritmis dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya bunga dan buah yang merupakan tanda bahwa tanaman 

tersebut melakukan reproduksi. Saat penelitian berlangsung pada bulan  Juli-september 2015 

merupakan masa berbunga dan berbuah (panen), namun pada saat itu tidak semua tanaman 

durian di 15 kelurahan serentak berbuah. Ada beberapa kelurahan yang seharusnya 

memasuki musim buah karena pada saat bulan april tanaman durian sudah berbunga 

mengalami rontok karena hujan dan abu gunung. Secara ritmis masa berbunga tanaman 

durian di Ternate adalah bulan  Agustus untuk masa panen bulan oktober- november, dan 

masa bunga kedua adalah bulan desember untuk masa  berbuah februari – maret.  Waktu 

yang diperlukan untuk perkembangan bunga dalam penelitian ini dari inisiasi sampai bunga 

mekar adalah 6-7 minggu. Keadaan ini sesuai dengan pernyataan French (2001) bahwa 

pembungaan durian dari inisiasi sampai anthesis memerlukan waktu kurang lebih 6-8 

minggu. Mekar atau anthesis merupakan tahap pembukaan bunga yaitu saat bagian-bagian 

bunga siap untuk penyerbukan. Dari hasil diketahui bahwa waktu mekar tiap varietas terjadi 

pada sore sampai malam hari dan rontok pada akhir malam sampai pagi hari. Hal ini sesuai 

yang dilaporkan Lim (1997) dan Ashari (2004) bahwa anthesis bunga terjadi pada jam 15.30 

sampai 18.00 dan rontok pada malam hari. 
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No 
Lokasi populasi 

durian lokal 

% Periodesitas 

Berbunga  
dan berbuah 

Berbunga Berbuah 
Tidak 

berbunga dan 
Tidak berbuah 

1 Sasa 10 0 80 10 
2 Tobololo 0 20 10 70 
3 Tongole 0 60 10 30 
4 Foramadiahi 10 20 50 20 
5 Rua 10 0 80 10 
6 Loto 0 20 20 60 
7 Takome 0 80 10 10 
8 Sulamadaha 0 20 0 80 
9 Tubo 0 40 50 10 
10 Bula 0 60 10 30 
11 Kulaba 0 50 40 10 
12 Togafo 20 20 60 0 
13 Moya 20 60 0 20 
14 Ngade 20 0 60 20 
15 Kastela 20 20 60 0 
 

(Keterangan: Pengamatan Bulan Juni-September 2015) 

Tabel 2. Prosentase periodisitas Tanaman durian lokal Ternate pada 15 lokasi. 

Berdasarkan Tabel di atas  dapat di ketahui bahwa pada musim panen durian di 

Ternate tahun 2015 terjadi pergeseran ritme periodisitasnya. Hal ini disebabkan karena 

perubahan musim yang tidak jelas (menurut hasil wawancara dengan masyarakat pemilik 

durian). Variasi musim berbunga dan berbuah pada tanaman durian merupakan hal yang 

normal.  Adanya variasi ini disebabkan karena ada perbedaan genetik dari masing-masing 

jenis yang memungkinkan terjadi perbedaan respon tanaman terhadap suhu lingkungan 

tumbuh. Calvo (1999) melaporkan bahwa ada perbedaan periode tahap pertumbuhan pada 

tanaman loquat antara varietas Cardona dan varietas San Filipparo disebabkan karena suhu. 

Perkembangan buah pada suhu rendah memperlambat perkembangan buah menuju 

kemasakan buah. Bunga durian adalah bunga sempurna, yang memiliki benang sari dan 

putik serta memiliki kompartemen hiasan bunga yang lain. Organ bunga tiap varietas memiliki 

perbedaan, antara lain dalam jumlah benang sari dan aroma bunga. Hal ini menunjukkan ada 

perbedaan karakteristik bunga dari tiap varietas. Yacoob (1995), mengatakan bahwa bentuk 

bunga dan buah dapat digunakan untuk identifikasi varietas. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persebaran tanaman durian di 

pulau Ternate tersebar di sepanjang pulau dari  pantai sampai pegunungan. Hotspot tanaman 

durian di pulau Ternate tersebar di 15 kelurahan dengan 27 nama lokal. Kondisi tanaman 

durian diketahui dari karakter populasi vitalitas dan periodisitas yang ditemukan dalam 

keadaan tumbuh dengan baik, bertunas, berbunga dan berbuah meskipun terjadi pergeseran 

ritme periodisitas yang disebabkan karena perubahan iklim setempat dan aktivitas vulkanis 

gunung Gamalama . 
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SARAN 

Saran perlu penelitian lanjut dengan integrasi  pengamatan faktor lingkungan dan 

keanekaragaman genetik durian lokal di pulau Ternate. 
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ABSTRAK 

 
Pendangkalan  dan keberadaan tumbuhan eceng gondok pada selokan/sungai merupakan 
penyebab banjir di daerah perkotaan (pantai). Tumbuhan eceng gondok tumbuh cepat  di  
sungai, selokan,  boezem,  danau  dan atau  area tempat-tempat penampungan air,  yang  
menyebabkan terhambatnya aliran air, mendorong terjadinya pendangkalan. Pengerukan 
sungai atau waduk limbah eceng gondok hanya ditumpuk di pinggir kali yang menjadikan 
lingkungan menjadi kumuh. Pelaksanaan penelitian bertujuan untuk mengembangkan teknik 
pembuatan kompos berbahan baku eceng gondok dalam skala masal. Penelitian faktorial 
dengan perlakuan (1) Pembungkus : terbuka,  kantong plastik (glansing), dan dibenamkan; 
dan (2) Starter : EM4, urea, campuran EM4 dan urea, sehingga ada sembilan kombinasi 
perlakuan.  Unit percobaan adalah biomas enceng gondok sebanyak satu kubik sehingga 
seluruhnya ada sembilan kubik. Hasil penelitian adalah untuk variabel penyusutan volume, 
temperatur, PH, perubahan bau, warna dan tekstur biomasa eceng gondok menunjukkan 
bahwa selama dua minggu pertama terlihat adanya variasi yang tinggi diantara perlakuan 
namun memasuki minggu ke lima, semua variabel relatif homogen dan menunjukkan 
indikator proses pengomposan hampir selesai. Penyusutan volume sebesar 68-78%, 
temperatur 26-290C, PH sebesar 7,0-7,5; tekstur sudah rapuh, warna coklat kehitaman dan 
relatif  tidak berbau.  Nilai C/N rasio biomas pada pengomposan masal eceng gondok dari 
semula  sebesar  33-37, dan pada minggu ke lima, hasilnya bervariasi, untuk perlakuan S1, 
S2B1, dan S3B1 nilainya >  20  sedangkan yang lain sudah < 20, dan pada perlakuan S3B3 

sebesar 16,9.lebih rendah dari perlakuan yang lain 
Kata kunci: Biomas eceng gondok, teknologi pengomposan masal 

 

PENDAHULUAN 

Keberadaan eceng gondok (Eichhornia crassipes) di perairan merupakan masalah.  Eceng 

gondok yang merupakan tumbuhan air dan lebih sering dianggap sebagai tumbuhan 

pengganggu perairan, memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat.  Dalam waktu 3–4 

bulan saja, eceng gondok mampu menutupi lebih dar 70% permukaan danau. Cepatnya 

pertumbuhan eceng gondok dan tingginya daya tahan hidup menjadikan tumbuhan ini sangat 

sulit dikendalikan.   Pada beberapa negara, pengendalian eceng gondok secara mekanik, 

kimia dan biologi tidak pernah memberikan hasil yang optimal.  

Eceng gondok dan pendangkalan selokan/kali menyebabkan selokan dan kali sebagai 

saluran drainasi tidak berfungsi secara optimal. Banjir merupakan kejadian rutin dan menjadi 

permasalahan  yang tidak kunjung didapatkan solusinya. Pengerukan kali dan selokan serta 

membersihkan tumbuhan air masih juga belum menyelesaikan permasalahan yang 

disebabkan oleh banjir, apa lagi limbah endapan dari pengerukan atau tumbuhan air hanya 

“dipindahkan” sementara yang pada saat terkena air hujan akan kembali lagi ke selokan.  

Eceng gondok merupakan bahan organik yang potensial untuk dikembangkan untuk pupuk 

organik dan media tumbuh. Pengolahan eceng gondok melalui teknologi 

mailto:tatuksaadah@yahoo.com


Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

559 
 

pengomposan  menghasilkan produk berupa bahan organik yang lebih halus dan telah 

terdekomposisi sempurna. Proses pengomposan itu sendiri merupakan proses hayati yang 

melibatkan aktivitas mikroorganisme antara lain bakteri, fungi dan protozoa (Golueke, 1992). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan eceng gondok sebagai sumber bahan 

organik mampu memperbaiki struktur fisik tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara, 

pertumbuhan vegetatif dan produksi jagung manis (Soewarno, 1985 ; Suprihati 1991).  

Penelitian dan teknologi pengomposan eceng gondok  sudah banyak dipublikasikan, namun 

kebanyakan prosesnya dalam skala kecil, yaitu per unit pengolahannya sebanyak 3-5 kg 

biomas segar dengan teknologi dipotong-potong dan secara berkala memerlukan 

pengadukan/pembalikan. Teknologi yang telah banyak dipublikasikan tersebut 

dipertimbangkan tidak praktis mengingat produksi biomasa eceng gondok segar dari sungai, 

kolam atau waduk bisa ratusan bahkan ribuan ton setiap tahunnya. Selain itu dengan teknik 

yang harus dipotong-potong dan secara berkala dilakukan pengadukan maka akan 

membutuhkan banyak tenaga dan peralatan. 

Dari permasalahan biomas eceng gondok sebagaimana diuraiakan di atas perlu dicarikan 

solusi tentang teknik pengomposan biomas eceng gondok yang dilakukan secara masal, 

sederhana dan praktis. Hasil kompos dapat dipergunakan sebagai pendukung pengelolaan 

lingkungan misalnya sebagai campuran media tanam dalam rangka pembangunan pertanian, 

taman atau hutan kota. 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan di green house dan Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Wijaya 

Kusuma Surabaya.  Penelitian dilaksanakan pada  bulan Maret sampai dengan  Oktober  

tahun 2016. 

 

B. Bahan dan Alat 

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian adalah:  biomas eceng gondok,  karung 

plastik (glangsing),  ram-raman besi berbentuk kubus bahan starter proses pengomposan 

EM4 dan urea. Sedangkan alat – alat yang digunakan antara lain meliputi timbangan, gembor, 

alat pengaduk,  alat pengukur PH, pengukur temperatur, serta alat – alat tulis. 

 

C. Rancangan  Penelitian 

Penelitian faktorial  dengan dua faktor yang diatur dalam Rancangan Acak Lengkap.  

Faktor I:  Jenis  Bahan Pendorong Proses Pengomposan 

         S1  : 900 cc EM4 ditambah air sehingga volume menjadi 3 liter.  

         S2  : 600 cc EM4 ditambah 1,0 kg urea ditambah air sehingga volume menjadi 3   liter 

         S3   : 300 cc EM4 ditambah 2,0 kg urea ditambah air sehingga volume menjadi 3   liter 

. 
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Faktor II:  Jenis bahan pembungkus/kantong  

 B1 : dibiarkan terbuka (tidak ditutup/dibungkus) 

 B2 : ditutup/dibungkus glangsing 

             B3 : dibenamkan 

Dengan demikian di dapatkan 9 perlakuan kombinasi.  Unit Percobaan masing – masing  

berupa biomas eceng gondok dengan volume 1 meter kubik sehingga keseluruhan 

dibutuhkan 9 meter kubik biomas eceng gondok yang sudah dilayukan. Ulangan tersarang 

dalam unit percobaan yaitu dalam setiap unit percobaan diambil 5 (lima) titik sampel 

pengamatan sekaligus sebagai ulangan percobaan.   

D. Pengukuran variabel 

Variabel yang diukur seminggu sekali  adalah temperatur, PH dan penyusutan voleme, yang 

diamati pada minggu kelima C/N rasio, tampilan fisik (warna, bau dan struktur), dan diamati 

pada minggu ke sembilan adalah C/N rasio, kandungan N-Total, P2O5, K2O dan tampilan 

fisik. 

 

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh diolah secara statistik menurut prosedur analisis ragam untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan. Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) digunakan untuk 

pembandingan nilai tengah antar perlakuan dengan  α = 5 %. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perubahan Volume  Biomas Eceng Gondok 

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penyusutan volume pada setiap perlakuan selama 

proses pengomposan.  Data penyusutan volume biomas eceng gondok untuk setiap 

pengukuran dan untuk masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel  1.   Rata-rata  Pengurangan Volume Biomas (%)  pada Pengomposan Masal  Eceng 
Gondok  pada  Perlakuan Tunggal  Bungkus (B) dan Starter (S). 

Perlakuan  

Pengamatan Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B1 9,7   b 50,6  a 63,0  a 66,7  a 72,7  a 75,2   a 76,7  a 79,4  a 81,4  a 

B2 10,4 ab 44,4  b 53,4  b 62,8  b 66,5  b 70,2   b 71,2  c 73,7  b 75,3  b 

B3 12,2    a 53,1  a 63,2  a 68.7  a 68,7  b 70,5   b 73,5  b 74,8  b 76,0  b 

BNT 2,03 2,6 2,1 2,1 2,2 2,2 1,6 1, 2 1,1 

S1 7,2     b 50,4  a 61,9  a 68,5  a 71,6  a 75,2   a 76,5  a 77,9  a 79,5  a 

S2 13,     a 50,4  a    58,1  b 65,1  b 68,7  b 70,6   b 73,2  b 75,9  b 77,5  b 

S3 12,     a 47,3  b 59,6  b 64,6  b 67,5  b 70,1   b 71,7  c 74,2  c 75,7  c 

BNT 2,03 2,6 2,1 2,1 2,2 2,2 1,6 1, 2 1,1 

Keterangan: Nilai rata-rata pada suatu kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda 
nyata berdasar uji BNT 5% 
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Berdasar Tabel 1  dan Gambar 1 volume biomas mulai stabil pada pengamatan minggu ke 5 

(dengan angka penyusutan 62-75 persen), terbukti selama 4 minggu berikutnya yaitu minggu 

ke 5 sampai minggu ke 9 tambahan penyusutan hanya sekitar 6-10  persen (dengan angka 

penyusutan pada minggu ke 9 sebesar 72-81 persen). Pada perlakuan starter (S) penyusutan 

terbanyak pada perlakuan S1 (79,5%) disusul S2 (77,5%) dan penyusutan terendah perlakuan 

S3 (75,7%), sedang perlakuan perlakuan bungkus (B) penyusutan terbanyak pada perlakuan 

B1 (81,4%) disusul B2 (75,3%) yang tidak berbeda nyata dengan B3 (76,0%). Data sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa proses peruraian biomas eceng gondok dilakukan oleh 

mikroorganisme yang terkandung dalam EM4 yang umumnya mikroorganisme aerob. 

Semakin banyak pemberian EM4 (S1) penyusutan paling banyak dan yang terbuka 

ketersediaan oksigen paling banyak penyusutan volume juga paling banyak. 

 

 

Gambar 1. Perkembangan Penyusutan Volume Biomas Eceng Gondok 

B. Perubahan Temperatur Biomas Eceng Gondok 

Temperatur biomas bervariasi dan cenderung meningkat pada awal penomposan dan mulai 

minggu ke 5 tidak menunjukan perbedaan antara perlakuan satu dengan lainnya 

sebagaimana tergambar pada Tabel 2 pada Gambar 2 
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Tabel 2.   Rata-rata  Temperatur Biomas (0 C)  pada Pengomposan Masal  Eceng Gondok  
dengan  Perlakuan Kombinasi antara  Bungkus (B) dan Starter (S)   
 

Perlakuan  

Pengamatan Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B1 29,2  

b 

30,3  b 29,0 28,5   27,6 27,7 27,7 27,6 

B2 32,5  

a 

33,7  a 28,8 28,7   26,6 27,0 27,3 27,3 

B3 32,1  

a 

30,9  b 29,3 29,3   27,8 27,7 27,5 27,9 

BNT 1,2 1,1 TN TN TN TN TN TN 

S1 31,0  

a 

32,1  a 29,1 28,7 27,5 27,6 27,6 28,0 

S2 30,7  

b 

31,8ab 29,0 28,9 27,3 27,4 27,5 27,5 

S3 32,1  

a 

30,9  b 29,0 28,9 27,3 27,4 27,3 27,3 

BNT 1,2 1,1 TN TN TN TN TN TN 

Keterangan: Nilai rata-rata pada suatu kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda 
nyata berdasar uji BNT 5% 
 

 
 

Gambar 2. Grafik Perubahan Temperatur Biomas Eceng Gondok 

Semakin tinggi temperatur akan semakin banyak konsumsi oksigen dan akan semakin cepat 

pula proses dekomposisi. Peningkatan suhu dapat terjadi dengan cepat pada tumpukan 

kompos. Temperatur yang berkisar antara 30 – 60oC menunjukkan aktivitas pengomposan 

yang cepat. Menurut Ruskandi (2006), dalam proses pengomposan aerobik terdapat dua fase 

yaitu fase mesofilik yang berkisar antara 230C-450C, dan fase termofilik berkisar antara 450C- 

650C. Pada penelitian ini diduga mikroba yang aktif adalah mikroba mesofilik, yaitu mikroba 

yang tetap hidup suhu 250C-370C, minimum 150 C dan maksimum 550 C. Aktivasi mikroba 

mesofilik dalam proses penguraian akan menghasilkan panas dengan mengeluarkan CO2 

dan mengambil O2 dalam tumpukan kompos hingga mencapai suhu maksimum.(Isroi dan 

Yuliarti, 2009).  
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C. Perubahan PH Biomas Eceng  Gondok 

PH perlakuan S3B1 PH-nya sangat rendah yaitu 2,9, dan naik mendekati netral pada minggu 

berikutnya yaitu 5,3.  Secara keseluruhan PH biomas di awal penelitian sangat bervariasi 

dengan nilai berkisar antara 2,9-6,9, namun setelah  minggu ke 4  PH relatif stabil dan relatif 

seragam untuk semua perlakuan  dengan kisaran nilai 6,7 – 7,4, menunjukkan proses 

pengomposan sudah selesai Data selengkapnya disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 3. 

Tabel 3.    Rata-rata  PH Biomas  pada Pengomposan Masal  Eceng Gondok  dengan  
Perlakuan Kombinasi antara  Bungkus (B) dan Starter (S)   
  

Perlakuan  
Pengamatan Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B1 4,6  c 6,7   b 7,2  a 7,3  a 7,4   b 7,3  b 7,5   7,6  a 

B2 6,1  b 7,2   a 6,9  b 7,4  a 7,6   a 7,6  a 7,5   7,7  a 

B3 6,6  a 6,8   b 6,8  b 7,0  b 6,9   c 7,2  c 7,4   7,4  b 

BNT 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 TN 0,2 

S1 6,3  a 7,1   a 6,8  b 7,2  a 7,3   a 7,4  a 7,5   7,6  a 

S2 5,9  b 7,2   a 7,1  a 7,3  a 7,3   a 7,3  b 7,4   7,6  a 

S3 5,1  c 6,4   b 7,1  a 7,4  a 7,3   a 7,4  a 7,4   7,4  b 

BNT 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 TN 0,2 

Keterangan: Nilai rata-rata pada suatu kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda 

nyata berdasar uji BNT 5% 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Perubahan PH Biomas Eceng Gondok 

PH yang optimum untuk proses pengomposan berkisar antara 6.5 sampai 7.5. Proses 

pengomposan sendiri akan menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH bahan itu 

sendiri. pH kompos yang sudah matang biasanya mendekati netral (Widarti, 2015). 

 
D. Perubahan Fisik Biomas Eceng Gondok 

D.1.  Perubahan Warna 

Warna biomas dari yang semula hijau segar berubah menjadi menguning berubah jadi coklat 

kehitaman. Warna hijau disebabkan karena adanya kandungan khlorofil dan sejakan dengan 
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rusaknya khlorofil dan peombakan senyawa karbon maka warna berubah menjadi kuning dan 

coklat. Data perubahan warna  biomas eceng gondok disajikan pada Tabel 5. 

 
Tabe 5.   Perubahan Warna Biomas pada Pengomposan Masal  Eceng Gondok  dengan 

Perlakuan  Tempat dan Starter 

 

Perlakuan 

Kombinasi 

Warna  Biomas pada pengamatan Minggu ke 

Awal 5 9 

S1B1 Hijau-menguning Coklat-hitam Coklat kehitaman 

S1B2 Hijau-menguning Coklat-hitam Coklat kehitaman 

S1B3 Hijau-menguning Coklat-kehijauan Coklat kehitaman 

S2B1 Hijau-menguning Coklat-hitam Coklat kehitaman 

S2B2 Hijau-menguning Coklat-hitam Coklat kehitaman 

S2B3 Hijau-menguning Coklat-kehijauan Coklat kehitaman 

S3B1 Hijau-menguning Coklat-hitam Coklat kehitaman 

S3B2 Hijau-menguning Coklat-hitam Coklat kehitaman 

S3B3 Hijau-menguning Coklat-kehijauan Coklat kehitaman 

 

Hasil pengamatan warna kompos untuk semua perlakuan menunjukkan perubahan warna 

mulai dari warna coklat menjadi coklat kehitaman. Pada awal proses dekomposisi semua 

perlakuan memiliki warna yang sama dengan bahan mentahnya yaitu hijau kekuningan atau 

kecoklatan. Pada pengamatan minggu ke 5 (empat minggu setelah pemberian starter) semua 

perlakuan mengalami perubahan warna menjadi coklat kehitaman kecuali pada perlakuan 

dibenam masih terlihat warna kehijauan. Perubahan sifat fisik kompos yaitu warna kompos 

dari coklat menjadi coklat kehitaman terjadi akibat adanya proses penguraian yang dilakukan 

oleh mikroba. 

  

D.2. Perubahan Tekstur 

Data perubahan tekstur  biomas eceng gondok disajikan pada Tabel 6. Pada pengamatan 

minggu ke 5 (empat minggu setelah pemberian starter)  biomas eceng gondok untuk semua 

perlakuan telah berubah menjadi rapuh sekalipun bentuk-bentuk serta jaringan masih terlihat 

jelas, bahkan untuk perlakuan yang dibenamkan masih terlihat adanya jaringan daun yang 

masih berwarna kecoklatan. 
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Tabel 6 . Perubahan Tekstur Biomas pada Pengomposan Masal  Eceng Gondok  dengan 

Perlakuan  Tempat dan Starter 

 

Perlakuan 

Kombinasi 

Tekstur  Biomas pada pengamatan Minggu ke 

Awal (M-1) 5 9 

S1B1 Tanaman segar Serat mulai hancur-

rapuh 

Seperti tanah-berserat 

S1B2 Tanaman segar Serat mulai hancur-

rapuh 

Seperti tanah- berserat 

S1B3 Tanaman segar Serat utuh- rapuh Serat mulai hancur-

rapuh 

S2B1 Tanaman segar Serat mulai hancur-

rapuh 

Seperti tanah-berserat 

S2B2 Tanaman segar Serat mulai hancur-

rapuh 

Seperti tanah-berserat 

S2B3 Tanaman segar Serat utuh- rapuh Serat mulai hancur-

rapuh 

S3B1 Tanaman segar Serat mulai hancur-

rapuh 

Seperti tanah-berserat 

S3B2 Tanaman segar Serat mulai hancur-

rapuh 

Seperti tanah-berserat 

S3B3 Tanaman segar Serat utuh- rapuh Serat mulai hancur-

rapuh 

 

D.3 Perubahan Bau 

Bau biomas eceng gondok merupakan bau dari gas yang keluar dari biomas tersebut. Gas 

yang dihasilkan dari proses pengomposan ada beberapa macam tergantung dari bahan 

dasar komposnya. Pengomposan yang sempurna tidak banyak menghasilkan gas yang 

menimbulkan bau menyengat, kecuali pada bahan dasar yang banyak mengandung lemak 

dan protein akan menghasilkan gas amoniak yang berbau menyengat. Bau yang muncul dari 

biomas dapat menjadi indikator tingkat aktifitas proses pengomposan oleh mikrobia, dan 

pada saat biomas sudah tidak berbau atau berbau tapi mendekati bau tanah menandakan 

proses pengomposan telah selesai. Data perubahan bau  biomas enceng gondok disajikan 

pada Tabel 7. Pada pengamatan minggu ke 5 (empat minggu setelah pemberian starter)  

biomas eceng gondok untuk semua perlakuan tidak berbau, kecuali pada perlakuan 

dibenamkan muncul bau namun hanya sesaat pada saat lapisan tanah penutup dibuka dalam 

rangka mengambil sampling, dan bau menjadi tidak terasa satu jam kemudian.  
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Tabel 7 . Perubahan Bau  Biomas pada Pengomposan Masal  Eceng Gondok  dengan 

Perlakuan  Tempat dan Starter 

 

Perlakuan 

Kombinasi 

Bau Biomas pada pengamatan Minggu ke 

Awal (M-1) 5 9 

S1B1 Bau daun membusuk Tidak  berbau Tidak  berbau 

S1B2 Bau daun membusuk Tidak  berbau Tidak  berbau 

S1B3 Bau daun membusuk Bau menyengat Agak berbau  

S2B1 Bau daun membusuk Tidak  berbau Tidak  berbau 

S2B2 Bau daun membusuk Tidak  berbau Tidak  berbau 

S2B3 Bau daun membusuk Bau menyengat Agak Berbau  

S3B1 Bau daun membusuk Tidak  berbau Tidak  berbau 

S3B2 Bau daun membusuk Tidak  berbau Tidak  berbau 

S3B3 Bau daun membusuk Bau menyengat Agak berbau 

Sumber: Data Primer 

 

E. Kandungan Unsur Biomas Hasil Pengomposan Masal Eceng Gondok 

 Perubahan C/N  rasio menjadi  indikator berjalannya proses dekomoposisi dalam 

pengomposan, yaitu penguraian C/N substrat oleh mikroorganisme maupun agen 

decomposer lainnya. Perubahan  C/N rasio terjadi selama masa pengomposan diakibatkan 

adanya penggunaan karbon sebagai sumber energi dan hilang dalam bentuk CO
2 

sedangkan 

nitrogen digunakan mikroba untuk sintesis protein dan pembentukan sel sel tubuh sehingga 

kandungan karbon semakin lama semakin berkurang dan kandungan nitrogen semakin 

bertambah. Data C/N rasio pada penelitian ini  disajikan pada Tabel 8. 

 
Tabel 8.  Data Perkembangan Kandungan Unsur  Biomas pada Pengomposan Masal  Eceng 

Gondok  dengan Perlakuan  Tempat dan Starter 

 

PERLAKUAN M5 Pengamatan M9 

  C/N  ratio C/N  ratio N total  (%) P2O5   (%) K2O (%) pH 

S1 B1 26.80 22.08 0.36 0.29 0.21 7.12 

S1 B2 21.76 20.36 0.41 0.31 0.23 6.99 

S1 B3 20.19 21.05 0.40 0.30 0.22 7.08 

S2 B1 20.88 19.05 0.78 0.38 0.34 7.05 

S2 B2 18.15 17.60 0.84 0.34 0.35 7.02 

S2 B3 17.21 18.30 0.81 0.37 0.35 6.90 

S3 B1 21.05 16.55 0.81 0.41 0.38 6.98 

S3 B2 17.90 14.75 0.84 0.43 0.35 7.01 

S3 B3 16.85 15.05 0.82 0.42 0.36 7.03 

 
 
 
Eceng gondok dalam keadaan kering memiliki kandungan kimia selulosa 64%, pentosa 

15.61%, lignin 7.69%, silika 5.56%, dan abu 12%, sedangkan hasil analisis kimia dari eceng 

gondok dalam keadaan segar terdiri dari bahan organik sebesar 36.59%, C organik 21.23%, 

N total 0.28%, P total 0.0011%, dan K total 0.016%. Berdasarkan Tabel 8 untuk semua 

perlakuan menunjukkan penurunan nilai rasio C/N. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh 
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Isroi (2009) bahwa selama proses pengomposan nilai rasio C/N akan terus menurun; kompos 

yang telah matang ditandai dengan nilai rasio C/N yang kurang dari 20%. Prinsip 

pengomposan adalah menurunkan rasio C/N bahan organik hingga sama dengan rasio C/N 

tanah yaitu 10-20%. Berdasarkan spesifikasi kompos dari sampah organik domestik SNI: 19-

7030-2004 bahwa kompos yang matang juga memiliki rasio C/N sebesar 10-20%. 

Berdasarkan data pengamatan pada minggu ke 5 C/N rasio tertinggi 26.80 terdapat pada 

perlakuan B1 (biomas dibiarkan terbuka) dan perlakuan S1 hanya diberi starter EM4 tanpa 

urea, sedangkan perlakuan yang lain besar C/N rasio telah dibawah 20 menandakan biomas 

telah berubah menjadi kompos yang sudah matang.. 

 

KESIMPULAN 

Berdasar hasil analisis data variabel penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyusutan volume biomas eceng gondok secara nyata terjadi  pada dua minggu pertama 

dengan penyusutan sebesar 50-65%, dan volume sudah relatif stabil pada Minggu 5 

dengan penyusutan sebesar 68-78%. Penyusutan terbesar terjadi pada perlakuan S1B1 

menyusut  78%. 

2. Temperatur biomas diatas 300C pada dua minggu pertama masa pengomposan, dan 

setelah itu menurun menjadi hampir sama dengan temperatur udara atmosfir sebesar 26-

290C, dan tidak ada perbedaan antara perlakuan. 

3. PH biomas pada pengomposan masal eceng gondok sangat bervariatif pada dua minggu 

pertama yaitu berkisar 2,5-7,5, dan menjadi relatif seragam mulai minggu ke 4 dengan 

nilai berkisar 7,0-7,5. 

4. Perubahan warna biomas hampir sama untuk semua perlakuan yaitu berubah dari hijau 

segar, menguning, beribah menjadi coklat, coklat tua dan menjadi coklat kehitaman pada 

minggu ke lima, kecuali pada perlakuan dibenam masih ada warna kehijauan. 

5. Perubahan bau biomas hampir sama untuk semua perlakuan yaitu berubah dari bau 

enceng gondok segar, berbau menyengat, secara bertahap berkurang, dan relatif tidak 

berbau pada minggu ke lima, kecuali pada perlakuan dibenam masih ada bau menyengat 

sesaat lapisan tanah atas dibuka untuk pengambilan sampel. 

6. Perubahan tekstur biomas hampir sama untuk semua perlakuan yaitu berubah dari 

biomas segar menjadi lembek basah, secara bertahap rapuh dan menjadi masa berserat 

yang sudah rapuh pada minggu ke lima. 

7. Perubahan C/N rasio biomas dari semula  sebesar  33-37, pada minggu ke lima menjadi 

bervariasi, yaitu untuk perlakuan S1, S2B1, dan S3B1 nilainya masih diatas 20  sedangkan 

yang lain sudah dibawah 20,  pada perlakuan S3B3  sebesar 16,9. 

8. Pengomposan masal biomas eceng gondok memerlukan waktu 30 hari setelah pemberian 

starter atau 35 hari sejak pemanenan eceng gondok dari perairan 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to know the percentage change of land use in 2002 and 2006 in East 
Surabaya using Remote Sensing and mapping accuracy. Satellite imagery from Landsat ETM 
+ 2006 and 2002, and outline map of Surabaya Eastern scale of 1: 5000 in 2002 has used 
this study. The data was analyzed by ER Mapper 6.4. Land use class has been determined 
seven classes, namely: (1) industrial and warehouse; (2) building and road; (3) river; (4) fish 
pond; (5) bare soil; (6) mangrove; and (7) other vegetation. Image classification has been 
using the method of classification supervision. Accuracy mapping test has used Kappa test. 
The results of the analysis of satellite imagery has shown change of land use in East 
Surabaya. The industrial and warehouses (49.74 ha), the buildings and roads (2417.22 ha), 
the ponds (832.05 ha), the bare soils (2221.15 ha) has been increased. The area of 
mangroves, the rivers, and other natural vegetation have been decreased in the amount of 
1850 ha, 1676 ha and 922.19 ha. And, the accuracy of this mapping was 100%, which means 
very good. 
 
Keywords: mapping, land use, remote sensing, East Surabaya 

 
 

PENDAHULUAN 

Kota Surabaya secara geografis terletak pada garis Lintang Selatan antara 709’ – 7021’ dan 

Bujur Timur antara 112036’ – 112057’. Kota ini merupakan salah satu kota metropolitan 

terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya mengalami perkembangan pesat 

terutama di daerah Surabaya Timur. Wilayah Surabaya Timur merupakan daerah yang pesat 

dalam pembangunan, berupa pembangunan jalan, Industri, permukiman, dan lain 

sebagainya. Kecamatan-kecamatan yang masuk wilayah Surabaya Timur adalah Gubeng, 

Gununganyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut dan Tenggilis Mejoyo. 

Perkembangan jumlah penduduk di Surabaya Timur semakin meningkat. Kondisi ini 

berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan penduduk akan hunian, perkantoran, sarana 

dan prasarana. Seperti diketahui jumlah penduduk di surabaya berdasarkan rencana pada 

tahun 2015 mencapai 2.722.876 jiwa, sedangkan luas Kota Surabaya sendiri hanya sekitar 

33.048 ha. Dengan demikian kepadatan penduduk Kota Surabaya mencapai 83 jiwa/ha. 

Penggunaan lahan untuk permukiman menghabiskan paling banyak lahan daripada 

penggunaan lahan yang lain (Firmansyah, 2011). 

 

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya, kawasan industri ditetapkan 

pada Unit Pengembangan yang terdapat lokasi pengembangan industri yaitu di Unit 

Pengembangan (UP) I Rungkut di sekitar Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), 

Kalirungkut, Kedung Baruk. Selain itu, PERDA tersebut menentukan Surabaya Timur sebagai 

kawasan konservasi (kawasan lindung), yaitu PAMURBAYA (Pantai Timur Surabaya) yang 
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meliputi Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar (wilayah Unit Pengembangan (UP) I 

Rungkut) (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3, 2007). Dengan demikian kawasan UP I 

memiliki peran penting sebagai imbas dari perkembangan Kota Surabaya ke arah timur, 

dengan tujuan untuk mengurangi atau menyebarkan konsentrasi kegiatan dari pusat Kota 

Surabaya. Berdasarkan penelitian terdahulu (Damayanti, 2003 dalam Damayanti, 2010), 

diamati bahwa kawasan disekitar SIER mengalami perubahan guna lahan, dari hunian 

menjadi komersial dalam berbagai skala. Lahan yang semestinya dimanfaatkan sebagai 

hunian berubah menjadi komersial, baik itu kegiatan yang bersifat formal maupun informal, 

dalam skala yang relatif besar maupun sementara. 

 

Pembangunan jalan lingkar timur tengah, Middle East Ring Road (MERR) membuat kawasan 

timur di Kota Surabaya semakin berkembang pesat. Apalagi dengan dibangunnya akses jalan 

yang lebih mudah untuk dijangkau. Hal ini menjadikan daerah MERR menjadi tempat 

investasi bagi para investor. Sehingga kemungkinan besar lahan-lahan yang masih kosong di 

sepanjang jalan MERR pada waktu dekat ini akan terisi dengan bangunan. Rencana 

pembangunan jalan lingkar luar timur, selain sebagai jalan lingkar timur jalan ini juga sebagai 

batas terakhir pengembangan perumahan dan berfungsi sebagai tanggul di pantai timur jadi 

nantinya wilayah pantai timur akan terlindungi oleh tanggul dari air pasang. 

 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah suatu rencana penataan ruang wilayah 

dimaksudkan sebagai rencana pengarahan dan pengendalian kebijaksanaan dan kegiatan 

pembangunan baik yang langsung maupun tidak langsung memerlukan ruang atau 

berdampak ruang atau keruangan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat 

atau swasta dalam rangka keterpaduan program-program sektoral dan daerah serta 

pengembangan wilayah, maupun sasaran Ipoeksosbudhankam (Raperda RTRW, 2005). 

RTRW kabupaten/Kota disusun pada tingkat ketelitian 1:100.000 (kabupaten) dan 1:25.000 

(kota) dan disusun dengan jangka waktu 5-10 tahun sesuai perkembangan daerah 

(Atmapradhana, 2010). RTRW ini kemudian dijabarkan ke Rencana Detail Tata Ruang Kota 

(RDTRK), sehingga menjadi lebih komprehensif, aplikatif, konsisten dan lebih detail sebagai 

pedoman pemanfaatan di wilayah Kota Surabaya. 

 

Tata guna lahan adalah penggunaan lahan berhubungan dengan kegiatan manusia 

(Lillesand dan Kiefer, 1997). Identifikasi, pemantauan dan evaluasi penggunaan lahan perlu 

selalu dilakukan pada setiap periode tertentu, karena dapat menjadi dasar untuk penelitian 

yang mendalam mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan lahan. Dengan demikian, 

penggunaan lahan menjadi bagian yang penting dalam usaha melakukan perencanaan dan 

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keruangan di suatu wilayah. Prinsip kebijakan 

terhadap lahan perkotaan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan 

pengadaan lahan untuk menampung berbagai aktivitas perkotaan. Dalam hubungannya 

dengan optimalisasi penggunaan lahan, kebijakan penggunaan lahan diartikan sebagai 
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serangkaian kegiatan tindakan yang sitematis dan terorganisir dalam penyediaan lahan, serta 

tepat pada waktunya, untuk peruntukan pemanfaatan dan tujuan lainnya sesuai dengan 

kepentingan masyarakat (Suryantoro, 2002).  

 

Perubahan penggunaan lahan adalah suatu proses perubahan dari penggunaan lahan 

sebelumnya ke penggunaan lain (Muiz, 2009). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

perubahan penggunaan lahan, yaitu: (1) urbanisasi; (2) meningkatnya pendapatan menengah 

hingga atas di wilayah perkotaan; (3) pergeseran kegiatan pertanian/ lahan hijau khususnya 

di perkotaan; dan (4) fragmentasi pemilikan lahan menjadi satuan-satuan usaha dengan 

ukuran yang secara ekonomi tidak efisien (Nasoetion (1991) dalam Hariyani, 2011). 

 

Penginderaan jauh (Inderaja) adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang 

suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat 

tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan 

Kiefer, 1997). Data penginderaan jauh seperti citra satelit, radar, dan foto udara sangat 

berguna dalam pengamatan perubahan penggunaan lahan (Nugraha dan Yudo, 2006). 

Monitoring perubahan penggunaan lahan mengharuskan penggunaan banyak data dalam 

selang waktu observasi tertentu atau multitemporal (tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, atau 15 

tahunan). Dengan menggunakan data satelit inderaja kegiatan monitoring (yang 

membutuhkan banyak data dan multitemporal) dapat dilakukan lebih cepat, efisien dan lebih 

hemat (Hartono, 2010; Soedarti dkk., 2015). Sehingga dapat membantu dalam pengambilan 

kebijaksanaan dengan cepat dan mudah untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir dan 

kota secara terpadu. Dengan demikian perubahan penggunaan lahan pada umumnya dapat 

diamati dengan menggunakan data spasial dari peta penggunaan lahan dari tahun yang 

berbeda.   

 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang diuraikan di atas, maka diperlukan adanya 

pemetaan tata guna lahan di wilayah Surabaya Timur yang disesuaikan dengan fungsi 

kawasan menurut RDTRK dengan menggunakan data Inderaja. Oleh karena itu maka perlu 

untuk mengetahui adanya : (1) perubahan tata guna lahan pada tahun 2002 (sebelum MERR 

dibangun) dan pada tahun 2006 (setelah MERR dibangun) di Surabaya Timur; (2) kesesuaian 

lahan dengan peta RDRTK Surabaya tahun 2000; dan (3) ketelitian pemetaan dengan data 

Inderaja. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan bahan 

Peralatan yang digunakan untuk pemetaan ini, adalah: (1) GPS Garmin CSx 60; (2) ER 

MAPPER 6.4; (3) ENVI 4.6.1; dan (4) Autodesk Land Dekstop 2009. Sedang bahan yang 

digunakan, adalah: (1) citra Landsat wilayah Surabaya tahun 2002; (2) citra Landsat wilayah 
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Surabaya tahun 2002; (3) peta garis wilayah Surabaya Timur skala 1:5000 Tahun 2002; dan 

(4) peta hasil RDTRK wilayah Surabaya Timur dengan skala 1:5000 produk BAPPEKO. 

Cara kerja 

Tahap pengolahan data pada penelitian ini dilakukan seperti diagram alir pada gambar 1 

bawah ini. Tahap kerja ada tiga tahap, yaitu: 

(1) tahap pertama : proses koreksi radiomatrik dan geomatrik; 

(2) tahap kedua : penentuan 7 kelas tematik (industri dan gudang, mangrove, bangunan, 

sungai, tambak, tanah kosong, vegetasi lain); klasifikasi citra dengan metode 

supervise (terbimbing) berbasis observasi lahan dengan peta google Earth tahun 

2002 dan tahun 2006, serta melakukan observasi lahan pada tahun berjalan (2013); 

interpretasi citra tahun 2002 dan tahun 2006; melakukan uji ketelitian peta dengan uji 

Kappa dan ketepatan interpretasi (KI) dengan rumus:  dengan KI= 

Ketepatan Interpretasi, JKL= Jumlah Kebenaran Interpretasi, JSL= Jumlah Sampel 

Lapangan (Anderson, 2006 dalam Atmapradhana, 2010); 

(3) tahap ketiga : melakukan evaluasi perubahan tata guna lahan tahun 2002 dan 2016 

serta kesesuaian lahan tahun 2002 dan 2016 dengan RDRTK 2000. 

 

 

Gambar 1. Diagram alir cara kerja pada pengolahan data pemetaan sampai evaluasi hasil 

pemetaan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji ketelitian peta 

Uji ketelitian interpretasi citra dilakukan untuk mengetahui kebenaran hasil interpretasi citra, 

dengan cara melakukan cek lapangan (ground truth) membandingkan antara koordinat hasil 

interpretasi citra dengan koordinat yang sebenarnya dilapangan dengan menggunakan 

google Earth dan data sebenarnya pada tahun berjalan. Dari hasil perhitungan tersebut 

didapatkan Ketepatan Interpretasi (KI) sebesar 86,66% untuk citra Landsat  tahun 2002   dan 

2006 yang telah terklasifikasi supervised, proses interpretasi citra dianggap benar karena 

telah memenuhi toleransi, yaitu ≥ 80% (Anderson, 2006 dalam Atmapradhana, 2010). 

Sedangkan untuk uji statistik kappa didapatkan akurasi klasifikasi sebesar 80%. 

Evaluasi perubahan tata guna lahan 

Berdasarkan Tabel 1, penggunaan lahan di Surabaya Timur pada tahun 2002 sebagian besar 

didominasi oleh area tambak, yaitu seluas 7730,100 ha (42,23%). Sedangkan area hutan 

mangrove seluas 2380,32 ha (13%).      

Penggunaan lahan di Surabaya Timur pada tahun 2006 juga didominasi oleh tambak 8562,15 

ha (44,20%) dan area mangrove menurun menjadi 529,39 ha (2,70%). Hal ini menunjukkan 

adanya alih fungsi lahan dari mangrove. Berdasarkan luas perubahan lahan dari tahun 2002 

ke  2006 (Tabel 1), dapat dilihat bahwa terjadi penurunan luas lahan mangrove (1850,93 ha) 

dan sungai (1676,49 ha). Padahal jika dilihat dari peta tahun 2006 (Gambar 3) dibanding peta 

tahun 2002 (Gambar 2) telah terjadi penambahan luas wilayah Surabaya Timur karena 

adanya akresi pada PAMURBAYA. Sehingga lokasi tambak menempati lokasi mangrove 

sebelumnya dan mangrove hanya terdapat di tepi pantai dan di batas tambak 

 

Tabel 1 Luas penggunaan dan perubahan lahan wilayah Surabaya Timur tahun 2002 dan 
tahun 2006 

 
No. 

 

Jenis lahan 

 

Luas penggunaan lahan (ha) Luas perubahan 

lahan  

tahun 2002 – 2006 

(ha) 

2002 2016 

1. Industri dan gudang 360,63 (1,97%) 410,37 (2,12%) 49,74 

2. Mangrove 2380,32 (13%) 529,39 (2,70%) -1850,93 

3. 

 

Bangunan (pemukiman, 

jalan, pertokoan, fasilitas 

umum) 

 

4047,74 

 

(23,04%) 
 

6821,96 

 

(35.21%) 

 

2417,22 

4. Sungai 1778,80 (9,72%) 102,31 (0,53%) -1676,49 

5. Tambak 7730,10 (42,23%) 8562,15 (44,20%) 832,05 

6. Tanah kosong 261,18 (1,43%) 2482,33 (12,81%) 2221,15 

7. Vegetasi lain 1390,32 (7,6%) 468,13 (2,42%) -922,19 

Keterangan: tanda “ - “ menunjukkan adanya pengurangan luas lahan, begitu sebaliknya. 
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Gambar 2. Peta tata guna lahan Surabaya Timur tahun 2002 

 

Gambar 3. Peta tata guna lahan Surabaya Timur tahun 2006 

 

Alih fungsi lahan mangrove selain berubah menjadi tambak juga menjadi lokasi perumahan, 

industri dan lahan kosong (pada tahun 2006). Lahan kosong sangat meningkat 950% (dari 

261,18 ha di tahun 2002 menjadi 2482,33 ha di tahun 2006). Pada tahun 2013 lahan kosong 

ini telah menjadi perumahan, bangunan pertokokan, jalan dan fasilitas umum lainnya. Dan hal 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

575 
 

ini sama seperti hasil penelitiannya Atmapradhana (2010), yaitu area mangrove yang 

berkurang tersebut dikarenakan adanya peralihan pemanfaatan lahan menjadi area 

terbangun seperti lahan permukiman dan perdagangan-jasa berupa ruko, rukan dan pusat 

perbelanjaan. Selain itu, lahan kosong ini akibat terjadinya pertambahan luas wilayah 

Surabaya Timur akibat terbentuknya tanah oloran di sepanjang pesisir timur yaitu sebesar 

1070,55 ha atau 5,52% dari luas awal Surabaya Timur. Hal ini juga dilaporkan oleh Soedarti 

dkk (2013). Bertambahnya luas Surabaya Timur berdampak pada meningkatnya penggunaan 

lahan tambak yang semakin luas sebesar 832,05 ha atau 2%, lahan tersebut memanfaatkan 

kelebihan tanah oloran yang terbentuk di sepanjang pesisir timur. Sedangkan bertambahnya 

penggunaan lahan tanah kosong dengan luas 2221,15 ha atau 11,4% diduga terjadi karena 

adanya reklamasi lahan yang marak terjadi di pantai timur Surabaya sebagai imbas dari 

perkembangan Kota Surabaya ke arah timur. Pemanfaatan lahan-lahan produktif dan lahan 

kosong sangat dibutuhkan pengembang (developer) dalam mengembangkan permukiman. 

Hal ini dilakukan karena lahan ditengah kota sudah tidak ada tempat yang ideal dari sisi 

ekonomi (Wiwoho, 2004). 

Perubahan luas sungai dari tahun 2002 ke tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 

1676,49 ha. Hal ini dikarenakan tertutupnya aliran sungai oleh vegetasi yang ditanam di 

sepanjang sungai, penutupan permukaan beberapa sungai untuk menjadi jalan dan 

jembatan. Selain itu pembangunan (plengsengan) untuk sungai dan gorong-gorong di tepi 

jalan semakin mempersempit lebar sungai. Hal ini juga disampaikan dalam penelitian Sukojo 

dan Susilowati (2003). 

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan  

Kesesuaian luas penggunaan lahan wilayah Surabaya Timur tahun 2002 terhadap 

pembagian luas fungsi lahan pada RDTRK dapat dilihat di Tabel 2, sedang kesesuaian lahan 

untuk tahun 2006 dapat dilihat di Tabel 3. 

Tabel 2. Kesesuaian luas penggunaan lahan wilayah Surabaya Timur tahun 2002 terhadap 
pembagian luas  fungsi lahan  pada RDTRK 

 

No 
Fungsi 
Lahan 

Fungsi 
lahan 

RDTRK  
tahun 
2000 

Penggunaan 
lahan  

tahun 2002 

Tata guna lahan tahun 2002 
(ha) 

Luas 
(ha) 

 

Luas 
(ha) 

 

Sesuai 
Tidak 
sesuai 

Belum 
dimanfaatkan 

Penggunaan 
lahan lain 

1 Bangunan 6046,876 2387,120 2387,12 - 3659,756 - 

2 RTH 3546,449 4031,820 3546,449 - - 485,371 

3 
Industri dan 
Pergudangan 

250,358 360,630 250,358 110,272 - - 

4 
Saluran, 
Sungai 

124,510 1778,800 124,510 1654,290 - - 

5 Tambak 1193,020 7730,100 1193,020 6537,080 - - 

Jumlah 7501,457 8301,640 3659,756 485,371 

 
 
 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

576 
 

Tabel 3. Kesesuaian luas penggunaan lahan wilayah Surabaya Timur tahun 2006 terhadap  
pembagian luas fungsi lahan  pada RDTRK 
 

No Fungsi lahan 

Fungsi 
lahan 

RDTRK 
2000 

Penggunaan 
lahan tahun 

2006 

Tata Guna Lahan Tahun 2006 
(ha) 

Luas 
(ha) 

 

Luas 
(ha) 

 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Belum 

Dimanfaatkan 

1 Bangunan 6046,876 5339,990 5339,990 - 706,886 

2 RTH 3546,449 3479,850 3479,850 - 66,599 

3 
Industri dan 
Pergudangan 

250,358 410,370 250,358 160,012 - 

4 Saluran, 
Sungai 

124,510 102,310 102,310 - 22,200 

5 Tambak 1193,020 8562,150 1193,020 7369,130 - 

Jumlah 10365,530 7529,142 795,685 

 

Tingkat kesesuaian  penggunaan lahan terhadap pembagian luas yang direncanakan RDTRK 

sebagian besar telah menunjukkan kesesuaian dengan kondisi penggunaan lahan pada 

wilayah Surabaya Timur di tahun 2006. Pada tahun 2006 kesesuaian penggunaan lahan 

mengalami perubahan, yang menunjukkan adanya kesesuaian yang cukup tinggi. 

Penggunaan lahan yang sesuai terhadap RDTRK meningkat menjadi 10365,53 ha dan lahan 

yang belum dimanfaatkan mengalami penurunan menjadi 795,685 ha. Meningkatnya nilai 

kesesuaian ini disebabkan oleh penggunaan lahan sebagai bangunan (permukiman, 

perdagangan-jasa, fasilitas umum) mengalami perkembangan pesat di tahun 2006 jika 

dibandingkan dengan tahun 2002. Sedangkan penggunaan lahan yang tidak sesuai juga 

mengalami penurunan menjadi 7529,142 ha. Atmapradhana (2010) juga menyatakan, bahwa 

peningkatan nilai kesesuaian dan penurunan nilai ketidak sesuaian penggunaan lahan 

diakibatkan oleh menurunnya lahan yang belum dimanfaatkan. Dengan demikian, ini sesuai 

dengan sasaran penyusunan RDTRK Surabaya, yaitu tersusunnya Rencana Tata Ruang 

yang lebih terperinci sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur, 

mengawasi, mengarahkan, dan mengendalikan pembangunan sehingga dapat mewujudkan 

tertib penataan ruang serta tertib pemanfaatan lahan dan pelaksanaan pembangunan.  

Meskipun kesesuaian penggunaan lahan wilayah Surabaya Timur terhadap RDTRK 

menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2002 hingga tahun 2006, tetapi masih 

ada penggunaan lahan yang tidak sesuai pemanfaatannya. Ketidak sesuaian ini dapat 

dianalisa pada citra terklasifikasi melalui pengenalan objek pada citra sesuai dengan warna 

yang ditunjukkan. Contoh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan analisa citra 

terklasifikasi tersaji pada Tabel 4 berikut. 
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Tabel 4. Contoh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan analisa citra terklasifikasi tahun 
2006 

No 
Penggunaan 

Lahan 
Tidak Sesuai Citra Terklasifikasi 

1 

 

Mangrove  

 

 

Industri dan Gudang 

 
 

2 

 

Industri 

 

 

Permukiman 

 
 

3 

 

Mangrove  

 

 

Tambak  

 

Permukiman 

  

4 

 

Mangrove 

 

 

 

Fasilitas Umum 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4, penggunaan lahan yang tidak sesuai pemanfaatannya sebagian besar 

pada lahan mangrove (RTH) dan tambak. Kedua lahan tersebut berada pada daerah 

Pamurbaya. Pamurbaya menurut RTRW Kota Surabaya, merupakan kawasan yang 

ditetapkan sebagai kawasan konservasi di bagian timur kota Surabaya (Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 3, 2007). Berdasarkan kondisi sekarang (2013), yaitu terjadinya 

pergeseran fungsi ruang yang sebagian cenderung intensif dan relatif cepat, seperti 

pergeseran fungsi ruang kegiatan pertanian di kawasan pinggiran menjadi perumahan, 

industri dan pergudangan. Dari evaluasi ini menunjukkan kurangnya perhatian pihak-pihak 

terkait dalam menetapkan kebijakan atas batas-batas kawasan yang ditetapkan sebagai 

kawasan lindung, sehingga lahan yang seharusnya difungsikan sebagai kawasan konservasi 

menjadi lahan terbangun. 

 
KESIMPULAN 

1. Hasil analisis citra satelit menunjukkan bahwa luas perubahan tata guna lahan di wilayah 

Surabaya Timur terjadi penambahan luas pada kelas industri dan gudang (49.74 ha), 

bangunan (2417,22 ha), tambak (832,05 ha), tanah kosong (2221,15 ha). Sedangkan 

yang mengalami pengurangan adalah kelas mangrove (1850 ha), sungai (1676 ha), dan 

vegetasi lain (922,19 ha). 
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2. Berdasarkan peta RDRTK Surabaya tahun 2000, penggunaan lahan pada tahun 2002 

yang sesuai (7501,457 ha) lebih sedikit dari pada yang tidak sesuai (8301,640 ha) lahan. 

Sedang, penggunaan lahan pada tahun 2006 yang sesuai (10365,530 ha) lebih banyak 

daripada yang tidak sesuai (7529,142 ha). 

3. Ketelitian pemetaan dengan data Inderaja sebesar 100 %. 
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ABSTRACT 

 
Dyera lowii is an endemic and vulnerable tree species of ecological function and commercial 
value. This study is aimed to monitor genetic diversity in Central Kalimantan and to design a 
breeding program to improve productivity latex of D. lowii. Research I. Genetic diversity. 
Samples were taken at four peat swamp forests (Hampangen, Parahangan, Sebangau, Selat 
Nusa) and plantations on Cilik Riwut. Isozyme analysis carried out in the Laboratory of Plant 
Breeding Faculty of Forestry and latex analysis carried out in Laboratory of LPPT UGM. 
Implementation research: November 2011 - June 2013. Exploration young leaf material of 55 
trees per population so there are 275 trees to sample research I. In the second study used a 
sample of leaves (224 seedlings) from 10 parent trees. Analysis of the first research data 
used POPGENE 1.3.1 programme. Research II. Early exploration quality and quantity of latex 
to design a breeding program. The expected heterozygosity (HE) ranged from 0.422 
(Hampangen) up to 0.596 (Parahangan). The complete of genetic diversity located in Selat 
Nusa because this population have a private alleles (Got-1-e) and the second genetic 
diversity. Genetic differentiation between populations (FST = 0.068) was a moderate level  and 
estimates of gene flow (Nm) = 3.402. Populations of Hampangen and Parahangan formed one 
cluster. Populations of peat swamp forests in Sebangau and Selat Nusa and Cilik Riwut 
plantation formed one cluster. The farther of distance geography anyway genetic distance. 
Sampling based on the genetic diversity of the population is sufficient to take peat swamp 
forests Selat Nusa. At different individual trees that there are variations in the quality and 
quantity of latex. Exploration of plus trees D. lowii (criteria: tree age, stem diameter, latex 
volume: characters bark, the physiology of the cell sap, methods and environmental 
conditions tapping latex) will be applied to improve the productivity of latex through breeding 
programs. 

 
Keywords:  cluster, genetic differentiation, genetic diversity, plus trees, private allele 
 

 
PENDAHULUAN 

Pada saat ini, pengelolaan hutan rawa gambut yang terdegradasi di Kalimantan 

Tengah belum optimal karena adanya perombakan ekosistem asli menjadi ekosistem buatan 

dengan mengintroduksi jenis-jenis bukan asli hutan rawa gambut. Upaya untuk menahan 

kerusakan hutan adalah melakukan rehabilitasi dan pengembangan jenis asli rawa gambut. 

Menurut Yule (2010), rehabilitasi lahan rawa gambut dengan cara menanam kembali  

tanaman indigenous bernilai komersial seperti Dyera lowii, Alstonia pneumatophora, dan 

Garcinia sp. Tumbuhan D. lowii merupakan salah satu jenis endemik rawa gambut, berstatus 

vulnerable, dan termasuk pohon multiguna dari aspek konservasi, stabilitas lingkungan, sosial 

budaya, ekonomi, fungsi ekologi, dan keutamaan spesial sebagai penghasil getah dan kayu.  

mailto:tri.s.w.basuki@gmail.com
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Pemuliaan pohon adalah aplikasi pengetahuan variasi genetik pada suatu spesies 

pohon hutan untuk menghasilkan kualitas pohon yang lebih baik. Variasi genetik dapat 

dihitung baik pada populasi tunggal maupun multi populasi. Pada banyak populasi yang 

diteliti, dapat diidentifikasi populasi yang memiliki variasi genetik tinggi atau rendah, pusat 

keragaman genetik dan populasi yang variasi genetiknya menurun (Finkeldey, 2005). 

Informasi mengenai tingkat dan distribusi keragaman genetik, hubungan kekerabatan, pusat 

keragaman, dan status keberadaan populasi D. lowii secara genetik telah diketahui 

(Wahyudiningsih, 2014), tetapi belum dikaji mengenai pemanfaatan informasi tersebut 

sebagai data base program pemuliaan D. lowii. Dengan demikian perlu kajian mengenai 

pemantauan dan pelestarian keragaman genetik di Kalimantan Tengah untuk data base 

program pemuliaan. Pemuliaan D. lowii bertujuan untuk meningkatkan produktivitas getah, 

sehingga diperlukan penelitian awal mengenai kualitas dan kuantitas produksi getah. Hasil 

penelitian tersebut merupakan salah satu bagian dari rancangan skema program pemuliaan 

D. lowii jangka panjang.  

 

Metode Penelitian 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan mulai November 2011 sampai Juni 2013 di dua tempat yaitu, 1). 

Penelitian di lapangan untuk mengambil sampel. 2). Penelitian di laboratorium: Laboratorium 

Pemuliaan Pohon Fakultas Kehutanan UGM untuk analisis isozim dan laboratorium di 

Lembaga Penelitian dan Pengujian Terpadu UGM. Pengambilan sampel untuk keragaman 

genetik dilakukan di empat lokasi populasi alam dan tegakan populasi hutan tanaman D. lowii 

di Kalimantan Tengah, yaitu laboratorium alam hutan rawa gambut Sebangau Universitas 

Palangka Raya dan Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya, hutan Pendidikan 

Hampangen Universitas Palangka Raya sampai Jl. Cilik Riwut km 39, Kabupaten Katingan, 

hutan alam rawa gambut di Desa Parahangan, Kabupaten Pulang Pisau, hutan alam rawa 

gambut di Selat Nusa, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, dan 

hutan tanaman D. lowii di km 9 Cilik Riwut Kota Palangka Raya.  

 

Bahan 

Objek penelitian keragaman genetik adalah pohon D. lowii dari empat populasi hutan 

alam rawa gambut (Sebangau, Hampangen, Parahangan dan Selat Nusa) dan satu populasi 

hutan tanaman D. lowii di Km 9 Cilik Riwut. Tiap populasi dipilih 55 pohon. Secara 

keseluruhan jumlah pohon yang dipilih dari lima populasi tersebut sebanyak 275 pohon. 

Setiap pohon diambil sampel daun dari karangan daun urutan pertama. Berat masing-masing 

sampel daun yang diperlukan adalah 100 mg untuk bahan sampel analisis isozim, sehingga 

jumlah sampel keseluruhan 275 helai daun. Sampel tersebut disimpan dalam boks es yang 

berisi es batu untuk menjaga suhu tetap dingin dan kelembaban 60-70 % pada saat di 

lapangan. Penyimpanan sampel daun di laboratorium dengan dibungkus alumunium-foil 

disimpan dalam freezer pada suhu -300 C sampai saat akan dilakukan analisis isozim. Hasil 
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screening enzim yang menghasilkan pola pita polimorfik dan konsisten adalah sistem enzim 

Glutamate Oxaloacetate Transaminase (GOT: EC 1.11.1.7) dan Esterase (EST; EC 3.1.1). 

Dengan demikian kedua enzim tersebut digunakan untuk penelitian keragaman genetik.  

Alat 

Untuk penelitian ini digunakan seperangkat alat ekstraksi enzim, proses 

elektroforesis gel vertikal, pewarnaan dan pengeringan gel serta seperangkat alat untuk 

analisis getah.  

 

Cara Kerja 

Analisis isozim 

Urutan kegiatan analisis isozim untuk penelitian keragaman genetik: 

a. Persiapan bahan (materi yang akan diuji). 

Daun muda dari setiap pohon diambil dan dihancurkan dengan mortar dan diberi 

larutan extract buffer sebanyak 1 ml. Sampel yang telah hancur selanjutnya dimasukkan 

ke dalam tabung ependorf dan diputar dengan kecepatan 15.000 rpm pada suhu 00C 

selama kurang lebih 20 menit. Larutan bening pada bagian atas yang disebut supernatant 

selanjutnya digunakan dalam proses elektroforesis menurut Wendel & Weeden (1989). 

b. Pelaksanaan analisis isozim: proses elektroforesis, proses pewarnaan, fiksasi, 

pengeringan gel.  

c. Pembacaan hasil analisis isozim berupa pola pita yang muncul pada gel dihitung dengan 

menggunakan nilai Rf (Relatif value dari Bromophenol Blue) dan diberi kode alel pada 

masing-masing lokus kemudian dibuat zimogram. Pembuatan zimogram dihitung dengan 

rumus sbb: 

𝑅𝑓 =
jarak ke alel (cm)

jarak total ke 𝐵𝑟𝑜𝑚𝑜𝑝ℎ𝑒𝑛𝑜𝑙 𝐵𝑙𝑢𝑒
X100%    

Pembacaan pola pita meliputi monomorfik, polimorfik, dan konsisten atau tidak 

konsisten muncul pola pita pada gel hasil elektroforesis.  

 

Komponen getah  

Kualitas getah yang diamati adalah komponen sampel getah berasal dari tiga lokasi: populasi 

hutan alam rawa gambut Hampangen dan Parahangan serta tegakan hutan tanaman Cilik 

Riwut. Sampel getah diamati dari ketiga populasi tersebut. Satu individu pohon dari masing-

masing populasi.  Komponen getah yang diamati adalah kandungan terpenoid dengan 

metode TLC (Thin Layer Chromatography), komponen protein (%) dengan metode Kjeldahl, 

kandungan abu, lemak total, air dan serat dengan metode gravimetri serta kandungan 

karbohidrat dengan perhitungan residual. Kuantitas getah diamati menggunakan 

metode sadap yang disarankan oleh Wahyudi et al. (2009): sayatan setengah spiral dari kiri 

atas ke kanan bawah, periode sadapan 7 ± 10 hari, dan sayatan kulit tidak mengenai kayu. 

Penyadapan dilakukan pada 75 individu pohon tanpa membedakan kelas diameter karena 

pohon D. lowii di hutan alam mempunyai kelas diameter bervariasi. Penyadapan diulang 3 

kali, selang menyadap satu minggu. Durasi penyadapan 30 menit/pohon.  
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Analisis Data 

 Data kuantitas dihitung rerata pada masing-masing individu pohon. Data isozim 

berupa genotipe tiap nomor individu pohon yang dibaca dari hasil elektroforesis. Data 

genotipe dari 275 pohon kemudian dihitung menggunakan program POPGENE version 1.31 

(Yeh & Yang, 1999). Parameter yang digunakan adalah: 

1. Parameter Keragaman Genetik Populasi : persentase lokus polimorfik (PLP), rerata 

jumlah alel per lokus (A/L = allelus/locus), jumlah alel efektif per lokus, heterozigositas 

harapan (HE =  expected heterozygosity) untuk mengetahui tingkat keragaman dalam 

populasi, heterozigositas observasi (HO = observed heterozygosity) merupakan proporsi 

dari semua genotipe yang polimorfik.  

2. Parameter Penunjuk Diferensiasi Genetik :  

a). F-statistik  terbagi atas tiga tingkat variasi yaitu individu, populasi dan total populasi 

yang dapat dihitung dengan rumus (Wright, 1951) : FIS (koefisien inbreeding  individu 

relatif terhadap sub populasi), FIT (Koefisien inbreeding secara keseluruhan yang 

menggambarkan pengurangan heterozigositas dalam individu relatif terhadap total 

populasi karena perkawinan tidak acak dalam sub populasi (FIS) dan sub divisi populasi 

(FST); FST (Indeks fiksasi yang menggambarkan pengurangan heterozigositas dalam 

populasi relatif terhadap total populasi karena seleksi atau damparan genetik). b). Jarak 

Genetik : perhitungan jarak genetik antara dua populasi (DS (xy)) dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus jarak genetik standar dari Nei (1972); 

c). Hubungan Kekerabatan antar populasi digambarkan dengan dendrogram dari hasil 

analisis kluster Unweighted Pair Group Method with Aritmetic Mean (UPGMA) berdasar 

Jarak Genetik Standar Nei. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemantauan dan Pelestarian Keragaman Genetik 

Hasil perhitungan heterozigositas harapan tinggi (He = 0,521), artinya tingkat 

keragaman genetik dalam populasi D. lowii di Kalimantan Tengah masih tinggi. 

Heterozigositas harapan terendah pada populasi hutan alam rawa gambut Hampangen (He = 

0,422) dan tertinggi pada populasi hutan alam rawa gambut Parahangan (He = 0,596). 

Keragaman genetik terlengkap terdapat di populasi hutan alam rawa gambut Selat Nusa 

karena mempunyai private allele (Got-1-e) yang tidak ditemukan pada populasi lain, 

meskipun tingkat keragaman genetik menempati urutan kedua. Diferensiasi antar populasi 

berada pada tingkat sedang (intermediet) karena FST = 0,068. Nilai tersebut menunjukkan 

keragaman genetik D. lowii sebagian besar didistribusikan dalam populasi yaitu 93,15 % dan 

sisanya sebesar 6,85 % didistribusikan antar populasi (Wahyudiningsih et al., 2014). Hal ini 

berbeda dengan spesies dengan berstatus rawan (Vu A 1cd IUCN, 2008) yaitu Gonystylus 

bancanus yang sebagian besar populasi mengalami diferensiasi pada tingkat sangat tinggi 

yaitu 99,56 % (Kusumadewi et al., 2010) dan Taxodium distichum yaitu 97,92 % (Tanaka et 
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al., 2012). Diferensiasi genetik antar populasi pada D. lowii hampir sama dengan spesies 

pohon tropis lainnya. Menurut Finkeldey (2005), nilai diferensiasi yang sedang (intermediet) 

dapat terjadi pada populasi dengan kerapatan medium yaitu 1-10 pohon/ha. Berdasar pra-

penelitian (tidak dipublikasikan), kerapatan pada populasi D. lowii di Kalimantan Tengah 

sekitar 5-10 pohon/ha. Indeks fiksasi secara signifikan mempunyai nilai negatif (-0,228), 

berarti terdapat heterozigositas yang berlebihan pada semua populasi.   

 Hutan rawa gambut pada saat ini terancam karena penebangan baik legal maupun 

illegal, drainase, konversi pertanian (terutama kelapa sawit, karet, kelapa dan nanas), 

fragmentasi habitat, perburuan, reklamasi untuk pusat pemerintahan dan industri (Yule, 

2010). Meskipun habitat D. lowii berupa rawa gambut terancam, namun tingkat keragaman 

genetik D. lowii di Kalimantan Tengah saat ini masih termasuk tinggi dengan rerata 

heterozigositas harapan (HE) sebesar 0,521. Tingkat keragaman genetik D. lowii dapat 

menurun apabila terjadi penebangan, alih fungsi lahan gambut untuk pemukiman dan 

perkebunan serta destruksi habitat rawa gambut terus dilakukan. Hutan primer dikonversi 

untuk perkebunan kelapa sawit > 6 juta ha sampai tahun 2020, sebagian berupa lahan 

gambut (Hooijer et al., 2006; Harrison et al., 2009). Hal ini terlihat pada nilai HE paling rendah 

yaitu di populasi Hampangen (HE = 0,422), Hampangen termasuk kabupaten Katingan hasil 

pemisahan kabupaten Kotawaringin Timur sehingga terjadi pembukaan lahan dalam jumlah 

yang luas.  

Berdasar keragaman genetik dan derajat ancaman perlu memonitor populasi hutan 

alam rawa gambut Sebangau. Hal ini disebabkan karena alel Est-2-b dan Got-1-a tidak hadir 

dan terdapat alel dalam jumlah sangat sedikit yaitu Est-1-a (1,1%) dan Est-1-d (1,1%). 

Populasi hutan alam rawa gambut Hampangen juga perlu mendapat perhatian karena 

mempunyai keragaman genetik paling rendah. Upaya konservasi sumberdaya genetik D. 

lowii perlu dilakukan supaya tidak terjadi seperti spesies yang terlanjur mempunyai 

keragaman genetik rendah seperti HE = 0,17 pada pohon terancam punah Olearia gardneri 

(Barnoud & Housliston, 2010). Pohon endemik dan rawan punah antara lain: Vellozia 

gigantea dengan HE = 0,183 (Lousada et al., 2011), Polylepis multijuga dengan HE = 0,12 – 

0,14 (Quinteros-Casaverde et al., 2012), Polylepis incana dengan He = 0,13 – 0,17 (Hensen 

et al., 2011), HE = 0,023 pada pohon Palmae Livistona carinensis (Shapcott et al., 2009),  dan 

HE = 0,189 pada Gonystylus bancanus (Kusumadewi et al., 2010). 

Hasil analisis klaster populasi D. lowii secara umum mencerminkan hubungan 

distribusi geografi. Populasi hutan alam rawa gambut Hampangen dan Parahangan 

mempunyai jarak genetik dekat (0,071) karena berdasar pengamatan kedua populasi 

tersebut bersifat kontinyu dan masih berupa hutan alam. Hubungan kekerabatan terjauh 

antara populasi hutan alam rawa gambut Hampangen dan Selat Nusa yaitu 0,175 karena 

kedua populasi berjarak sekitar 100 km, sehingga menghambat terjadinya migrasi dan aliran 

gen. Hubungan kekerabatan terdekat antara populasi hutan alam rawa gambut Selat Nusa 

dan tegakan hutan tanaman Cilik Riwut yaitu 0,0083. Berdasar informasi pemilik hutan 

tanaman tersebut benihnya diperoleh dari populasi hutan alam rawa gambut di daerah 
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Sampit. Daerah populasi hutan rawa gambut Selat Nusa terdapat banyak anak sungai 

menuju daerah resapan gambut yang sangat luas berupa sungai Sebangau yang 

menghubungkan anak sungai yang berasal dari daerah hutan rawa gambut di Sampit. 

Kondisi ini memungkinkan terjadinya migrasi dan aliran gen D. lowii (Wahyudiningsih et al., 

2014). Pengelompokan populasi dalam wilayah terjadi pula pada spesies endemik dan 

berstatus vulnerable Vellozia gigantea (Lousada et al., 2011) dan spesies Palmae Livistona 

carinensis (Shapcott et al., 2009). 

 Konservasi sumberdaya genetik D. lowii secara in situ dapat dilakukan pada populasi 

hutan alam rawa gambut Selat Nusa karena mempunyai keragaman genetik terlengkap 

dengan adanya private allele Got-1-e yang tidak terdapat pada populasi lain. Konservasi in-

situ tersebut dalam bentuk Cagar Alam, Taman Hutan Raya maupun Taman Nasional. 

Konservasi sumberdaya genetik perlu dilakukan untuk mendapatkan basis genetik yang luas 

yang bermanfaat dalam program pemuliaan D. lowii untuk tujuan meningkatkan produktivitas 

getah.  

Penelitian awal kualitas dan kuantitas getah 

Pohon D.lowii menghasilkan getah yang melimpah. Menurut Permenhut No. 21/2009, 

tumbuhan D. lowii menghasilkan HHBK unggulan berupa getah di Kalimantan Tengah. 

Komponen getah antar pohon diamati dari tiga lokasi yaitu populasi hutan alam rawa gambut 

Hampangen dan Parahangan serta tegakan hutan tanaman Cilik Riwut. Hasil kualitatif 

sampel getah dengan metode TLC (Thin Layer Chromatography) menunjukkan bahwa 

seluruh getah tersebut positif mengandung terpenoid. Kandungan komponen dalam getah 

bervariasi dari setiap sampel yang berbeda lokasinya seperti tersaji pada tabel 1. 

 

Tabel 1 Hasil  kualitatif uji proksimat pada sampel getah D. lowii dari tiga lokasi 
dengan metode yang berbeda 

 

No. Parameter Uji 
Proksimat 

Hasil Kualitatif 

Sampel hutan 
tanaman 

Sampel 
Parahangan 

Sampel 
Hampangen 

1. Protein (%) 1,53 0,64 0,45 
2. Air (%) 72,57 67,28 70,91 
3. Abu (%) 0,11 0,08 0,03 
4. Lemak Total (%) 0,46 4,28 1,91 
5. Serat kasar (%) 1,89 0,85 19,65 
6. Karbohidrat (%) 24,94 26,86 7,35 

 

Komponen protein, abu dan air tertinggi terdapat pada sampel getah dari tegakan 

hutan tanaman Cilik Riwut. Sampel getah dari hutan alam rawa gambut Parahangan 

mengandung lemak total dan karbohidrat tertinggi dibanding getah dari lokasi lain. Komponen 

serat kasar tertinggi terdapat pada getah dari lokasi hutan alam rawa gambut Hampangen. 

Meskipun demikian lokasi atau populasi pengambilan sampel getah belum diteliti secara 

mendalam apakah populasi menentukan kualitas getah karena pada satu populasi hanya 

diambil satu sampel getah. Dugaan sementara adalah terdapat perbedaan kualitas getah 

berupa komponen getah (protein, lemak total, karbohidrat, air dan serat kasar) pada getah 
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dari individu pohon yang berbeda. Sampel getah pada populasi hutan alam rawa gambut 

Selat Nusa dan Sebangau belum diteliti karena sampel pohon berupa pohon induk untuk 

tujuan produksi benih sehingga dilarang melakukan penyadapan. Menurut William (1963), 

kualitas getah D. lowii yang baik mengandung sedikit kandungan air. Semakin sedikit 

kandungan air dalam getah semakin berkualitas getahnya. Pemanfaatan getah tergantung 

dari kualitas getah. Pemanfaatan getah untuk bahan baku permen karet menggunakan 

kualitas getah yang sedikit mengandung resin. Pemanfaatan getah sebagai bahan pelapis 

untuk semen, cat, dan perekat kertas menggunakan kualitas getah yang banyak 

mengandung resin.     

Kuantitas getah diamati pada 75 individu pohon tanpa membedakan kelas diameter. 

Penyadapan dilakukan 3 kali dengan selang menyadap satu minggu. Durasi penyadapan 30 

menit/pohon. Sepuluh pohon menghasilkan volume getah 550 ± 200 ml/sekali sadap/minggu. 

Lima pohon terdapat di populasi hutan alam rawa gambut Parahangan serta tiga pohon di 

populasi hutan alam rawa gambut Hampangen  dan dua pohon di populasi hutan tanaman 

Cilik Riwut. Berdasar hasil rerata penyadapan getah menunjukkan bahwa tiap individu pohon 

menghasilkan volume getah yang berbeda. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian 

lanjutan apakah terdapat korelasi karakter morfologi kulit batang D. lowii terhadap hasil getah.  

Rancangan Program Pemuliaan D. lowii  

  Program pemuliaan umumnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. 

Tumbuhan D. lowii menghasilkan getah yang bernilai ekonomi, sehingga program 

pemuliaannya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas getah. Skema alur program 

pemuliaan jangka panjang untuk jenis-jenis penghasil HHBK berupa getah khususnya pada 

D. lowii disajikan pada Gambar 1.  

  
     

Gambar 1. Skema alur program pemuliaan D. lowii jangka panjang yang ditujukan untuk 
meningkatkan produktivitas getah       

Keterangan: 
             Tulisan yang tercetak tebal merupakan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. 
 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

586 
 

Perbedaan dengan program pemuliaan lain adalah pada tahap populasi dasar 

dilakukan seleksi kuantitas dan kualitas getah untuk membangun populasi pemuliaan 

generasi pertama dan seterusnya. Pada tahap populasi eksternal juga dilakukan seleksi 

kuantitas dan kualitas getah untuk membangun populasi infusi. Kelima populasi yang diteliti 

tersebut belum cukup dijadikan populasi dasar untuk program pemuliaan sehingga perlu 

ditambah populasi lain yaitu populasi dari Mangkatip (Barito Selatan), Kapuas, Lamandau, 

Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat. Selain itu juga perlu ditambah populasi hutan 

alam rawa gambut dari Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Sumatra Utara dan Serawak. 

Semakin luas distribusi populasi yang diteliti semakin meningkatkan keragaman genetik. Bila 

basis genetik luas maka tersedia cukup peluang untuk melakukan seleksi gen dalam upaya 

mendapatkan sifat pohon D. lowii bergetah banyak dan berkualitas.   

Luas penyebaran D. lowii di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Selatan, Riau, Jambi, Sumatra Utara dan Malaysia sekitar 11.350.481 Ha. Luas Kalimantan 

Tengah 3.010.000 Ha (26,52 % dari total populasi) atau peringkat kedua setelah Riau. 

Dengan demikian, tidak salah apabila memulai program pemuliaan pohon D. lowii dari 

Kalimantan Tengah. 

Program pemuliaan D. lowii yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas getah 

perlu penelitian yang mendukung rancangan metode standar penyadapan. Metode standar 

penentuan pohon bergetah banyak meliputi kriteria umum yaitu: umur pohon, diameter 

batang dan tidak cacat/cacat (terserang hama dan penyakit). Kriteria khusus: kulit batang, 

metode penyadapan, fisiologi sel getah, dan kondisi lingkungan saat penyadapan. Kombinasi 

metode penyadapan pada D. lowii dan H. brasiliensis disajikan pada Tabel 1 
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Tabel 1.  Cara untuk menentukan kriteria standar pohon D. lowii bergetah banyak yang harus 
dieksplorasi 

 

No. Kriteria Keterangan 

1. 
 
 
 

Kulit batang - Ketebalan kulit batang  
- Kulit kayu: lunak atau keras 
- Permukaan kulit batang: kasar atau halus 
- Warna kulit 

Sumber: William (1963) 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 

Metode 
penyadapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisiologi sel-
sel getah 
 
Kondisi cuaca 
 
 
 

- Metode spiral dari kiri atas ke kanan bawah (Gb.2.14) 
- Tinggi panel saat menyadap (70 cm dari permukaan tanah) 
- Luas sadapan (lebar 2-3 cm) 
- Frekuensi penyadapan 7-10 hari sekali  

Sumber: Wahyudi et al. (2009)   
- Durasi dan intensitas aliran getah/lateks. 
- Plugging index (rasio antara saat awal dan akhir aliran 

getah) 
Sumber: Raj et al. (2005)  

- respon pada stimulasi dan sensitivitas hasil terhadap TPD 
(Tapping Pannel Dryness)  

Sumber: Priyadarshan (2009) 
- Kemampuan sel-sel getah melakukan regenerasi saat getah 

dihasilkan antara dua waktu penyadapan 
Sumber: Chrestin et al. (1997)  

- Variasi musim 
- Kondisi cuaca saat penyadapan (durasi dan intensitas sinar 

matahari) 
- Tumbuh di lahan kering atau rawa  
- kelembaban tanah rendah dan temperatur tinggi 

Sumber: William (1963) 
 

 

Eksplorasi seleksi pohon D. lowii bergetah banyak berdasar kriteria Tabel 1 

merupakan langkah awal yang sangat menentukan posisi program pemuliaan. Posisi 

pemilihan pohon D. lowii bergetah banyak merupakan kunci awal dalam pembangunan 

tegakan berkualitas. Pemuliaan D. lowii yang ditujukan untuk peningkatan produktivitas getah 

dengan kriteria standar pohon D. lowii bergetah banyak (Tabel 1) belum dilakukan karena 

memerlukan waktu yang panjang dan biaya cukup besar. Kriteria pohon D. lowii bergetah 

banyak tersebut dapat digunakan sebagai pijakan untuk memulai program pemuliaan dan 

dapat sebagai acuan untuk pemilihan pohon plus. Pohon plus D. lowii harus mempunyai 

fenotip lebih baik dilihat dari pertumbuhan dan produktivitas getah. Pohon plus dengan 

fenotip superior dapat ditunjuk dengan metode seleksi.  

Pohon plus merupakan individu-individu terbaik pada di tegakan alam atau tegakan 

seumur, menggabungkan sebanyak mungkin sifat-sifat yang diinginkan (Finkeldey & 

Hattemer, 2007). Seleksi pohon plus merupakan metode pemuliaan yang paling umum 

diterapkan untuk pohon hutan yang mempunyai variabilitas besar. Pada pemuliaan pohon 

kumpulan pohon plus disebut dengan populasi dasar yang akan mengalami proses seleksi 

seperti uji keturunan atau uji klon. Pohon plus merupakan salah satu upaya dalam 

peningkatan produktivitas hutan melalui penyediaan benih berkualitas yang berasal dari 

pohon-pohon superior. Semakin banyak jumlah pohon plus semakin baik. Jumlah pohon plus 
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minimal 200 pohon. Pada uji keturunan dilakukan pengamatan, evaluasi, dan seleksi, 

sehingga dapat digunakan sebagai sumber benih. Evaluasi keberhasilan pohon plus antara 

lain kecepatan pertumbuhan, produktivitas getah, ketahanan terhadap penyakit dan daya 

adaptasi terhadap lingkungan lebih baik. Penelitian mengenai interaksi genotipe dengan 

lingkungan pada famili D. lowii bergetah banyak di berbagai tapak digunakan untuk 

menentukan strategi pemuliaan.  

Populasi pemuliaan D. lowii sebaiknya dibangun di hutan alam rawa gambut Selat 

Nusa dengan melibatkan Dinas Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau dan Provinsi Kalimantan 

Tengah. Lokasi ini sangat sesuai untuk populasi pemuliaan karena mempunyai tanah gambut 

dengan kedalaman termasuk dalam dan sangat dalam. Bila populasi pemuliaan sudah 

dibangun dilanjutkan dengan membangun populasi produksi. Populasi produksi terdiri atas 

20-30 individu terpilih dari populasi pemuliaan yang digunakan untuk menghasilkan benih 

atau materi vegetatif sebagai bahan membuat tanaman komersial. 

 

Kesimpulan 

1. Rerata heterosigositas harapan pada D. lowii termasuk tinggi (HE = 0,521). Populasi 

hutan alam rawa gambut Selat Nusa mempunyai keragaman genetik terlengkap 

karena mempunyai private allele (Got-1-e) yang tidak ditemukan di populasi lain. 

Keragaman genetik sebagian besar didistribusikan dalam populasi (93,15 %) dan 

6,85 % didistribusikan antar populasi. Jarak genetik mencerminkan hubungan 

distribusi geografis, kecuali populasi Parahangan dan Selat Nusa meskipun jarak 

geografis jauh tetapi jarak genetik dekat karena satu aliran sungai Kahayan.  

2. Rancangan program pemuliaan jangka panjang: berdasar keragaman genetik cukup 

mengambil satu populasi Selat Nusa dengan jumlah individu lebih banyak. Hasil 

penelitian awal sampel getah diperoleh variasi kualitatif (kandungan terpenoid, 

protein, karbohidrat, lemak total, air dan serat) dari sampel getah yang berasal dari 

lokasi populasi yang berbeda. Rerata volume getah saat penyadapan bervariasi pada 

individu pohon yang berbeda. Eksplorasi pohon plus melalui seleksi kriteria standar 

umum dan khusus pohon bergetah banyak perlu diterapkan, dilanjutkan uji keturunan 

dan uji klon, evaluasi dan seleksi sehingga program pemuliaan untuk meningkatkan 

produktivitas getah D. lowii tercapai. 
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ABSTRACT 

One of the teaching materials needed for learning of Invertebrate Taxonomy is the 

book of “Invertebrate Taxonomy: Theory and Practice” is designed for learning of 

Invertebrate Taxonomy which is provided for biology students. Students were 

expected to perform tasks independently studying biodiversity projects in the 

environment after they studied the theory and practice of invertebrate diversity in the 

classroom. This research aimed to develop a practical guide books invertebrate 

taxonomy to train students in the study of biodiversity Indonesia independently. 

Object of this research was the book of “Invertebrate Taxonomy: Theory and 

Practice”. The method of research were the validation of a book by two experts, the 

legibility of the book by students and the evaluation of student projects. Respondents 

of the research were 20 students of Biology Education Studies Program 2013. The 

results obtained from this study were validity of the book of “Invertebrate Taxonomy: 

Theory and Practice”, good readability of books by students, independently research 

projects of biodiversity by students. The conclusion of this study has been developed 

valid guidebooks invertebrate taxonomy to train students' independently in learning 

Indonesian biodiversity. 

Keywords: Invertebrate taxonomy book, studying biodiversity, independently 

PENDAHULUAN 

Mata kuliah Taksonomi Invertebrata di Jurusan Biologi Univeritas Negeri Surabaya 

mempelajari tentang keanekaragaman yang cukup besar tentang hewan 

invertebarata yang meliputi protozoa, porifera, coelentherata, plathyhelminthes, 

aschelminthes, annelida, mollusca, arthropoda dan Echinodermata (Pechenik, 2000). 

Pada saat melaksanakan kegiatan praktikum dalam perkuliahan ini, mahasiswa 

mempelajari tentang ciri-ciri khusus, ciri-ciri umum, menggambar morfologi, 

mendeskripsikan dan mengklasifikasikan beberapa spesimen hewan invertebrata 

yang representatif mewakili kelompoknya. Kegiatan praktikum selain dilaksanakan di 

kelas juga dilaksanakan lingkungan sekitar mahasiswa melalui kegiatan praktikum 

lapangan dan tugas proyek (Subagjo, 2006; Faizah dkk, 2012). Tugas proyek 

diberikan kepada mahasiswa bersifat mandiri dan merupakan bentuk pembelajaran 
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kontekstual yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertajam 

kesadaran mereka akan lingkungan sekitar (Jhonson, 2010). Kemandirian 

merupakan salah satu unsur yang dapat mengembangkan nilai cerdas pada siswa 

didik termasuk mahasiswa. Sikap ini terkait dengan memupuk jiwa kemandirian, 

siswa didik dibiasakan mengerjakan tugas secara mandiri namun tetap tidak 

bersikap acuh tak acuh jika ada anggota kelompok lain yang membutuhkan bantuan 

(Rahayu dkk, 2014). 

Dalam melaksanakan kegiatan praktikum taksonomi invertebrata, di Jurusan Biologi 

Unesa telah menggunakan buku praktikum yang membantu mereka melakukan 

kegiatan tetapi terdapat suatu permasalahan yang saat ini dihadapi yaitu buku yang 

digunakan masih menitikberatkan pada kegiatan praktikum di kelas padahal 

mahasiswa juga dituntut melakukan kegiatan di luar kelas secara mandiri. Selain itu, 

terdapatnya kelas unggulan di Jurusan Biologi yang menggunaan bahasa pengantar 

Bahasa Inggris juga perlu disesuaikan dengan buku praktikum yang mereka 

gunakanyang hendaknya juga berbahasa Inggris. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pengembangan buku praktikum yang baru disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

Susantini dkk (2012) telah mengembangkan buku praktikum untuk mata kuliah 

genetika di Jurusan Biologi Unesa dengan melakukan validasi ahli, keterbacaan dan 

respon mahasiswa.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan 

pengembangan buku panduan praktikum taksonomi invertebrata untuk melatih 

kemandirian mahasiswa mempelajari keanekaragaman hayati. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan kelayakan buku praktikum berdasarkan hasil 

validasi ahli, mendeskripsikan respon mahasiswa berdasar keterbacaan buku serta 

kemandirian mahasiswa berdasar keterlaksanaan praktikum lapangan dan tugas 

proyek dalam mempelajari Keanekaragaman hayati.  

METODE PENELITIAN 

Obyek penelitian adalah Buku Panduan Praktikum Invertebrata yang dikembangkan 

oleh Tim Dosen Taksonomi Hewan Jurusan Biologi Unesa. Sasaran penelitian yang 

digunakan adalah 20 mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Unggulan Angkatan 2013 

yang mengambil Mata Kuliah Taksonomi Invertebrata. Penelitian dilakukan pada 

Agustus-Desember 2014 di Jurusan Biologi FMIPA Unesa. 

Metode penelitian yang dilakukan yaitu deskripsi hasil validasi buku oleh ahli 

pendidikan dan materi berdasarkan lembar validasi; keterbacaan buku oleh 
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mahasiswa berdasarkan lembar keterbacaan dan kemampuan mahasiswa 

mempelajarai keanekaragaman hayati secara mandiri melalui keterlaksanaan dan 

hasil tugas proyek mahasiswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif berhasilkan 

rekapitulasi data yang diperoleh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Validasi Buku Petunjuk Praktikum Invertebrata dilakukan oleh dua orang dosen yang 

terdiri dari seorang dosen ahli bidang pendidikan terkait buku ajar dan sedorang 

dosen yang ahli dalam bidang materi terkait invertebrata. Tiga hal yang divalidasi 

dalam buku ini berhubungan dengan kriteria kelayakan penyajian, kelayakan isi dan 

kelayakan bahasa. Hasil dari validasi ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Validasi Buku Petunjuk Praktikum Invertebrata oleh Para Ahli 

No Kriteria 
Kesesuaian 

kriteria 
(Ya/Tidak) 

Rata2 
Skala 

penilaian 
2 

validator/ 
kategori 

Keterangan 

A. Kelayakan Penyajian 

1 Teknik penpenyajian,  2,8  

 a. Terdapat materi yang berguna sebagai 
pengantar melakukan kegiatan praktikum. 

b. Terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam 
kegiatan praktikum. 

c. Terdapat prosedur praktikum yang membantu 
mahasiswa melakukan kegiatan praktikum. 

 

 

√ 
 
√ 
 
√ 

2,5 
 

3 
 

3 

- Proposrsi 
tiap 

materi 
sebaikny

a 
seimbang 

2 Pendukung penyajian,  2,7  

 a. Tampilan sampul buku ajar sudah sesuai dengan 
isi materi. 

b. Gambar-gambar yang digunakan relevan 
membantu mahasiswa mempelajari materi 
Invertebrata 

c. Penyajian susunan dalam bahan ajar runtut, dari 
materi sederhana ke yang lebih kompleks. 

√ 
√ 
 
√ 

 

2,5 
2,5 

 
3 

- Resolusi 
dan 
kejelasan 
gambar 
diperbaiki 

 Rata-rata prata per kriteria  2,75 -  

B. Kelayakan Isi 

1 Kesesuaian materi dengan capaian  pembelajaran  (Learning 

Outcome) 

 3  

 a. Materi pada buku panduan praktikum sudah 
sesuai dengan takson-takson pada kajian 
Invertebrata yang meliputi Protozoa, Porifera, 
Coelenterata, Plathyhelminthes, Aschelminthes, 
Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. 

b. Materi praktikum sesuai dengan tujuan agar 
mahasiswa dapat mempelajari ciri-ciri umum dan 
ciri-ciri khusus pada tiap filum. 

c. Materi  praktikum sesuai dengan tujuan agar 
mahasiswa dapat menggambar, 
mendeskripsikan dan mengklasifikasikan 
specimen amatan. 

 

√ 
 
 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

 
3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 

 

2 Mendorong Kemandirian  3  

 a. Materi praktikum dapat dilakukan oleh    
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No Kriteria 
Kesesuaian 

kriteria 
(Ya/Tidak) 

Rata2 
Skala 

penilaian 
2 

validator/ 
kategori 

Keterangan 

mahasiswa secara mandiri dengan mengikuti 
prosedur yang diberikan. 

b. Materi praktikum dapat dilakukan sendiri oleh 
mahasiswa tidak hanya di kampus juga di luar 
kampus dalam mengamati keanekaragaman 
hayati selain specimen yang disebutkan dalam 
buku praktikum. 

c. Materi praktikum yang bersifat umum dapat 
dikembangkan oleh mahasiswa untuk 
penelitian keanekaragaman hayati yang 
bersifat lebih khusus dalam tugas 
lapangan/proyek. 

√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

 Rata-rata per kriteria  3  

 

Kelayakan Bahasa 

1 Buku ini ditulis mengikuti kaidah Bahasa Inggris 

yang sesuai dan peristilahan yang benar 

dan jelas 

 2,8  

 a. Menggunakan istilah Bahasa Inggris 
yang benar dan jelas. 

b. Menggunakan tata cara 
penulisan/grammar  Bahasa Inggris 
yang benar dan sesuai. 

c. Menggunakan gaya bahasa yang 
komunikatif sehingga dapat 
dimengerti oleh mahasiswa. Sesuai 
dengan tingkat perkembangan dan 
jenjang pendidikan mahasiswa. 

 
 
 
 

√ 
 
√ 
 
√ 
 

2,5 
 
3 

 
3 

- Masih ada 
beberapa 
istilah 
yang 
mengguna
kan 
Bahasa 
Indonesia 

4 Runtut dan memiliki kesatuan gagasan  3  

 a. Bahasa antar bab saling terkait 
dengan baik. 

b. Bahasa antar bagian dalam bab 
terkait dengan baik. 

c. Secara keseluruhan bahasa yang 
digunakan runtut dan memiliki 
kesatuan gagasan. 

√ 
√ 
 
√ 
 

3 
3 
 
3 

 

 Ratrata-rata per kriteria  2,9  

 Ratrata-rata kriteria secara keseluruhan  2,88  

Keterangan skala penilaian: 3 = layak; 2 = cukup layak, 1 = kurang layak 

Tabel 1 menunjukkan bahwa Buku Petunjuk Praktikum Invertebrata secara 

keseluruhan memperoleh skala penilaian rata-rata kriteria secara keseluruhan 

sebesar 2,88 yang artinya layak. Secara rinci, untuk kelayakan penyajiannya 

diperoleh data bahwa teknik penyajian buku ini sudah dilengkapi dengan materi 
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pengantar praktikum, keterangan alat dan bahan yang digunakan serta prosedur 

praktikum yang dilakukan. Saran yang diberikan validator untuk kriteria ini adalah 

proporsi antar materi sebaiknya seimbang karena ada materi yang penjelasannya 

cukup banyak tetapi ada yang sedikit. Pendukung penyajian buku ini dinyatakan 

bahwa sampul dan gambar-gambar yang digunakan dalam buku sudah sesuai 

materi yang disajikan, bahan ajar juga disajikan secara runtut. Masukan untuk 

gambar yang digunakan adalah resolusi dan gambar yang buram diperjelas. 

Kelayakan isi buku ini menurut validator diketahui bahwa buku ini antara materi yang 

disajikan dengan capaian pembelajaran (Learning Outcome) sudah sesuai. Buku ini 

sudah memuat materi berbagai anggota invertebrate dan sudah berisi tujuan agar 

mahasiswa dapat mempelajarai ciri khusus dan umum dari tiap anggota invertebrate 

serta mahasiswa dapat melakukan identifikasi, deskripsi serta klasifikasi untuk 

hewan yang digunakan dalam praktikum. Buku ini juga mendukung mahasiswa untuk 

mempelajari dan melakukan penelitian terkait materi secara mandiri baik di kelas 

maupun lapangan dengan melakukan tugas lapangan/kegiatan proyek. Berdasarkan 

kriteria kebahasaan, buku ini juga dinyatakan layak karena buku ini sudah ditulis 

dengan mengikuti kaidah Bahasa Inggris yang sesuai dan peristilahan yang benar 

dan jelas. Selain itu, anatar bagaian dan antara bab dalam buku ini sudah disusun 

secara runtut dan memiliki kesatuan gagasan. Dari uraian tentang Tabel 1 tampak 

bahwa kelayakan penyajian, kelayakan isi dan kelayakan bahasa telah layak pada 

buku petunjuk praktikum yang dikembangkan hal ini sesuai dengan pendapat Sitepu 

(2012) bahwa penggunaan bahasa dan ranccangan/penyajian buku merupakan hal 

yang penting dalam penulisan buku teks pelajaran termasuk buku petunjuk 

praktikum. 

Hasil validasi buku didukung secara positif berdasarkan respon keterbacaan buku 

oleh mahasiswa. Tabel 2 menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa mahasiswa 

memahami penyajian buku praktikum. Mahasiswa juga menyarankan agar beberapa 

gambar yang tidak jelas diperbaiki. Selain itu diketahui bahwa mahasiswa sudah 

memahami aspek isi dan aspek bahasa yang digunakan. 
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Tabel 2. Respon Keterbacaan Buku Petunjuk Praktikum Invertebrata oleh 

Mahasiswa 

No Kriteria Ya Tidak 
Tidak 

Menjawab 
Keterangan 

Aspek Penyajian 

 1 Tampilan sampul buku ajar 
sudah sesuai dengan isi 
materi. 

20   - Gambar sesuai 

- Gambah lebih baik 
berwarna 

2 Gambar-gambar yang 
digunakan relevan 
membantu mahasiswa 
mempelajari materi 
Invertebrata. 

18 2  - Gambar dilengkapi 
nama bagiannya 

- Kurang terbantu oleh 
gambar pada kunci 
determinasi 

- Beberapa gambar 
kurang jelas 

3 Penyajian susunan dalam 
bahan ajar runtut. 

19 1  - Runtut, sehingga mudah 
dipahami 

Aspek Isi 

4 Isi materi pada buku ajar 
sudah sesuai memuat semua 
takson pada kajian 
Invertebrata yang meliputi 
Protozoa, Porifera, 
Coelenterata, 
Plathyhelminthes, 
Aschelminthes, Annelida, 
Mollusca, Arthropoda, 
Eschinodermata. 

17 1 2 - Materi termuat pada 
daftar isi 

5 Tujuan kegiatan pada buku 
ajar dapat mahasiswa 
lakukan. 

19  1 - Semua dapat 
terselesaikan 

6 Alat bahan yang digunakan 
pada buku ajar dapat 
mahasiswa/ laboratorium 
sediakan. 

19 1  - Mahasiswa membawa 
bahan pada beberapa 
praktikum 

7 Kegiatan praktikum pada 
buku ajar dapat membantu 
mahasiswa memahami 
materi. 

20   - Memperjelas penjelasan 
melalui ppt 

- Beberapa informasi 
kurang lengkap 

8 Petunjuk kerja dalam 
kegiatan praktikum mudah 
dipahami. 

20    

9 Pengantar materi cukup 
memberikan gambaran 
tentang kegiatan 
pembelajaran. 

20    

Aspek Bahasa 

10 Mahasiswa memahami 
penggunaan Bahasa Inggris 
dalam buku ajar. 

17 2  - Terdapat kata sulit 
- Kurang memahami kata 

yang digunakan 

- Kata yang digunakan 
tidak terlalu sulit 

 

Kemampuan mahasiswa mempelajarai keanekaragaman hayati secara mandiri 

dilihat melalui hasil pelaksanaan praktikum lapangan (Tabel 3) dan tugas proyek 
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mahasiswa (Tabel 4) melalui Hasil Tugas Proyek Mahasiswa. Saat kegiatan 

praktikum lapangan, mahasiswa melakukan kegiatan di Kebun Raya Purwodadi  

didampingi oleh dosen pembina mata kuliah. Di sana mereka melakukan penelitian 

tentang arthropoda di beberapa lokasi misalnya taman magnolia, area mangga, area 

arboretum, area koleksi pisang, area taman euphorbia. Mahasiswa bekerja secara 

mandiri dalam mengambilan spesimen di lapangan dengan diawasi oleh dosen dan 

asisten dosen. Spesimen yang diperoleh mahasiswa, dikoleksi sebagai insektarium 

dan untuk selanjutnya dideskripsikan dan diklasifikasikan. Dari kegiatan ini 

mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di kelas secara langsung di 

lapangan. Mereka menemukan beberapa spesimen yang sebelumnya tidak dipelajari 

di kelas (Tabel 3).  
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Tabel 3. Hasil kegiatan praktikum lapangan yang dikerjakan secara mandiri 
oleh para mahasiswa di Kebun Raya Purwodadi 

 

Kegiatan selanjutnya juga melatih kemandirian mahasiswa yaitu kegiatan tugas 

proyek, mereka secara mandiri melakukan penelitian gastropoda di lingkungan 

sekitar daerah mereka masing-masing misalnya di daerah Taman dan Candi di 

No Kelompok Judul Keanekaragaman 
 

1.  Kelompok 1 Keanekaragaman Insecta 
Berdasarkan Kondisi 
Vegetasi di Area Lapangan 
Kebun Raya Purwodadi 
 

Ditemukan 5 ordo dari kelas Insecta 
yaitu Orthoptera, Coleoptera, 
Lepidoptera, Odonata, dan 
Hymenoptera. 

2.  Kelompok 2 Keanekaragaman 
Arthropoda di Taman 
Magnolia Kebun Raya 
Purwodadi, Pasuruan 

Ditemukan 10 spesies yaitu Papilio 
cyltia, Melanoplus scudderi, 
Atractomorpha sinensis, Gryllus bryanti, 
Platycnemis pennipes, Anax junia, Blatta 
orientalis, Amplicephalus obsorni, dan 
Harpaphe haydenia  
 

3.  Kelompok 3 Keanekaragaman Insecta 
pada Area Mangga di Kebun 
Raya Purwodadi Kabupaten 
Pasuruan 
 

Ditemukan Gastrimargus musicus, 
Atractomorpha sp., Anax juni, dan 
Badamia exclamation. 

4.  Kelompok 4 Identifikasi Jenis Arthropoda 
di Area Arboretum Kebun 
Raya Purwodadii, Jawa 
Timur 

Ditemkan 6 spesies Arthropoda yaitu 
Cordulia shurtleffii, Hybomitra sp., 
Ischnura senegalensis, Phyciodes 
tharos, Dynastes Hercules, dan Julus 
virgatus 
 

5.  Kelompok 5 Keanekaragaman Insecta di 
Kebun Raya Purwodadi 
Pasuruan, Jawa Timur 

Ditemukan 11 spesies yaitu Eurema sari 
sodalist, Heliconius charithonia, H. 
bolina, Lmenitis lorquini, Electrostrymon 
angelia,  Hybosorus illegiri, Lignyodes 
fraxini, Euphaea variegate, Ranatra sp., 
Valanga nigriicornis, dan Gryllus sp. 
 

6.  Kelompok 6 Keanekaragaman 
Arthropoda di Kawasan Area 
Koleksi Pisang Kebun Raya 
Purwodadi 

Ditemukan 4 ordo dari kelas Insecta 
yaitu Lepidoptera (Euploea crameri, 
Elymnias hypermnestra), Orthoptera 
(Mantis religiosa), Odonata (Ortherum 
Sabina) dan Hymenooptera (Xylocopa 
violacea). Ditemukan 1 ordo dari kelas 
Myriapoda yaitu Diplopoda (Julus 
vurgatus) 
 

7.  Kelompok 7 Keanekaragaman Insecta di 
Area Taman Euphorbia 
Kebun Raya Purwodadi 
Pasuruan 

Ditemukan spesies Tagata marginella, 
Xylocopa latipes, Ropalidia fasciata, 
Euphaea variegate, Orthetrum Sabina, 
Hybosorus illegiri, Eurema sari, 
Hypolimnas bolina, Junonia hedoniaida, 
Moduza procis dan Papilio memnon 
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Sidoarjo, daerah Jambangan, Wiyung, Karang Pilang, dan Lakarsantri di Surabaya. 

Untuk kegiatan ini, mahasiswa menentukan sendiri daerah yang akan diteliti dan  

waktu mereka melakukan penelitian. Pada Tabel 4. Terlihat mahasiswa berhasil  

menemukan beranekaragam gastropoda di lingkungan sekitar mereka 

 
Tabel 4. Hasil kegiatan tugas proyek yang dikerjakan secara mandiri oleh para mahasiswa 
di lingkungan sekitar mereka. 

 

 

 

No Kelompok Judul 
 

Keanekaragaman 

1.  Kelompok 
1 

Keanekaragaman 
Gastropoda di Kecamatan 
Taman Sidoarjo 

Ditemukan dua genus 
Gastropoda yaitu Pila dan 
Filopaludina 

 

2.  Kelompok 
2 

Keanekaragaman Jenis 
Gastropoda di Area 
Persawahan Kecamatan 
Jambangan, Surabaya 

Ditemukan dua spesie dari kelas 
Gastropoda yaitu spesies Pila 
ampullacea dan Bellamya 
javanica 
 

3.  Kelompok 

3 

Keanekaragaman dan 
Peranan Gastropoda di 
Kecamatan Candi 
Kabupaten Sidoarjo 

Ditemukan 5 Gastropoda yaitu 
Pila polita, Pomaceae 
canaliculata, Filopaludina 
javanica, Pila ampullaceal, dan 
Sulcospira sp. 
 

4.  Kelompok 

4 

Keanekaragaman Moluska 
Tingkat Kelas Gatropoda di 
Area Persawahan di 
Kecamatan Wiyung, 
Surabaya 

Ditemukan 4 spesies gastropoda 
yaitu Achatina fulica, Pomacea 
canaliculata, Pila ampullaceal, 
dan Filopaludina javanica 

 

5.  Kelompok 

5 

Keanekaragaman 
Gastropoda di Kecamatan 
Karang Pilang, Kota 
Surabaya 

Ditemukan 7 spesies gastropoda 
yaitu Achatina fulica, Partulina 
plumbea, Callistopepla 
shuttleworthii, Achatina 
stuhlmanni, Sulcospira 
testudinaria, Pila ampulacea, dan 
Elaphroconcha javacensis 
 

6.  Kelompok 

6 

Keanekaragaman 
Gastropoda di Kecamatan 
Taman, Sidoarjo 

Ditemukan 6 spesies Gastropoda 
yaitu Achatina fulica, 
Callistopedia shuttleworthii, 
Filopaludina martensi, Pila 
ampulacea, Pila globasa,  dan 
Zonitoides nitudus. 
 

7.  Kelompok 

7 

Keanekaragaman Hewan 
Gastropoda di Kecamatan 
Lakarsantri, Surabaya 

Ditemukan 6 spesise Gastropoda 
yaitu Achantina fulica, Bellamya 
javanica, Helix lutescens, Pila 
ampulacea, Pomacea 
canaliculata, dan Aplexa rivalis 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menggunakan buku panduan 

praktikum yang dikembangkan dalam kegiatan praktikum di kelas dan di lapangan 

secara mandiri dalam mempelajari keanekaragam hayati. Salah satu tujuan 

pendidikan nasional adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri. Sifat mandiri 

berhubungan dengan kepercayaan akan kemampuan sendiri dan tidak bergantung 

pada orang lain dalam bekerja atau memcahkan masalah. Mandiri juga dilakukan 

dalam kegiatan belajar yaitu peserta didik mengetahui apa yang harus dipelajari, 

bagaimana mempelajarinya, sumber-sumber belajar yang relevan, serta cara 

mengumpulkan, memilah, dan mengolah informasi yang diperolehnya, kemandirian 

yang demikian merupakan modal bagi peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. 

Sikap mandiri perlu diajarkan kepada mahasiswa karena menurut Daniel Goleman 

dalam Rahayu (2014)  menjelaskan bahwa terdapat 13 hal yang membantu 

keberhasilan seseorang dalam dunia kerja.  Dari 13 faktor tersebut, 10 diantaranya 

terkait dengan kualitas karakter seseorang yang meliputi 1) jujur dan dapat 

diandalkan; 2) bias dipercaya dan tepat waktu; 3) dapat menyesuaikan diri dengan 

orang lain; 4) dapat bekerja sama dengan atasan; 5) dapat menerima dan 

menjalankan kewajiban; 6) mempunyai motivasi kuat untuk terus belajar dan 

meningkatkan kualitas diri; 7) berpikir bahwa drinya berharga; 8) dapat 

berkomunikasi dan mendengarkan secara efektif; 9) dapat bekerja mandiri dengan 

supervisi yang minim, 10) dapat menyelesaikan masalah pribadi dan profesinya. 

Sedangkan ketiga faktor lainnya adalah hal yang berkaitan dengan faktor intelligence 

quotient (IQ). Karakter-karakter unggul tersebut hendaknya menjadi bagian yang 

integral dalam pembentukan mahasiswa sebagai manusia seutuhnya, agar tercipta 

mahasiswa dengan daya saing yang tinggi. 

KESIMPULAN 

Telah dikengembangkan buku panduan praktikum taksonomi invertebrata untuk 

melatih kemandirian mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA Unesa dalam mempelajari 

Keanekaragaman hayati. Buku ini dinyatakan layak secara teoritis dan didukung oleh 

respon positif mahasiswa dalam keterbacaan buku serta keterlaksanaan praktikum 

lapangan dan tugas proyek dalam mempelajari Keanekaragaman hayati yang 

dilakukan mahasiswa secara mandiri.  
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Timur 
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Birds Species 
 in the Mt. Wilis Forest, East Java Province] 
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E-mail: ptilinopus1582@gmail.com 
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Abstract 
 
This paper is a presentation of the results of research to discuss about the diversity, 
distribution, relative abundance value and natural food resources of birds, especially 
restricted-range bird species in the Mts. Liman-Wilis forests, East Java Province. Time Score 
Counts (TSCs) method was used to take a count of the relative abundance value of birds in 
this survey. The research was done during 9 to 18 May, 2016. At least, 65 species of birds 
were identified at the five blocks research forests. All of them, 55 species were concentrated 
in the Sanggrahan forests; the altitude was 1382 m asl. The longitude were 7o 46’ 48.7” South 
and 111o 43’ 28.3” East. The six of 13 restricted-range birds species were found during 
studying in the fields, namely: Stachyris melanothorax, Hypsypetes virescens, Pericrocotus 
miniatus, Lophozosterops javanicus, Rhipidura euryura and Megalaima armillaris. Among 
them, M. armillaris and S. melanothorax, on the third and fourth ranks with abundance relative 
value were 17.4 and 13.2, relatively. In while, the first and second ranks were Pycnonotus 
aurigaster and Collocalia linchi with abundance relative value were 22.8 and 17.4, relatively. 
Some of plants were prefered by birds as their natural food resources. Those are Trema 
orientalis, Psychotria fimbricalyx, Mallotus paniculatus, Engelchardia spicata, Litsea chinense 
and Wendlandia desythorsus. Obviously, physically developments could be avoid. But, the 
fire print lands are needed reboitation imediately. Because, Mts. Liman-Wilis is one of IBA 
(“Important Bird Area”) as area of is necessary for birds in Indonesia, and especially in Java. 
Local wisdom for society of around area of jungle Mt.Wilis require to get the attention of 
various party on the chance of able to together balance the ecosystem in area Mts.Liman-
Wilis.  
 
Key words: restricted-range birds species, abundance, distribution, natural food resources, 
Mt. Wilis. 

 
PENDAHULUAN 

 
Pegunungan Wilis merupakan gugusan kawasan hutan hujan pegunungan di wilayah propinsi 

Jawa Timur paling barat. Secara administratif, kawasan hutan pegunungan Wilis terletak di 

dalam pengelolaan enam daerah kabupaten, yaitu Madiun, Nganjuk, Kediri, Trenggalek dan 

Tulungagung dan sedikit wilayah termasuk Ponorogo. Secara geografis, jajaran pegunungan 

Liman-Wilis berada pada koordinat 07o 50' LS dan 111o 57' BT dengan variasi ketinggian 

antara 600-2563 m di atas permukaan laut (mdpl) dan luasnya mencapai 21.312,5 hektar. 

Status Liman-Wilis adalah “stratovulcano” dan dinyatakan aktif tetapi sedang istirahat.  

Kawasan pegunungan Liman-Wilis secara ekologis sangat berperanan sebagai salah satu 

daerah penting bagi burung (important birds area/IBA) dari 53 IBA yang ditetapkan di Jawa 

dan pulau-pulau satelitnya. Dasar pertimbangan Liman-Wilis dinyatakan “daerah penting bagi 

burung” adalah adanya burung-burung terancam punah dan sebaran terbatas di hutan 
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tersebut. Sedikitnya 13 spesies burung sebaran terbatas dan terancam punah menempati 

hutan hujan di wilayah G.Liman-Wilis, yaitu: Elang Jawa (Spizaetus bartelsi), Puyuh 

Gonggong Jawa (Arborophila javanica), Pergam Punggung-Hitam (Ducula lacernulata), Takur 

Tohtor (Megalaima armillaris), Sepah Gunung (Pericrocotus miniatus), Cucak Gunung 

(Pycnonotus bimaculatus), Brinji Gunung (Hypsipetes virescens), Tepus Pipi-Perak (Stachyris 

melanothorax), Cikrak Muda (Seicercus grammiceps), Kipasan Bukit (Rhipidura euryura), 

Burung Madu Gunung (Aethopyga eximia), Opior Jawa (Lophozosterops javanicus) dan 

Kenari Melayu (Serinus estherae). Sementara ancaman yang sering terjadi terhadap 13 

spesies burung sebaran terbatas dan terancam punah di hutan pegunungan Liman-Wilis 

dilaporkan adanya perluasan ladang, penebangan hutan dan perburuan liar (MacKinnon dkk 

1982 dalam Rombang & Rudyanto 1999). Di sisi lain bahwa status kemelimpahan dan nilai-

nilai ekologis sebagai faktor pendukung pelestarian terhadap burung-burung terancam punah 

dan sebaran terbatas secara keseluruhan di G.Liman-Wilis masih kurang data dan 

informasinya.  

  Dalam rangka mendukung tidak hilangnya fungsi konservasi dan peranan burung-

burung sebaran terbatas di Jawa, khususnya di G. Liman-Wilis Jawa Timur, maka tekanan-

tekanan terhadapnya harus diantisipasi secara baik. Tidak hanya oleh pihak otorita 

pengelola, namun juga otorita ilmiah dan seluruh masyarakat yang berkepentingan di wilayah 

tersebut. Berkaitan dengan hal itu, penelitian mengenai distribusi, habitat dan populasi secara 

kualitatif  burung-burung sebaran terbatas perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pada tahun 

2016 penelitian burung-burung sebaran terbatas di kawasan hutan pegunungan Liman-Wilis 

dimulai dari 25 km arah barat wilayah kabupaten Madiun, yaitu wilayah Kandangan, Kec. 

Kare. Diharapkan kawasan hutan pegunungan Liman-Wilis masih berfungsi secara baik 

sebagai habitat beragam spesies burung, termasuk burung-burung sebaran terbatas maupun 

yang terancam punah, khususnya di P. Jawa. Mengingat bahwa jumlah penduduk di Jawa 

dalam kategori terpadat sehingga perlu langkah pengembangan wilayah yang bijaksana dan 

tidak merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. 

 

BAHAN DAN CARA KERJA 
 

Ada beberapa tahap cara kerja sebelum penelitian dilakukan, yaitu: [1].Searching literatur; 

[2].Pembuatan proposal dan [3].Inventarisasi bahan dan alat, serta studi lokasi yang akan 

dijadikan tempat penelitian, termasuk topografi, bentang alam, temperatur dan kelembaban, 

status wilayah keadministrasian, luas dan potensi wilayah. Berdasarkan studi pustaka 

akhirnya ditentukan bahwa lokasi penelitian dilakukan dari lereng barat hutan pegunungan 

Liman-Wilis, yaitu melewati wilayah kecamatan Kare-Kandangan, Kabupaten Madiun. Jarak 

antara Kare dengan wilayah kota Madiun sekitar 25 km, Kare-Kandangan sejauh 7 km. 

Kondisi jalan Madiun-Kare sudah sangat bagus, dan Kare-Kandangan belum seluruhnya 

mulus. Sementara dari Kandangan ke lokasi penelitian di kawasan hutan Liman-Wilis harus 

menggunakan kendaraan roda 2, karena kondisi jalan masih rawan longsor. Base camp 

penelitian dipilih di Pulo Sari, sebuah Afdeling milik perusahaan kopi swasta PT Perkebunan 
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Kopi Kandangan. Base camp berada pada posisi  LS 70 46′ 46.2″, BT 1110 42′ 57.6″ dengan 

ketinggian tempat 1252 m dpl. 

 Hutan alam pegunungan Liman-Wilis tampak sebagian besar sudah dialihfungsikan 

menjadi hutan produksi, dengan topografi yang beragam. Sehingga, kondisi rimbanya tinggal 

berada di bagian lembah dan terletak sangat curam dengan sudut kemiringan hampir 90o. 

Hutan produksi di pegunungan Liman-Wilis lebih dominan ditanami dengan tanaman Pinus. 

Sementara lembah rimba Wilis dijadikan sebagai kawasan lindung berfungsi untuk 

melindungi sumber mata air bagi seluruh masyarakat di lima kabupaten tersebut di atas dan 

juga sebagian masyarakat di wilayah Ponorogo. 

 

Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian berlangsung pada  tanggal 9 -18 Mei 2016. Lokasi penelitian dilakukan di lima blok 

rimba hutan pegunungan Wilis seperti disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Lokasi penelitian burung di hutan pegunungan Wilis, Jawa Timur 

 Blok Wilayah survei Altitud (m dpl) Longitud 
Lintang Selatan Bujur Timur 

I Rimba Sanggrahan, 
wilayah Wilis  

1328 70 46′ 48,7″ 1110 43′ 28,3″ 

II Rimba Gandeg, wilayah 
Sawahan, Liman  

1482 70 46′ 54,4″ 1110 44′ 3,6″ 

III Rimba Batusewu, wilayah 
Dorowati  

1387 70 47′ 06,2″ 1110 43′ 21,6″ 

IV Rimba Banjar  1239 70 47′ 15,8″ 1110 42′ 40,7″ 
V Area pinggiran s.Citarum, 

dan area perkebunan kopi 
1140 70 46′ 56,0″ 1110 42′ 38,4″ 

 

Metode penelitian burung dengan cara TSCs (Timed species-counts) mengacu Bibby et al. 

(1998). Status populasi burung dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan kemelimpahan 

relatifnya. Dengan metode TSCs, setiap spesies burung yang terlihat tiap 10 menit interval 

pengamatan di tiap blok hutan dicatat nama-namanya, juga jam perjumpaan dan pohon 

tempat hinggap maupun macam pakannya. Tumbuhan penting sebagai sumber pakan, baik 

yang teramati langsung maupun secara tidak langsung diambil sampel daun-daunnya 

ataupun bunga dan biji yang ada, untuk diidentifikasi nama-nama ilmiahnya. Selanjutnya, tiap 

lokasi dimana burung-burung sebaran terbatas yang menjadi target penelitian dijumpai 

secara langsung dicatat pula titik latitude dan longitudenya dengan menggunakan GPS. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi geografis distribusi burung sebaran terbatas yang 

ditemukan selama penelitian. Dalam penelitian total periode observasi berlangsung sekitar 6-

7 hari kerja. Sementara, sebagai ulangan dalam 1 blok pengamatan dilakukan pagi, siang 

atau sore hari.  

 

Analisa data 

Data penelitian digunakan untuk menentukan populasi burung secara kualitatif  melalui 

pendekatan kemelimpahan relatif (KR). Burung-burung dalam 10 menit pertama perjumpaan 

diberi skor 6, 10 menit kedua diberi skor 5, 10 menit ketiga diberi skor 4, 10 menit keempat 
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diberi skor 3, 10 menit kelima diberi skor 2, 10 menit keenam diberi skor 1.  Burung-burung di 

dalam 5 blok hutan dengan rata-rata perjumpaan memiliki skor 6 atau lebih,  hal itu 

menunjukkan bahwa secara kualitatif memiliki kemelimpahan relatif tinggi.  

 
HASIL PENELITIAN 
Ragam spesies  

Berdasarkan penelitian di 5 blok hutan dapat dicatat 65 spesies burung (Tabel 2).  

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa burung-burung paling banyak diketemukan di blok I 

hutan rimba di sekitar s. Sanggrahan atas, yaitu sebanyak 55 spesies. Berikutnya berturut-

turut diikuti 42 spesies burung ditemukan di jalur menuju rimba blok II, sepanjang s.Gandeg 

arah Sawahan, Nganjuk, dan 38 spesies burung di blok IV rimba Banjar. Selanjutnya, ragam 

spesies burung mulai menurun tajam di blok V, yaitu di sekitar habitat sepanjang 

s.Citarum/area perkebunan kopi dan blok III rimba Batusewu, dengan masing-masing 29 dan 

25 spesies.  

Namun demikian, target 13 spesies burung sebaran terbatas dan terancam punah tidak dapat 

diketemukan dalam penelitian secara keseluruhan. Di antara yang tidak dapat diketemukan di 

area penelitian adalah: Elang Jawa (Spizaetus bartelsi), Puyuh Gonggong Jawa (Arborophila 

javanica), Pergam Punggung-Hitam (Ducula lacernulata), Cucak Gunung (Pycnonotus 

bimaculatus), Cikrak Muda (Seicercus grammiceps), Burung Madu Gunung (Aethopyga 

eximia), dan Kenari Melayu (Serinus estherae). Sementara kurang dari 50%  jumlah spesies 

burung-burung yang ditargetkan dapat diketemukan kembali di area penelitian, yaitu Tohtor 

(Megalaima armillaris), Sepah Gunung (Pericrocotus miniatus), Kipasan bukit (Rhipidura 

euryura), Brinji Gunung (Hypsipetes virescens), Tepus Pipi-Perak (Stachyris melanothorax), 

dan Opior Jawa (Lophozosterops javanicus). Dengan demikian, pada tahun 2015 dan 2016 

masih belum dapat mengungkapkan seluruh aspek ekologi spesies burung sebaran terbatas 

dan terancam punah yang telah menjadi target penelitian di Jawa Timur.  

Besaran populasi burung-burung secara kualitatif menggunakan metode TSCs di 5 blok 

hutan yang disurvei pada Mei 2016 ternyata ada 10 spesies burung dengan rangking 

kemelimpahan relatif tertinggi. Kesepuluh spesies burung dengan skor kemelimpahan (SK) 

tinggi tersebut adalah Pycnonotus aurigaster (SK=22,8), Collocalia linchi (SK=17,4),  

Megalaima armillaris (SK=17,4), Stachyris melanothorax (SK=13,2), Pycnonotus goiavier 

(SK=11,4), Orthotomus sutorius (SK=11), Centropus bengalensis (SK=9),  Rhipidura 

phoenicura (SK=8,4), Zosterops palpebrosus (SK=8,4), dan Hemipus hirundinaceus 

(SK=7,4). Di antaranya terdapat dua spesies burung sebaran terbatas termasuk kategori 

melimpah atau statusnya umum, yaitu Megalaima armillaris dan Stachyris melanothorax.  
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Tabel 2. Rataan skor kemelimpahan relatif burung-burung di lereng barat peg. Liman-Wilis, 
pada Mei 2016. 
 
No. 

 
Nama lokal 

 
Nama ilmiah*) 

Rataan skor dan rangking kemelimpahan 
relatif burung-burung yang disurvei  

I II III IV V ∑ SK RK 

01 Elang hitam Ictinaetus malayensis 0 8 2 0 1 11 2,2 38= 
02 Bekekok Gallus gallus 15 8 2 0 5 30 6 12= 
03 Puyuh Turnix suscitator 2 0 0 0 0 2 0,4 60= 
04 Johan Ptilinopus porphyreus 12 4 3 3 0 22 4,4 19= 
05 Pergam Ducula aenea 2 0 0 3 0 5 1 49= 
06 Derkuku sepah Macropygia emilliana 9 4 0 0 6 19 3,8 24= 
07 Derkuku Streptopelia chinensis 6 12 0 6 3 27 5,4 15 
08 Srindit Loriculus pusillus 7 6 0 0 1 14 2,8 32= 
09 Kututgung Cuculus saturatus 0 10 0 5 0 15 3 28= 
10 Pritgantil Cacomantis sepulcralis 13 1 2 4 6 26 5,2 16 
11 Kadalan merah Phaenicophaeus javanicus 0 0 0 0 2 2 0,4 60= 
12 Kadalan hijau Phaenicophaeus 

curvirostris 
6 0 0 0 0 6 1,2 44= 

13 Butbut Centropus bengalensis 11 10 0 3 4 28 5,6 14 
14 Walet Collocalia fuciphaga 0 11 0 1 3 15 3 28= 
15 Sriti Collocalia linchi 25 20 11 15 16 87 17,4 2= 
16 Kepinis rumah Apus affinis 0 0 0 0 6 6 1,2 44= 
17 Seik Ceyx rufidorsus 2 0 0 0 0 2 0,4 60= 
18 Tengkek Halcyon chloris 11 0 0 0 4 15 3 28= 
19 Pokol Megalaima australis 5 5 13 5 2 30 6 12= 
20 Clarak Megalaima armillaris 17 19 20 18 13 87 17,4 2= 
21 Platuk kembang Dinopium javanense 1 0 0 0 0 1 0,2 64= 
22 Platuk kedis Picodes macei 4 5 6 2 0 17 3,4 26 
23 Punglor blangkon Pitta guajana 0 2 0 0 2 4 0,8 52= 
24 Garati Hemipus hirundinaceus 2 4 17 12 2 37 7,4 10 
25 Podang gunung Coracina javensis 5 5 0 4 0 14 2,8 32= 
26 Mantenan deso Pericrocotus 

cinnamomeus 
0 6 0 0 0 6 1,2 44= 

27 Mantenan gunung Pericrocotus miniatus 4 0 1 1 0 6 1,2 44= 
28 Mantenan kuning Pericrocotus flammeus 0 0 0 9 0 0 1,8 41= 
29 Cucak ijo mini Chloropsis 

cochinchinensis 
1 0 0 14 0 15 3 28= 

30 Tilang Pycnonotus aurigaster 25 31 16 17 25 114 22,8 1 
31 Terucuk Pycnonotus goiavier 6 25 8 9 9 57 11,4 5 
32 Kores Criniger bres 0 3 0 0 0 3 0,6 55= 
33 Bayeman Hypsipetes virescens 1 0 2 0 0 3 0,6 55= 
34 Srigunting Dicrurus leucophaeus 1 0 0 0 0 1 0,2 64= 
35 Glatik wingko Parus major 0 2 0 9 0 11 2,2 38= 
36 Semutan putih Sitta azurea 1 2 0 1 0 4 0,8 52= 
37 Manisan/kancilan Trichastoma pyrrogenys 5 12 1 0 4 22 4,4 19= 
38 Tikusan Pnoepyga pusilla 1 3 0 4 0 8 1,6 43 
39 Gogrek Stachyris thoracica 0 5 0 0 0 5 1 49= 
40 Kretekan Stachyris melanothorax 11 16 14 10 15 66 13,2 4 
41 Pentet laut Pteruthius flaviscapis 0 0 0 4 5 9 1,8 41= 
42 Cicuhung Brachypteryx montana 3 0 2 8 7 20 4 23 
43 Kingking Enicurus leschenaulti 4 1 6 10 3 24 4,8 17 
44 Menco kali Myophonus glaucinus 4 0 0 0 0 4 0,8 52= 
45 Pare-

pare/belerengan 
Phylloscopus trivirgatus 0 4 4 6 0 14 2,8 32= 

46 Cukriyuk Megalurus palustris 18 9 5 8 15 55 11 6 
47 Prenjak Orthotomus sutorius 8 4 21 3 9 45 9 7 
48 Prenjak gunung Orthotomus cucullatus 0 0 0 0 3 3 0,6 55= 
49 Ceblek alang-alang Prinia polychroa 0 5 0 0 0 5 1 49= 
50 Cendani Muscicapa indigo 8 0 1 9 5 23 4,6 18 
51 Decu kembang Ficedula dumetoria 3 3 4 4 0 14 2,8 32= 
52 Witir Ficedula westermanni 3 0 0 0 0 3 0,6 55= 
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Lanjutan Tabel 2. 
 
Tabel 2. Rataan skor kemelimpahan relatif burung-burung di lereng barat peg. Liman-Wilis, 
pada Mei 2016. 

 
No. 

 
Nama lokal 

 
Nama ilmiah*) 

Rataan skor dan rangking 
kemelimpahan relatif burung-burung 
yang disurvei  
I II III IV V ∑ SK RK 

53 Sikatan biru Rhipidura euryura 0 2 1 0 0 3 0,6 55= 

54 Kipasan biasa Rhipidura javanica 0 5 0 5 0 10 2 40 

55 Sulingan Rhipidura phoenicura 12 9 10 11 0 42 8,4 8 

56 Samber galang Artamus leucorhynchus 7 5 0 0 2 14 2,8 32= 

57 Pentet Lanius schach 5 3 0 6 5 19 3,8 24= 

58 Keling Aplonis minor 3 6 0 6 6 21 4,2 21= 

59 Kolibri Cynniris jugularis 3 11 4 5 8 31 6,2 11 

60 Talokan hutan Dicaeum concolor 0 0 0 0 2 2 0,4 60= 

61 Talokan gunung Dicaeum 
sanguinolentum 

4 8 0 0 0 12 2,4 37 

62 Talokan deso Dicaeum trochileum 0 1 0 4 11 16 3,2 27 

63 Preci Zoaterops palpebrosus 9 4 10 4 14 41 8,2 9 

64 Kiyeran Lophozosterops 
javanicus 

5 3 4 9 0 21 4,2 21= 

65 Emprit kaji Lonchura maja 0 4 0 0 2 6 1,2 44= 

Keterangan:*)Penamaan ilmiah mengacu MacKinnon (1990); SK=skor rata-rata, 
RK=Rangking. 
 
Di sisi lain, beberapa spesies burung lainnya dijumpai memiliki skor rata-rata kemelimpahan 

relatif terendah. Di antaranya adalah Orthotomus cuculatus, Ficedula westermanni, Criniger 

bres, Rhipidura euryura, dan Hypsypetes virescens masing-masing mempunyai SK=0,6. 

Selanjutnya Phaenicophaeus javanicus, Dicaeum concolor,  Turnix suscitator dan Ceyx 

rufidorsus masing-masing dengan SK=0,4. Rangking terendah atau paling kecil, yaitu ke 64 

dan ke 65, ditempati Dinopium javanense dan Dicrurus leucophaeus dengan skor 

kemelimpahan relatif (SK) masing-masing 0.2. 

Distribusi spasial 

 Distribusi spasial burung-burung di lokasi penelitian cukup bervariasi antara 1140-

1482 m dpl., namun tampak lebih dominan pada altitud 1328 m dpl (Tabel 3). 

Tabel 3. Distribusi spasial burung-burung di lokasi penelitian 

No. Blok rimba Longitud & Altitud  Spesies yang dominan 

1 Sanggrahan 7o 46′ 48,7″LS; 111o 43′ 
28,3″BT; 1328 m 

Megalaima armillaris, Megalaima australis, 
Pericrocotus miniatus, Ptilinopus 
porphyreus, Stachyris melanothorax, 
Lophozosterops javanicus, Hypsypetes 
virescens, Rhipidura phoenicura, Enicurus 
leschenaulti. 

2 Gandeg 7o 46′ 54,4″LS; 111o 44′ 
3,6″BT; 1482 m 

Megalaima armillaris, Megalaima australis, 
Ptilinopus porphyreus, Stachyris 
melanothorax, Stachyris thoracica, 
Ictinaetus malayanus. 

3 Batusewu 7o 46′ 50,4″LS; 111o 43′ 
10,6″BT; 1258 m 

Megalaima armillaris, Megalaima australis, 
Pericrocotus miniatus, Stachyris 
melanothorax, Lophozosterops javanicus, 
Hypsypetes virescens, Rhipidura 
phoenicura, Rhipidura euryura, Enicurus 
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leschenaulti. 
4 Banjar 7o 47′ 6,2″LS; 111o 43′ 

21,4″BT; 1387 m 
Megalaima armillaris, Megalaima australis, 
Pericrocotus miniatus, Stachyris 
melanothorax, Lophozosterops javanicus, 
Hypsypetes virescens. 

5 Catur/Njladri 7o 46′ 56,0″LS; 111o 42′ 
38,4″BT; 1140 m 

Enicurus leschenaulti, Stachyris 
melanothorax, Gallus gallus. 

 

 

Sumber pakan  

Spesies burung-burung hutan di habitat rimba memanfaatkan tumbuhan asli yang sebagian 

besar sedang musim buah. Kondisi pepohonan di sekitar aliran sungai (Sanggrahan atas 

sampai Banjar) relatif cukup melimpah sebagai sumber pakan, baik buah, bunga maupun ulat 

di bagian daunnya. Sedikitnya tercatat 24 spesies tumbuhan (sebagian besar di antaranya 

tumbuhan hutan) dimanfaatkan oleh burung-burung di rimba pegunungan Wilis (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh burung sebagai sumber pakan di alam. 

No. Nama lokal Nama ilmiah Habitus Bagian tumbuhan yang 
dimanfaatkan oleh burung*) 

1 Kelis Eurya aquminata Pohon Buah yang masak hitam 
keunguan dimakan terucuk, 
kutilang, preci, bayeman, kiyeran, 
derkuku sepah, johan, keling. 

2 Ceri hutan Elaeocarpus 
punctulata 

Pohon Buah yang masak hitam 
keunguan, daging buahnya lunak 
dan manis dimakan kutilang, 
preci, kiyeran, cucak ijo, terucuk 

3 Lempir hitam Glochidion rubrum Pohon Buah yang masak merah muda 
dan akan pecah, bagian 
dalamnya disukai johan dan 
preci. 

4 Srintil Ficus sinuata Pohon 
dari 
liana 

Buah yang muda hijau 
merupakan pakan preci dan 
bayeman. 

5 Kebak1 Ficus tricolor Miq. pohon 
besar 

Buah yang masak berwarna 
kuning disukai derkuku sepah, 
pergam, johan. Juga kelelawar, 
musang, luwak. 

6 Mangir Psychotria 
fimbricalyx 

Pohon Buah dimakan kutilang, terucuk, 
preci, kiyeran, johan, derkuku 
sepah, bayeman, pergam, keling 

7 Tutub kerembi Mallotus 
paniculatus 

Pohon Buah disukai preci, ulat di daun 
garati, kiyeran, preci, mantenan 
gunung. 

8 Tutub biasa Macaranga 
rhizonoides 

Pohon Buah yang masak disukai clarak, 
johan, derkuku sepah. 

9 Morosowo Engelchardia 
spicata 

Pohon Paling banyak dikunjungi 
insektivora seperti garati, kiyeran, 
mantenan. Serangga di batang 
dimakan semutan putih. 

10 Budengan Wendlandia 
desythyrsa 

pohon Ulat di daun digemari garati, 
mantenan deso, mantenan 
gunung, decu kembang, pentet 
laut, bayeman, ulat di batang 
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dimakan semutan. 
11 Anggrung Trema orientalis pohon 

besar 
Buah paling banyak disukai 
burung frugivora terutama keling. 
Ulat di daun preci, bayeman. 

12 Laronan Breynia 
microphylla 

pohon Musim buah pada saat musim 
kemarau. Disukai dominan preci. 

13 Talesan Litsea chinense pohon 
besar 

Ulat didaun insektivora musim 
hujan. Musim kemarau berbuah 
disukai frugivora. 

14 Gucen/strawberry 
hutan 

Solanum nigrum perdu Buahnya lebih disukai kutilang. 

15 Ranti Rubus rosifolius perdu Buahnya dimakan kutilang, 
terucuk, preci 

16 Pasang kerikil Lithocarpus sp. pohon 
besar 

Daunnya yang rimbun terdapat 
ulat/serangga yang dimakan oleh 
garati, kutilang, kadalan merah, 
preci. 

17 Tungkul Morinda umbellata pohon ? 

 

Lanjutan Tabel 4. 

Tabel 4. Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh burung sebagai sumber pakan di alam. 

No. Nama lokal Nama ilmiah Habitus Bagian tumbuhan yang 
dimanfaatkan oleh burung*) 

18 Doya Anthrophyllum 
javanicum 

pohon Buahnya sumber pakan keling, 
bayeman. 

19 Gendulak Cygnolossum cf. 
javanicum 

perdu Buahnya yang masak berwarna 
merah dan tumbuh sekitar 1 m 
dari tanah menjadi sumber pakan 
derkuku, derkuku sepah, terucuk, 
kutilang, keling, dan rengganis. 

20 Tembelekan Lantana camara perdu Buah masak hitam kebiruan 
disukai terucuk, kutilang, preci, 
kiyeran. Ulat di daun disukai preci, 
prenjak, kutilang, terucuk, 
mantenan gunung. Bunga menjadi 
sumber nektar kolibri. 

21 Kaliandra merah Calliandra 
callothyrsus 

perdu Bunga menjadi sumber pakan 
preci, kolibri. Ulat didaun dimakan 
preci, prenjak, kretekan. 

22 Kaliandra putih Calliandra tweedii perdu Bunga menjadi sumber pakan 
kolibri, preci. Ulat didaun dimakan 
preci. 

23 Kebak 2 Ficus tricolor Miq. 
Var. serroh Miq. 

pohon Buah dimakan clarak, tohtor, 
derkuku sepah/pergam 

24 ? Debregeasia 
longifolia 

semak Nektar bunganya dimakan preci. 
Buah dimakan terucuk, kutilang, 
jalak pita. 

?=tidak diketahui lokalnya. 
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PEMBAHASAN 

 
Keragaman spesies burung-burung di blok rimba I, yaitu sepanjang s.Sanggrahan tercatat 

paling tinggi, mencapai 55 spesies atau 73% lebih dari total spesies dijumpai. Hal itu 

disebabkan rimba I Sanggrahan merupakan kawasan lindung dan termasuk wilayah hutan 

Seklayar bagian hulu dari pegunungan Wilis. Kawasan lindung tersebut adalah kawasan 

sekitar mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi 

air. Juga sebagai pusat “water cachment” untuk menjaga dan memelihara sumber mata air 

bagi seluruh masyarakat di wilayah Kare maupun Madiun pada umumnya. Semakin menjauhi 

rimba hutan Sanggrahan atas, tampak keragaman spesies burung-burung cenderung 

semakin menurun. Adanya air yang senantiasa terpelihara sepanjang aliran s.Sanggrahan 

menyebabkan berbagai spesies tumbuhan mampu hidup dengan baik. Hal itu disebabkan 

ada kemungkinan kuat terciptanya temperatur dan kelembaban yang dapat mendukung 

tumbuhnya sumber pakan bagi burung-burung tersebut. Selain lokasi penelitian berada di 

sepanjang aliran sungai yang dijaga dan dipelihara dengan baik karena sebagai sumber mata 

air kehidupan bagi masyarakat. Sebagian besar dari spesies tumbuhan adalah sebagai 

sumber pakan burung, seperti morosowo, mangir, anggrung, kutub biasa, kutub karembi, 

kebak, budengan, kelis dan talesan. Sebagian dari tumbuhan tersebut tampak sedang musim 

bunga dan berbuah. Sementara burung-burung teramati cenderung berasosiasi antar 

spesies, khususnya di habitat rimba Sanggrahan sampai rimba Banjar.  Secara bersama-

sama cenderung burung-burung teramati mencari pakan, baik di bagian daun, buah, maupun 

bunga. Daun sebagai sumber pakan ulat dimakan oleh kelompok insektivora, seperti garati 

(Hemipus hirundinaceus), cendani (Muscicapa indigo), bayeman (Hypsypetes virescens), 

sulingan (Rhipidura phoenicura), semutan (Sitta azurea), preci (Zosterops palpebrosus), 

kiyeran (Lophozosterops javanicus), mantenan gunung (Pericrocotus miniatus). Sedangkan, 

secara eksklusif dari kelompok Columbidae, yaitu johan (Ptilinopus porphyreus), derkuku 

sepah (Macropygia emilliana) dan pergam (Ducula aenea) lebih spesifik hinggap di pohon 

kebak yang sedang musim berbuah. Beberapa spesies burung lainnya, yaitu Dicaeum 

sanguinolentum adalah pemakan buah benalu. Chloropsis cochinchinensis teramati 

memakan buah-buahan mangir. Kelompok clarak, pokol, pelatuk kedis, pelatuk bawang dan 

samber galang (Artamus leucorhynchus) lebih spesifik memanfaatkan pohon pinus untuk 

bertengger, tempat bersarang maupun mencari pakan. Walaupun, di habitat rimba yang telah 

terfragmentasi menjadi lahan perkebunan kopi relatif kurang ragam spesies burung-

burungnya. Namun, di habitat tersebut secara spesifik sustainable bagi bekekok/ayam hutan 

merah, terucuk, kutilang dan pentet sebagai tempatnya berkembang biak.  

Di antara spesies burung yang diketemukan ada beberapa spesies burung yang menempati 

seluruh habitat di lima blok hutan yang disurvei, yaitu pokol (Megalaima australis), clarak 

(Megalaima armillaris), tilang (Pycnonotus aurigaster), terucuk (Pycnonotus goiavier), 

kretekan (Stachyris melanothorax), prenjak (Orthotomus sutorius), kolibri (Cynniris jugularis) 

dan preci (Zosterops palpebrosus). Setidaknya 8 spesies burung tersebut memberi petunjuk 
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bahwa relatif masih umum di wilayah pegunungan Wilis bagian barat. Walaupun, sebagian 

besar spesies burung-burung lainnya hanya menempati habitat rimba. Dengan demikian, hal 

itu dapat memberi petunjuk atau sebagai indikator bahwa tingkat adaptifitasnya tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian cenderung burung-burung menempati strata kanopi pepohonan. 

Hanya sebagian kecil burung-burung hutan yang menempati strata bawah atau semak-

semak, seperti puyuh, kretekan, manisan dan tikusan. Sebagian besar burung-burung di 

hutan tropis tergantung pada kanopi pepohonan hutan untuk bersarang ataupun foraging. 

Sesuai hasil penelitian di suatu hutan tropis bahwa tutupan kanopi merupakan salah satu 

variabel yang sangat berkaitan erat dengan kekayaan spesies burung maupun 

keragamannya. Sedangkan lapisan semak-semak ditemukan mempunyai sedikit pengaruh 

pada burung. (Thinh 2006). Sesuai penelitian Mei 2016 bahwa di kanopi rimba Sanggrahan 

tampak seperti gudangnya burung. Hal ini didukung dengan tingginya pepohonan tumbuhan 

di hutan sebagai sumber pakan burung yang dihasilkan melalui ulat-ulat di daun maupun 

tumbuh-tumbuhan yang sedang musim berbuah. Sedikitnya 10 spesies tumbuhan pakan 

burung yang tumbuh terbatas di sepanjang sisa hutan rimba Sanggrahan, seperti morosowo 

(ulat), kutub biasa (ulat), kutub kareumbi (ulat), anggrung (buah), mangir (buah), budengan 

(ulat), kelis (buah), pasang krikil (ulat), kebak (buah), laronan dan talesan. Komunitas burung-

burungnya yang hampir dapat ditemukan pada lokasi tersebut adalah kiyeran, mantenan 

gunung, preci, clarak, bayeman, pokol, semutan, derkuku sepah, johan/walik, cucak ijo, pare-

pare, sulingan, burung cabe item. Di sepanjang aliran sungai yang berbatuannya dapat 

diketemukan kingking (Enicurus leschenaulti), seik (Ceyx rufidorsus), dan menco kali 

(Myophonus glaucinus). Kehadiran berbagai spesies burung diduga ada kaitannya dengan 

kurangnya ragam bentuk gangguan, adanya jenis vegetasi yang beragam, luas kawasan, 

struktur vegetasi dan habitat pendukung yang berkesinambungan  (Harisha dan Hosetti 

2009).  

Meski beragam spesies burung telah tercatat, namun spesies burung sebaran terbatas dan 

terancam punah target penelitian di Jawa Timur belum terkaver seluruhnya. Empat spesies 

burung sebaran terbatas lainnya, yang tidak diketemukan di hutan pegunungan Wilis 2016 

adalah Pycnonotus bimaculatus, Seicercus grammiceps, Ducula lacernulata dan Aethopyga 

eximia. Diduga spesies tersebut juga kian ekslusif hidupnya. Pycnonotus bimaculatus adalah 

termasuk komoditi kicauan yang digemari masyarakat dan habitatnya agak di daerah yang 

terbuka. Tidak diketemukannya diduga cenderung over pemanfaatan. Sedangkan, Seicercus 

grammiceps sebagai salah satu anggota suku Sylviidae rentan kebakaran habitatnya. 

Sementara Ducula lacernulata dilaporkan sebagian masyarakat sering diburu dengan 

senapan untuk dimanfaatkan dagingnya. Meski demikian, ketiga spesies tersebut dilaporkan 

masih dapat diketemukan secara umum di TN G. Gede-Pangrango dan Ijen (Robson 2010). 

Bahkan, P. bimaculatus (“tengtelok”) termasuk umum dijumpai di habitat terfragment di 

kawasan Telaga Bodas, Garut, Jawa Barat (Widodo 2015). Dengan demikian, spesies 

burung-burung sebaran terbatas kian tampak hanya menempati area yang juga sangat 

terbatas.  
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Di bulan Mei 2015 penelitian burung sebaran terbatas dan terancam punah juga sudah 

dilakukan, yaitu di hutan dataran rendah (0-400 m) Taman Nasional Alas Purwo. Targetnya 

menemukan 6 spesies, yaitu: elang jawa (Spizaetus bartelsi), merak hijau (Pavo muticus), 

bango tontong (Leptoptilos javanicus), cerek jawa (Charadrius javanicus), tepus pipi perak 

(Stachyris melanothorax) dan ciung-air jawa (Macronous flavicollis). Dua spesies yang 

disebutkan terakhir tidak ditemukan saat penelitian. Tetapi, Mei 2016 tepus pipi perak 

(Stachyris melanothorax) tampak merupakan spesies umum dijumpai di blok hutan 

pegunungan Liman-Wilis lereng barat dengan altitude antara 1140-1482 m dpl. Ada 

kemungkinan bahwa burung-burung kian terdesak di habitat hutan pegunungan yang amat 

sulit dijangkau. Berdasarkan informasi yang relatif dapat dipercaya bahwa burung-burung 

terancam punah/dalam kategori sebaran terbatas di hutan pegunungan Wilis seperti puyuh 

gonggong (Arborophila javanica) pada saat musim kemarau masih dapat diketemukan. 

Hanya saja spesies tersebut di pegunungan Wilis pada habitat alang-alang dan rimba di 

ketinggian sekitar 2000+ m dpl. Hal ini juga berkaitan dengan luasnya rimba di peg. Wilis 

yang mencakup 5-6 wilayah Kabupaten. Kemudian, lokasi tersebut hanya dapat ditempuh 

dengan beberapa hari dan dengan mendirikan “camp” di hutan. Kondisi demikian amat riskan 

disebabkan sedikit sumber mata air dan rawan kebakaran hutan. Nijman (2003) menegaskan 

bahwa puyuh gonggong secara eksklusif menempati habitat hutan alami, tetapi hanya di 

pegunungan yang lebih tinggi dan cenderung di bagian hutan yang dalam. Sebelumnya, van 

Balen et al (1999) menyatakan bahwa puyuh gonggong di Jawa Timur menempati habitat 

yang cocok baginya tetapi hanya sedikit seperti di hutan G.Raung dan Dataran Tinggi Ijen. 

Sementara, elang jawa (Spizaetus bartelsi) amat dimungkinkan sulit untuk diketemukan lagi 

di bagian barat pegunungan Wilis. Hal ini dikarenakan pepohonan besar di rimba bagian 

barat pegunungan Wilis tampaknya sudah kian jarang lagi. Meski, elang jawa sesungguhnya 

mempunyai 9 lokasi IBA di Jawa Timur. Studi terkini elang jawa di Jawa Timur seperti di 

Tahura Raden Soerjo (Afafa dkk. 2013) dan di TN Meru Betiri (Kurnianto dkk. 2013), Sari dkk. 

(2015) serta di TN Baluran 2015 (Widodo. in press) juga tidak menemukan elang jawa. Pada 

10 tahun yang lalu, yaitu April 2006 di Jawa Timur, elang jawa masih dapat diketemukan di 

blok hutan jati Gedangan TN Alas Purwo (Widodo 2009). Itu pun hanya merekord 1 individu 

sedang bertengger di pohon jati pada strata atas dengan ciri spesifiknya berjambul tegak. 

Pada saat penelitian Mei 2016, beberapa informasi masyarakat yang setiap harinya bekerja 

di hutan sekitar kawasan Cagar Alam G. Picis (Ponorogo), yang dijumpai mengatakan bahwa 

elang jawa sudah amat sulit diketemukannya. Faktor penyebabnya disampaikan antara lain 

adanya perburuan/penangkapan beberapa tahun silam.  

Burung sebaran terbatas lainnya yang tak dapat diketemukan saat penelitian di wilayah 

G.Wilis adalah Aethopyga eximia. Ternyata, A. eximia di G. Lawu distribusi altitudinalnya 

cukup luas, yaitu antara 1100-2900 m dpl. Sesungguhnya, Jawa Timur bukan batas sebaran 

terakhir A. eximia. Karena, A. eximia masih dapat diketemukan di Tahura Raden Soerjo, 

Jawa Timur pada ketinggian antara 1261-1654 m dpl (Afafa dkk. 2013). Tidak ditemukannya 

A eximia pada variasi ketinggian 1252-1482 m di rimba G. Wilis, mungkin adanya 
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keterbatasan habitat dan sumber pakannya. Di hutan G.Slamet, Jawa Tengah, A. eximia 

ditemukan cukup umum (Widodo 2012), hal itu didukung dengan kondisi habitat hutan yang 

sangat rapat dan didukung vegetasi penghasil nektar seperti jambu-jambuan. Kondisi hutan 

lereng timur G. Slamet khususnya, ketinggiannya antara 1700 sampai lebih dari 2500 m dpl. 

Di G. Slamet, A. eximia tercatat bersarang pada tumbuhan perdu sekitar 2-2,5 m yang di 

bagian luar sarang ditutupi dengan lapisan lumut.   

Menurut Rombang dan Rudyanto (1990)  bahwa secara rinci burung-burung sebaran terbatas 

dan yang dikategorikan terancam punah di daerah penting bagi burung, di Jawa Timur dapat 

dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan tabel 5, distribusi burung-burung sebaran terbatas dan 

terancam punah di Jawa Timur cukup beragam, yaitu ada 33 spesies. Walaupun demikian, 

belum seluruhnya diketahui aspek-aspek ekologisnya. Burung-burung sebaran terbatas dan 

terancam punah tersebut mempunyai tipe habitat yang spesifik, seperti hanya menempati 

habitat hutan mangrove, daerah pesisir, dan hutan pantai. Sementara di Jawa Timur terdapat 

15 IBA. Burung-burung sebaran terbatas di hutan pegunungan lainnya, seperti di G.Raung, 

G.Bromo Tengger-Semeru, Dataran Tinggi Hyang, G.Ijen kiranya perlu dimonitoring. 

Diharapkan burung-burung sebaran terbatas di Jawa Timur tidak sampai statusnya  

dikategorikan terancam punah. Kalaupun, berbagai pihak turut berpartisipasi untuk 

memberikan perhatiannya. 

 

Tabel 5. Daerah sebaran burung terbatas dan terancam punah pada lokasi IBA di Jawa 

Timur 

No. Nama spesies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Mycteria cinerea    x           x 
2 Leptoptilos javanicus    x         x x  
3 Charadrius javanicus    x          x  
4 Charadrius mongulus     X           
5 Himantopus 

himantopus 
    X           

6 Limnodromus 
semipalmatus 

    X           

7 Egretta alba     X           
8 Pavo muticus       x x x x x x x x  
9 Spizaetus bartelsi x X x   x x x  x x x x x  
10 Arborophila javanica x X x   x  x  x  x x   
11 Ducula lacernulata x       x   x x    
12 Ptilinopus porphyreus  X x   x  x    x    
13 Otus angelinae            x    
14 Centropus nigrorufus    x  x          
15 Caprimulgus 

pulchellus 
     x          

16 Aerodramus 
vulcanorum 

  x             

17 Hydrochous gigas          x      
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Lanjutan Tabel 5. 
 
Tabel 5. Daerah sebaran burung terbatas dan terancam punah pada lokasi IBA di Jawa 

Timur 

No. Nama spesies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18 Megalaima armillaris x  x   x  x    x    
19 Pericrocotus miniatus x x x   x  x    x    
20 Pycnonotus 

bimaculatus 
x x x   x  x    x x   

21 Hypsipetes virescens x  x   x  x    x    
22 Enicurus velatus  x    x  x    x    
23 Macronous flavicollis       x   x  x x x  
24 Stachyris thoracica  x              
25 Stachyris 

melanothorax 
x x x   x  x  x   x x  

26 Stachyris grammiceps       x         
27 Seicercus 

grammiceps 
x x x   x  x    x x   

28 Rhipidura euryura x x x   x  x    x    
29 Aethopyga eximia x x x   x  x    x    
30 Zosterops flavus    x            
31 Lophozosterops 

javanicus 
x  x   x      x    

32 Serinus estherae x x x   x  x   x x    
33 Padda oryzivora          x   x   

Keterangan: x=daerah sebaran terbatas/terancam punah. 1=G,Liman-Wilis, 2=G.Kawi-Kelud, 

3=Tahura R.Soerjo, 4=Solo Delta, 5=Pantai Timur Surabaya, 6=G.Bromo Tengger-Semeru, 

7=Teluk Lenggana-P. Sempu, 8=Dataran Tinggi Hyang, 9=Pasir Putih-G.Besar- G.Ringgit, 

10=Meru Betiri, 11=G.Raung, 12=G.Ijen, 13=TN Baluran, 14=TN Alas Purwo, 15=Sumenep. 

Bila ditinjau nilai kemelimpahannya, hanya dua spesies burung sebaran terbatas yang 

termasuk di dalam kategori paling melimpah atau umum statusnya di lokasi penelitian, yaitu 

Megalaima armillaris dan Stachyris melanothorax. Sumber pakan dan iklim yang cocok bagi 

kedua spesies burung sebaran terbatas tersebut membuatnya termasuk dalam rangking 3 

dan 4 paling tinggi skor rata-ratanya. Banyaknya burung-burung yang diketemukan dalam 

survey dengan skor kemelimpahan relatif rendah antara lain penelitian tidak dilakukan di 

seluruh kawasan rimba G.Wilis. Rombang dan Rudyanto (1999) menegaskan bahwa tiga hal 

tekanan yang dihadapi di IBA 36 G. Liman-Wilis, yaitu: perluasan ladang, penebangan hutan 

dan perburuan liar. Namun demikian, berdasarkan pengamatan di wilayah barat G.Wilis 

tekanan utama yang mengancam komunitas fauna burung di area penelitian diduga 

terjadinya kebakaran hutan. Bekas kebakaran hutan tampak masih gundul. Memang, rimba 

hutan Wilis dikelilingi dengan HPT pinus dan di antaranya tumbuh alang-alang, juga perdu 

kaliandra, belukar kirinyuh, dan lantana camara. Alang-alang dan perdu-perduan lantana 

camara dan kirinyuh dapat tumbuh bebas dan kondisi seperti itu sering dijumpai menutup 

jalan rintisan ke dalam rimba yang curam dan dalam. 

Sementara berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di 

lokasi penelitian adalah para pekerja/pekebun kopi milik suatu perusahaan swasta. Para 

pekebun kopi menerima gaji cukup menjajikan kalau pada saat musim panen raya kopi pada 

bulan-bulan Agustus. Di waktu kekosongan tidak berkebun, mereka memelihara sapi dan 
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mencarikan rumput untuk pakan ternak-ternaknya. Mereka mengharapkan ada solusi dari 

berbagai pihak, untuk memberikan income tambahan tiap bulan yang layak bagi mereka. 

Bagi masyarakat yang tidak mempunyai ternak, biasanya ada yang berburu babi hutan, 

landak dan kemungkinan satwa burung. Dampak perburuan liar tersebut ada kemungkinan 

membawa pengaruh terhadap kian berkurangnya populasi kelompok merpati hutan 

(Columbidae), seperti yang menjadi target penelitian, yaitu Ducula lacernulata. Walaupun, 

suku Columbidae hutan lainnya (Ducula aenea, Ptilinopus porphyreus, dan Macropygia 

emilliana) masih dapat dijumpai saat penelitian. Burung-burung hutan di lokasi penelitian 

yang dimanfaatkan sebagai burung kicauan dan diburu, seperti cucak ijo, pentet, keling, 

srigunting, kores, dan srindit jawa.  Dengan mahalnya cucak ijo, maka selayaknya kalaupun 

kemelimpahan burung-burung kicauan tersebut pada saat penelitian termasuk rangking 

rendah (skor rata-rata kemelimpahan hanya 0,2). 

Untuk melepas ulang spesies-burung-burung yang selama ini telah terancam punah dan 

dalam kategori sebaran terbatas tampaknya perlu kehati-hatian. Karena, kondisi suatu habitat 

burung harus memenuhi kriteria sebagai tempat sumber pakan, aman untuk berbiak, dan 

hampir tidak mungkin akan terjadinya kompetisi dengan sesama spesies maupun antar 

spesies. Sumber pakan burung dan iklim mikro di dalam rimba blok penelitian sesungguhnya 

sudah sangat mendukung biodiversitas burung-burung di pegunungan Liman-Wilis. 

Sementara distribusi suatu spesies yang berkompetisi tergantung juga dengan kondisi 

fisiologis individu maupun dengan faktor lingkungan di sekitarnya (Bhattacharya et al. 2013).  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa 65 spesies burung tercatat menempati hutan Wilis 

bagian barat. Dari total tersebut, 55 spesis burung terdistribusi lebih banyak di rimba 

Sanggrahan, pada altitud 1382 m dpl; dan longitut 7o 46′  48,7″ LS dan 111o 43′ 28,3″ BT. 

Enam dari 13 spesies burung sebaran terbatas ditemukan selama studi lapangan, yaitu 

Stachyris melanothorax, Hypsypetes virescens, Pericrocotus miniatus, Lophozosterops 

javanicus, Rhipidura euryura dan Megalaima armillaris. Di antaranya yaitu M. armillaris dan S. 

melanothorax, berada pada rangking 3 dan 4 dengan skor kemelimpahan masing-masing 

17,4 dan 13,2. Sedangkan, rangking 1 dan 2 dengan skor kemelimpahan 22,8 dan 17,4 

masing-masing ditempati oleh Pycnonotus aurigaster dan Collocalia linchi.  

Sedikitnya 24 spesies tumbuhan hutan tercatat sebagai sumber pakan burung. Beberapa 

spesies tumbuhan yang lebih disukai burung sebagai sumber pakannya adalah Trema 

orientalis, Psychotria fimbricalyx, Mallotus paniculatus, Engelchardia spicata, Litsea chinense 

dan Wendlandia desythorsus. 

Seyogyanya, pembangunan fisik dihindari. Tetapi, lahan-lahan bekas kebakaran perlu 

direboisasi segera. Karena, Liman-Wilis adalah suatu kawasan IBA yang berfungsi sebagai 

daerah penting bagi burung-burung di Indonesia, khususnya di Jawa. Kearifan lokal bagi 

masyarakat di sekitar kawasan rimba G.Wilis perlu mendapat perhatian berbagai pihak 
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dengan harapan mampu bersama-sama menjaga keseimbangan ekosistem di dalam 

kawasan G.Liman-Wilis.  
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ABSTRACT 

 
This research aimed to compare ground cover plant and soil fauna diversity in three 

reclamation sites (developed by top soil hydroseeding, non top soil hydroseeding and 
naturally growing) of post-coal mining land in South Kalimantan. Vegetation analysis was 
carried out by purposively nested sampling with 2-3 replicates and by using 1x1m2 plot size. 
Soil fauna were sampled by pitfall traps located inside of the nested plot. This explorative 
research applied sampling sites as an independent variable. While the dependent variables 
included vegetation profile (taxa richness, diversity index, density, coverage, frequency, and 
importance value index (IVI) and soil fauna (taxa richness, diversity index, density, frequency 
and IVI). Data were analyzed by MS. Excel 2007, while the spatial variation of plants and soil 
fauna were analyzed by multivariate cluster and biplot of PAST Program. Results of this 
research showed that plant taxa richness was influenced by revegetation technique, whereas 
the soil fauna taxa richness of three sites was similar. Natural revegetation site showed the 
highest plant diversity index. However, the highest diversity index of soil animals was 
recorded in non-top soil hydroseeding site. Vegetation structure of three revegetation sites 
were distinct shown by Bray-Curtis similarity index (IBC < 15%). Soil fauna structure in non-top 
soil hydroseeding site was significantly different comparing to others (IBC < 50%), but the rest 
ones were similar shown by IBC > 90%. Overall, revegetation sites were dominated by exotic 
grasses and small Formicidae. 

 

Keywords : Diversity, ground cover, post-coal mining land, revegetation, soil fauna. 

 

PENDAHULUAN 

Kegiatan penambangan batubara telah menyumbang devisa negara terbesar di 

Indonesia. Pengelolaan lahan pascatambang yang tidak dilakukan dengan baik akan 

menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Kerusakan lahan pascatambang merupakan 

dampak negatif yang paling terlihat  (Aryadi dan Fauzi, 2012). Pemerintah telah menerbitkan 

beberapa peraturan dan undang-undang (UU) untuk mengatasi hal tersebut, antara lain UU 

RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PP RI Nomor 78 

Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan 

Mineral dan Batubara. Menindaklanjuti regulasi tersebut, kegiatan reklamasi melalui metode 

yang tepat sangat diperlukan. Salah satu metode yang sering digunakan dalam 

pengembalian fungsi lahan pascatambang adalah hydroseeding.  

mailto:wahyuanggarwanto@yahoo.co.id
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Hydroseeding merupakan metode reklamasi suatu lahan dengan menggunakan media 

cair yang berisi biji dan disemprotkan atau diratakan di permukaan lahan tersebut. Metode ini 

biasanya menggunakan spesies tumbuhan yang lebih tahan pada kondisi lahan yang ingin 

ditanami sehingga jarang digunakan spesies endemik yang lebih rentan terhadap perubahan 

lahan (Thomas dkk., 2015). Metode hydroseeding sering menggunakan sedikit jenis biji 

tumbuhan karena biji  tersebut harus mampu melewati alat semprot. Lahan hasil dari metode 

hydroseeding cenderung memiliki diversitas tumbuhan yang rendah dan lebih didominasi 

spesies-spesies yang tahan perubahan lingkungan (Adman dkk., 2012).  Penelitian ini 

dilakukan untuk membandingkan diversitas tumbuhan penutup tanah dan hewan permukaan 

tanah pada dua lahan hydroseeding dengan top soil dan non top soil serta lahan yang 

ditanami secara alami menggunakan metode konvensional di lahan pascatambang batubara 

dan untuk memperoleh metode yang efektif dalam melakukan reklamasi. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan September 2015 hingga Februari 2016. 

Pengambilan data lapangan dilakukan di Site Kintap PT. Amanah Anugerah Adi Mulia 

Stasiun Lok Buntar, Desa Riam Andungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, 

Kalimantan Selatan. Analisis data dilakukan di Laboratorium Ekologi dan Diversitas Hewan, 

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, 

Malang. 

Cara Kerja 

Analisis tumbuhan (vegetasi) penutup tanah dilakukan dengan menggunakan metode 

purposively nested sampling pada tiga lahan reklamasi pascatambang batubara yaitu lahan 

hydroseeding top soil, hydroseeding non top soil dan lahan yang ditanami secara alami 

menggunakan metode konvensional. Nested sampling dilakukan dengan 2-3 ulangan yang 

tersebar secara acak pada masing-masing lokasi sampling sesuai dengan kompleksitas dan 

pola distribusi tumbuhan. Petak contoh yang digunakan berukuran 1x1 m2. Petak dibuat 

dengan menggunakan kayu dan raffia membatasi bidang tanah yang akan diamati 

vegetasinya. Kekayaan spesies, kerapatan dan kerimbunan rumput, herba atau semai 

kemudian dihitung. 

Hewan permukaan tanah yang diamati adalah hewan yang aktif pada permukaan 

tanah (epigeic fauna) baik di dalam atau sekitar petak contoh. Cara pengambilan hewan 

contoh dengan metode pitfall trap. Metode ini menggunakan gelas plastik berisi alkohol dan 

deterjen yang ditanam dalam tanah. Penggunaan alkohol 70% dan deterjen ini dimaksudkan 

agar mempermudah hewan yang terperangkap dalam gelas jebak mati dan terawetkan 

dengan segera. Jebakan ini dibiarkan selama 2-3 hari untuk memperoleh hasil yang 

representatif. Setiap lokasi sampling pencuplikan hewan tanah dilakukan sebanyak tiga kali 
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ulangan. Hewan tanah yang diperoleh kemudian disimpan dalam botol flakon berisi alkohol 

70% yang selanjutnya hewan contoh tersebut diidentifikasi jenisnya. 

Data kerapatan tumbuhan, kerimbunan tumbuhan dan kelimpahan hewan tanah yang 

diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan MS. Excel 2007 dan 

program PAST. Data vegetasi penutup tanah diolah untuk menentukan kerapatan, 

kerimbunan, frekuensi, kerapatan relatif, kerimbunan relatif, frekuensi relatif, dominansi 

melalui penentuan indeks nilai penting (INP), kekayaan taksa dan diversitas (H’/Indeks 

Diversitas Shannon – Wiener). Data kelimpahan hewan tanah diolah untuk menentukan 

kekayaan taksa, kerapatan, frekuensi, kerapatan relatif, frekuensi relatif, INP dan H’. Data 

struktur komunitas ditampilkan secara deskriptif dalam bentuk grafik. Variasi spasial 

tumbuhan dan hewan tanah dianalisis cluster dengan program PAST untuk menentukan 

tingkat kesamaan komunitas dengan indeks kesamaan komunitas Bray-Curtis. Analisis biplot 

dengan PAST dilakukan untuk mempelajari metode mana yang lebih efektif dan efisien untuk 

meningkatkan diversitas hewan tanah dan tumbuhan penutup tanah.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diversitas dan Struktur Vegetasi Penutup Tanah 

Nilai indeks diversitas Shannon-Wiener (H’) dan kekayaan spesies menunjukkan 

bahwa telah terjadi variasi diversitas vegetasi penutup tanah pada tiga lahan pascatambang 

batubara yang direklamasi baik menggunakan metode hydroseeding dengan top soil, 

hydroseeding tanpa top soil atau konvensional. Nilai indeks diversitas dan kekayaan spesies 

di lahan pascatambang yang direklamasi menggunakan metode konvensional menunjukkan 

nilai yang sedang (Gb 1). Menurut Odum (1971), nilai indeks diversitas Shannon – Wiener 

(H’) memiliki arti sebagai berikut H' <1 menunjukkan diversitas yang rendah, 1<H'<3 

menunjukkan diversitas yang sedang dan H' > 3 menunjukkan diversitas yang tinggi. 

Diversitas vegetasi penutup tanah pada lahan konvensional teramati berbanding lurus 

dengan nilai kekayaan taksa yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode 

konvensional untuk reklamasi lahan pascatambang masih lebih baik dalam hal 

keanekaragaman vegetasi penutup tanah. Sesuai dengan Asir (2013), penggunaan metode 

hydroseeding memiliki kelemahan yaitu tingkat keanekaragaman tumbuhan sangat terbatas 

dan dipengaruhi oleh berapa banyak jenis biji tumbuhan yang digunakan walaupun hasil 

reklamasi dapat diperoleh dengan jangkauan luas serta waktu yang digunakan relatif singkat.  
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Gambar 1.  Nilai indeks diversitas (H’) (A) dan  kekayaan spesies (species richness) (B) 
vegetasi penutup tanah di lahan hydroseeding dan konvensional (K) 

 Keterangan : K : Konvensional, HT : Hydroseeding top soil, HN : hydroseeding non top soil 

Berdasarkan indeks kesamaan komunitas Bray-Curtis, penggunaan dua teknik 

reklamasi lahan pascatambang yang berbeda dan penggunaan dua jenis perlakuan lahan 

hydroseeding memberikan hasil yang berbeda. Gb. 2 merupakan hasil analisis cluster yang 

menunjukkan tidak adanya kesamaan komunitas antara dua lahan hydroseeding dan satu 

lahan konvensional.  Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variasi vegetasi penutup tanah 

teramati sangat besar.  

Gb. 3  menunjukkan variasi struktur komunitas vegetasi penutup tanah yang 

ditunjukkan oleh kerapatan (K), kerimbunan (D), frekuensi (F) dan Indeks Nilai Penting (INP).  

Panicum repens, dengan INP 140,92%, mendominasi pada lahan konvensional. Spesies ini 

memang  bersifat invasif yang berasal dari Eropa, Afrika dan Amerika. P. repens ini tergolong 

spesies dengan tingkat toleransi tinggi pada stres kekeringan (Stone, 2011). Pada lahan 

hydroseeding vegetasi penutup tanah didominasi oleh Brachiaria decumbens atau biasa 

disebut rumput signal dengan nilai INP masing-masing 195,13% untuk lahan dengan 

hydroseeding top soil dan 300% untuk hydroseeding non top soil. 
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Gambar 2. Pengelompokan vegetasi penutup tanah berdasarkan Indeks Kesamaan 
Komunitas Bray-Curtis pada lahan hydroseeding dan lahan konvensional 

 

Low (2015) menyatakan B. decumbens ini berasal dari daerah Afrika tepatnya daerah 

Uganda, Kenya, Tanzani Rwanda, Burundi dan Zaire, namun spesies ini sudah tersebar di 

Australia, Indonesia dan Malaysia. Spesies ini terkenal tahan terhadap perubahan iklim. B. 

decumbens bersifat invasif dan tidak edible bagi hewan herbivora karena memiliki racun 

steroid saponin. Hal ini menunjukkan bahwa rumput signal lebih tahan terhadap kekeringan. 

Sehingga, ketika ditanam di lahan tanpa top soil yang kurang subur dan cenderung kering, 

spesies ini mendominasi.  
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Gambar 3.  Variasi kerapatan relatif (A), kerimbunan relatif (B), frekuensi relatif (C) dan 
penguasaan (INP) (D) vegetasi penutup tanah di lahan hydroseeding dan lahan 
konvensional 

 Keterangan : K : Konvensional, HT : Hydroseeding top soil, HN : hydroseeding non top soil 

Diversitas dan Struktur Hewan Tanah di Lahan Pascatambang Batubara 

Selain diversitas tumbuhan penutup tanah, penelitian ini juga mengamati diversitas 

hewan permukaan tanah. Diversitas hewan tanah tergolong dalam kategori rendah hingga 

sedang (0,9 – 1,49). Selain itu, kekayaan taksa  tidak menunjukkan perbedaan sama sekali 

pada lahan reklamasi yang diamati (Gb 4.). Diversitas hewan tanah di lahan reklamasi 

dengan teknik konvensional lebih rendah daripada lahan reklamasi menggunakan teknik 

hydroseeding. Menurut Araújo dkk. (2013) suatu lahan akan dihuni banyak hewan tanah 

ketika lahan tersebut memiliki tumbuhan penutup tanah yang banyak dan rapat. Penggunaan 

teknik hydroseeding menghasilkan lahan yang rapat dengan tumbuhan penutup tanah karena 

penggunaan alat penyebar biji dapat menjangkau lahan yang luas. Sedangkan Metode 

konvensional hanya dapat menanami di beberapa titik saja.  

 

A B 

C D 
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Gambar 4.  (A) Nilai indeks diversitas (H’) dan (B) kekayaan taksa (taxa richness) hewan 
tanah di lahan hydroseeding dan konvensional (K) 

 Keterangan : K : Konvensional, HT : Hydroseeding top soil, HN : hydroseeding non top soil 

 

Untuk mengetahui tingkat kesamaan komunitas hewan tanah di ketiga lokasi, analisis 

klaster dilakukan berdasarkan Indeks Bray-Curtis sebagai dasar pengelompokan. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa komunitas hewan tanah di lahan hydroseeding top soil dan 

lahan konvensional memiliki kesamaan lebih dari 80%. Kesamaan komunitas hewan tanah ini 

dimungkinkan terjadi karena kedua lokasi memiliki lapisan top soil yang sama. Diversitas 

hewan tanah pada lahan hydroseeding non top soil diketahui lebih tinggi daripada dua lahan 

yang lain. 
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Variasi struktur komunitas hewan tanah dapat dilihat pada Gb. 6. Berdasarkan gambar 

tersebut dapat diketahui bahwa hewan tanah di lahan konvensional dan hydroseeding top soil 

didominasi oleh Formicidae merah kecil. Pada lahan hydroseeding non top soil terjadi 

kodominasi antara Formicidae hitam kecil dan Formicidae merah kecil. Hydroseeding 

menyediakan penutupan dan penyediaan nutrisi lebih banyak daripada metode konvensional 

yang sudah dilakukan selama ini. Hal ini menyebabkan hewan-hewan tanah akan lebih 

memilih untuk menempati lahan hydroseeding karena energi yang diperlukan untuk 

memperoleh makanan akan lebih sedikit (Tormo, dkk., 2007). Formicidae termasuk 

organisme omnivor serta pemakan bahan organik (detrivor). Oleh karena itu, koloni 

Formicidae akan lebih banyak keberadaannya di dekat sumber bahan organik.  
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Gambar 5. Pengelompokan komunitas hewan tanah berdasarkan Indeks Kesamaan Komunitas Bray-
Curtis pada lahan hydroseeding dan lahan konvensional 

 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

624 
 

 

Gambar 6.  (A) Variasi kerapatan relatif, (B) frekuensi relatif dan (C) penguasaan (INP) 
hewan tanah di lahan hydroseeding dan lahan konvensional 

 Keterangan : K : Konvensional, HT : Hydroseeding top soil, HN : hydroseeding non top soil 

 

 

Bagaimana Interaksi Tumbuhan Penutup dan Hewan Permukaan Tanah di lahan reklamasi 

pascatambang batubara? 

Interaksi antara tumbuhan penutup tanah dan hewan permukaan di lahan reklamasi 

pascatambang batubara ditentukan berdasarkan hasil analisis biplot. Berdasarkan Gb. 7 

dapat diketahui bahwa lahan hydroseeding top soil memberikan daya dukung yang paling 

baik, diikuti lahan hydroseeding non top soil dan lahan dengan revegetasi alami. Di Lahan 

hydroseeding top soil, , diversitas hewan tanah dan tumbuhan paling tinggi. Sebaliknya, 

diversitas hewan tanah dan tumbuhan penutup pada lahan konvensional lebih rendah dan 

hampir sama dengan lahan hydroseeding non top soil . Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan top soil sangat diperlukan untuk menumbuhkan diversitas tumbuhan serta 

memperbaiki habitat diversitas hewan tanah. Top soil yang ditambahkan selain mengandung 

bahan organik yang tinggi. Selain mengandung bahan organik tinggi, top soil juga memiliki 

nilai N, pospat (P2O5), kalium, kalsium dan magnesium serta memiliki pH yang netral (Inonu, 

dkk., 2011). Menurut Thomas dkk. (2015) tanah pascatambang yang berwarna cokelat (top 

soil) memiliki jumlah C dua kali lebih banyak dan nilai N satu setengah kali lebih banyak 

dibanding tanah pascatambang abu-abu (non top soil).  

A 

C 

B 
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Interaksi beberapa spesies tumbuhan dengan beberapa famili hewan permukaan tanah 

ditunjukkan dengan Gb. 7. Lahan reklamasi dengan top soil yang ditumbuhi Brachiaria 

decumbens menjadi habitat bagi laba-laba Arachnidae dan semut Formicidae hitam kecil 

namun Formicidae merah kecil hanya ditemukan sedikit. Lahan reklamasi dengan top soil  

dan konvensional ditumbuhi banyak Calopogonium sp. yang kemudian  banyak menjadi 

habitat Formicidae merah kecil diikuti oleh Grilidae. Sebaliknya, Lahan konvensional dan 

lahan reklamasi non top soil banyak ditumbuhi Panicum repens, jumlah Grillidae serta 

Formcidae hitam kecil yang ditemukan sedikit. Dengan demikian vegetasi berinteraksi erat 

dengan hewan permukaan tanah.  

 

Gambar 7.  Diversitas Beberapa Spesies Hewan Permukaan Tanah dan Tumbuhan Penutup 
di Tiga Lahan Pascatambang Batubara 

Keterangan : K : Konvensional, HT : Hydroseeding top soil, HN : hydroseeding non top soil 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teknik reklamasi lahan 

pascatambang dengan menggunakan metode konvensional menghasilkan diversitas 

tumbuhan yang lebih baik (1,69) dibandingkan dengan metode hydroseeding (0,67 dan 0,41). 

Akan tetapi, hal tersebut tidak diikuti dengan tingginya diversitas hewan tanah. Diversitas 

hewan tanah cenderung lebih tinggi di lahan hydroseeding, terutama hydroseeding non top 

soil (1,49), dibandingkan dengan metode konvensional (0,9). Metode yang efektif dalam 

upaya reklamasi adalah metode hydroseeding dengan penambahan top soil 
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ABSTRACT 
 

Endophytic bacteria is microbes that have many benefits in agriculture and supporting 
sustainable agriculture, so it have potential as  plant growth  regulator, improve plant resistance 
to diseases and pests. Endophytic bacteria associated with plants with as mutualism and 
comensalism, can be isolated from the roots, stems, flowers, and cotyledons, in the plant tissue 
inside the cell, in the space between cells or vascular tissue. Endophytic bacteria has high 
diversity because in one plant there’re many kinds of endophytic bacteria. So in more plant found 
a very much kinds of endophytic bacteria. In addition, endophytic bacteria are a source of genetic 
diversity that has not been described, and indirectly as source of chemical diversity with spesific 
typical in biology and structure. This research was conducted by exploring and characterize 
endophytic bacteria in casava, tomatoes, and chili get diversity of endophytic bacteria and can be 
used for further research. Stages of the method were take healthy plant sampling, isolation, and 
characterization. Isolation is done on the roots and stems, characterization include forming 
colonies and bacteria, physiological and biochemical tests. Exploration results obtained 5 isolates 
from cassava plants, 10 isolates from tomato plants, 10 isolates from pepper plants. 
Characterization of endophytic bacteria including Pseudomonad fluorecens and Bacillus sp.  
 
Keywords: Bacillus sp., diversity, endophytic bacteria, Pseudomonad fluorecens 

 
 

PENDAHULUAN 

Bakteri endofit merupakan salah satu kelompok mikroba yang sebagian atau seluruh siklus 

hidupnya terjadi di dalam jaringan sehat seperti biji, akar, batang dan daun, tanpa menyebabkan 

tanaman penyakit, bersifat mengkolonisasi jaringan tanaman, umumnya berasosiasi secara 

mutualisme (Bacon dan White, 2000; Strobel, et al., 2004).  Bakteri endofit awalnya berasal dari 

lingkungan eksternal dan masuk ke dalam tanaman melalui stomata, lentisel, luka, akar, proses 

perkecambahan biji dan selanjutnya terlokalisir pada bagian tempat bakteri tersebut mulai masuk 

atau menyebar ke bagian tanaman lainnya (Kaga, 2009). Menurut Jha et al. (2013), kolonisasi 

bakteri endofit di perakaran terjadi secara interseluler dan intraseluler.  Bakteri endofit sebagai 

agens pengendali biologi penyakit umumnya mempunyai mekanisme antagonisme spesifik yaitu 

predasi, kompetisi, antibiosis dan sebagai elisitor ketahanan sistemik tanaman (Kloepper dan 

Choong-Min Ryu, 2006).  

Momota et al., (2012) menyatakan bahwa mikroba endofit sebagian besar berhasil diisolasi dari 

rizosfer atau filosfer dalam satu jaringan tanaman dan hasilnya bisa ditemukan beberapa jenis 

mikroba endofit. Selain itu, keragaman mikroba endofit secara umum dipengaruhi oleh faktor 

dinamika lingkungan yang mempengaruhi struktur dan komposisi dari mikroba endofit pada 
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perakaran, batang, cabang, daun selain itu juga adanya faktor interaksi antara sesama mikroba 

endofit. juga menyatakan bahwa keragaman karakter bakteri endofit dipengaruhi oleh ekosistem 

tanaman inang dengan komponen biotik dan abiotik (Hardoim, 2011). 

Penelitian ini merupakan awal dari eksplorasi bakteri endofit pada tanaman cassava, tomat dan 

cabai yang selanjutnya diidentifikasi dan akan digunakan untuk penelitian sebagai agens 

pengendali biologi penyakit pada ketiga tanaman tersebut khusus di Malang-Jawa Timur 

METODE PENELITIAN 

Eksplorasi Bakteri Endofit 

1. Dari Tanaman Cassava 

Bakteri endofit diisolasi dari batang tanaman cassava,  batang dipotong melintang, dicuci 

bersih menggunakan air steril. Selanjutnya dipotong sepanjang 2-3 cm dan direndam dalam 

alkohol  70% (10 menit), dibilas dengan air steril 3 kali,  dan disterilkan menggunakan larutan 

klorok  5% (60 menit). Dibilas air steril 3 kali kemudian diinokulasi pada  media Nutrient  Agar 

(NA) (Merck) : 20 g/l dan diinkubasi pada 280C (24 jam). Setelah bakteri tumbuh disubkultur pada 

media Nutrient Agar (NA) (Merck) : 20 g/l dan diinkubasi pada 280C (24 jam).  

2. Dari Tanaman Tomat dan Cabai 

Bakteri endofit diisolasi dari bagian tanaman sehat yang diambil di sekitar tanaman sakit 

yaitu batang (sepanjang 50 cm dari pangkal) dan akar (seluruh bagian akar) yang berpotensi 

mengandung bakteri endofit. 

Isolasi dari batang. Bagian batang yang diisolasi adalah sepanjang 50 cm dari pangkal 

kemudian dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran permukaan sampai 

permukaan bersih kemudian bagian-bagian tersebut dipotong menjadi spesimen sepanjang 1 cm 

dan disterilkan permukaannya dalam klorok 1,25% (1 menit), direndam alkohol 96% (5 detik) 

kemudian direndam air steril (5 detik) dan dilakukan 3 kali. Spesimen tersebut dikeringanginkan 

di atas kertas saring steril di dalam laminar air flow (LAF) (5 menit) (Widayanto, 2008). Specimen 

batang dibelah bagian permukaan yang telah disterilkan kemudian diinokulasikan pada media NA  

(Merck) : 20 g/l, biakan tersebut diinkubasi pada 280C (48 jam). 

Isolasi dari akar. Bagian akar yang diisolasi adalah semua bagian, dicuci dengan air mengalir 

untuk menghilangkan kotoran di permukaan sampai bersih kemudian dipotong menjadi spesimen 

sepanjang 1 cm. Spesimen disterilkan dalam klorok 1,25% (1 menit) kemudian direndam alkohol 

96% (5 detik), kemudian direndam air steril (5 detik) dan dilakukan 3 kali.  Spesimen 

dikeringanginkan di atas kertas saring steril di dalam laminar air flow (LAF) (5 menit) (Widayanto, 

2008). Spesimen diinokulasikan pada media NA (Merck) : 20 g/l dengan posisi tegak pada 

medium sehingga potongan akar bagian bawah menyentuh medium. Hasil inokulasi diinkubasi 

pada 280C (24 jam).  

Untuk identifikasi dilakukan beberapa uji yaitu bentuk sel, Gram, pembentukan endospora, 

pertumbuhan pada suhu lebih dari 400C, pigmen  fluorecens, pertumbuhan pada NaCl 2%, 5%, 
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dan lebih dari 10%, pertumbuhan aerob dan anaerob. Hasil identifikasi dicocokkan dengan 

Garrity et al. (2004) Taxonomic Outline of the Prokaryotes Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bakteri endofit  yang berhasil diisolasi dari cassava sebanyak 5 isolat, tanaman tomat 

sebanyak 10 isolat dan dari tanaman cabai sebanyak 10 isolat, semua isolat  selanjutnya 

diidentifikasi dan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil identifikasi bakteri endofit 

Parameter Cassava Tomat Cabai 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

                          

Bentuk sel b b b b b b b b b b b b b b b b b b b B b b b b b 

Gram + + + - - - - - - - - - + + + - - - + + + - - - - 

Endospora + + + - - - - - - - - - + + + - - - + + + - - - - 

Pertumbuh
an (>400C) + + + - - - - - - - - - + + + - - - + + + - - - - 

Pigmen 
fluorecens 
pada Media 
King’s B 

- - - + + + + + + + + + + + + + + + - - - + + + + 

Pertumbuhan 
pada Larutan 
NaCl 
2% 
5% 
>10% 

 
 
 
+ 
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Keterangan : b adalah bentuk sel basil 

 
Sementara itu, pigmen fluorecens pada media King’S B dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Pigmen fluorecens pada media King’s B (kultur bakteri endofit umur 48 jam) 
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Berdasar hasil identifikasi pada Tabel 1 dan Gambar  2, diperoleh bahwa bakteri endofit  yang 

berhasil diisolasi dari tanaman cassava adalah 3 isolat Bacillus sp. dan 2 isolat Pseudomonad 

fluorecens, dari tanaman tomat adalah 7 isolat  Pseudomonad fluorecens, 3 isolat Bacillus sp., 

dari tanaman cabai adalah  7 isolat  Pseudomonad fluorecens, 3 isolat Bacillus sp.  

Hasil isolasi bakteri endofit dari ketiga tanaman diperoleh dua ragam bakteri endofit yaitu 

Pseudomonad  fluorecens dan Bacillus sp. Hal ini karena kedua bakteri endofit tersebut sangat 

mudah untuk ditumbuhkan pada media buatan dan berpotensi sebagai agens pengendali biologi 

(Miller et al., 2012) dan kedua bakteri endofit tersebut juga mendominasi pada semua jenis 

tanaman dan semua umur tanaman, juga keragaman bakteri endofit yang paling banyak 

ditemukan pada tanaman adalah genus Pseudomonas dan Bacillus. (Vendan et al., 2010). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Purnawati dan Nirwanto (2007) berhasil mengisolasi 2 isolat 

bakteri endofit dari tanaman cassava yang diduga genus Pseudomonas dan Bacillus.  

Alasan lain yang mendukung hasil penelitian karena bakteri endofit  diisolasi dari jaringan 

tanaman yang diperoleh dari  tempat dengan topografi, kondisi lingkungan dan kondisi 

pertanaman yang berbeda sehingga ada indikasi terdapat keragaman. Keragaman isolat bakteri 

endofit yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, iklim, habitat, interaksi bakteri 

endofit dengan inang, interaksi bakteri endofit dengan mikroba lain.  Alasan ini dinyatakan pula 

dalam penelitian yang telah dilakukan oleh  Hardoim (2011) bahwa  keragaman mikroba endofit 

dipengaruhi oleh faktor dinamika lingkungan yang mempengaruhi struktur dan komposisi dari 

mikroba endofit pada perakaran, batang, cabang, daun selain itu juga adanya faktor interaksi 

antara sesama mikroba endofit dan karakter bakteri endofit dipengaruhi oleh ekosistem tanaman 

inang dengan komponen biotik dan abiotik.  

 
KESIMPULAN 
 
Berdasar hasil identifikasi pada penelitian deperoleh 2 isolat bakteri endofit yaitu Pseudomonad 

fluorecens dan Bacillus sp. yang berhasil diisolasi dari tanaman cassava, tomat, dan cabai. 
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ABSTRACT 
 

Lipid microalgae is a futuristic oil for a sustainable biodiesel production. One of the most 
important determining factors in obtaining oil from microalgae is the selection of species. 
Therefore, this study conducted to isolation and characterization of microalgae from Wonorejo 
through screening of qualitative lipid content to examine the kinds of microalgae which are 
potential as raw materials for biodiesel feedstock. The microalgae were isolated from 3 locations 
of Wonorejo estuaries, Surabaya. Microalgae samples were obtained using plankton net from 
water bodies. The abundance was measured using Sedgewich rafter. Physical and chemical 
parameters (temperature, DO, salinity, brightness, content of ammonia, nitrite, nitrate and 
phosphate ) were measured. Isolation of microalgae was conducted using serial dilution and 
streak plate. Qualitative analysis of lipid content was carried out by Nile red staining and 
observed under a fluorescence microscope with a wavelength of 450-490 nm.The result showed 
that the total abundance of microalgae in Wonorejo estuaries was 1355,53 – 1605,10 ind/l. The 
isolated microalgae were classified into 5 genera which are of Nitzschia, Navicula, Oscillatoria, 
Chlorococcum and Nannochloropsis. Chlorococcum had the highest lipid content and potential to 
be developed further as a raw material for biodiesel.  
 
Keywords: Biodiesel, Chlorococcum Microalgae, Isolation, Lipid content, Nile red 

 
 

PENDAHULUAN 

Energi telah menjadi kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi. Semua sarana dan prasarana 

penunjang kehidupan manusia digerakkan oleh energi. Kebutuhan energi di Indonesia selama ini 

cenderung dipenuhi dari bahan bakar fosil yang semakin lama semakin menipis dan tidak dapat 

diperbarui (Amini dan Susilowati, 2010). Kesadaran akan cadangan bahan bakar fosil yang 

semakin menipis menyebabkan pengembangan bahan bakar alternatif terbarukan terus 

dilakukan, salah satunya adalah bahan bakar biodiesel (Mata et al, 2010). Mikroalga merupakan 

salah satu organisme yang dapat dinilai ideal dan potensial untuk dijadikan sebagai bahan baku 

produksi biodiesel (Gouveia and Oliveira, 2009). Keuntungan pengembangan mikroalga sebagai 

penghasil biodiesel karena kemampuannya untuk mensintesis lipid sangat tinggi dengan 

kandungan lipid dalam biomassa kering spesies mikroalga tertentu dapat mencapai di atas 50%-

80% dan pertumbuhan yang sangat cepat (Hossain et al, 2008 ; Hu and Gao, 2006). Lipid inilah 

yang merupakan senyawa dasar pembentukan bahan bakar biodiesel. Mata et al, 2010, 

mailto:dinierma@bio.its.ac.id


Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

635 
 

menyatakan bahwa biodiesel merupakan senyawa alkil ester yang didapat dari proses 

transesterifikasi senyawa hidrokarbon yang bisa didapat dari hewan, tumbuhan atau triasilgliserol 

(TAG) alga. Shcenk et al, 2008 menyatakan mikroalga di alam dapat mengakumulasi lipid pada 

keadaan tertentu. Mikroalga ketika berada pada kondisi yang tidak optimal akan mengubah jalur 

biosintesis lipid mereka menuju pembentukan dan akumulasi lipid netral (20%-50% berat kering), 

terutama dalam bentuk triasilgliserol (TAG) (Hu et al, 2008). Mikroalga mengakumulasi total lipid 

dalam jumlah banyak sampai menemukan lingkungan tumbuh yang baik ( Mata et al, 

2010).Pertumbuhan dan produktivitas lipid dari mikroalga dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya yaitu: cahaya (kualitas, kuantitas), temperatur, konsentrasi nutrisi, pH dan salinitas 

(Mata et al, 2010). Penelitian mengenai potensi mikroalga telah banyak dilakukan, namun 

penelitian terhadap potensi mikroalga alam terutama dari perairan Wonorejo sebagai bahan baku 

penghasil biodiesel belum pernah dilakukan. Sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan isolasi 

dan seleksi terhadap kandungan lipid secara kualitatif untuk mengetahui jenis mikroalga yang 

ditemukan di perairan Wonorejo yang berpotensi sebagai bahan baku biodiesel.  

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Sampling mikroalga, identifikasi dan analisis kandungan lipid mikroalga secara kualitatif dilakukan 

pada bulan Februari – Juni 2015. Pengambilan sampel mikroalga dilakukan di 3 stasiun muara 

Wonorejo, Surabaya. Isolasi dan identifikasi mikroalga dilakukan di Laboratorium Botani Jurusan 

Biologi ITS. Uji kualitatif kandungan lipid dilakukan di Laboratorium Histopatologi Anatomi RSKI 

Universitas Airlangga Surabaya. 

 

Pengambilan dan Perhitungan Kelimpahan Mikroalga 

Pengambilan sampel mikroalga dilakukan dengan menggunakan plankton net yang memiliki 

mesh size 45 µm dengan diameter mulut jaring 31 cm dan panjang jaring 100 cm. Sampel 

mikroalga yang tersaring dimasukkan ke dalam botol sampel dengan volume 30 ml dan di simpan 

dalam cool box untuk dilakukan identifikasi, isolasi dan analisis kandungan lipid di laboratorium. 

Sampel mikroalga yang dilakukan perhitungan kelimpahan dimasukkan ke dalam botol sampel 

berbeda dan diawetkan dengan menggunakan formalin 4%. Perhitungan kelimpahan dengan 

menggunakan sedgwick rafter pada semua bidang dengan 2 kali pengulangan. Mikroalga yang 

teramati selanjutnya dihitung dengan hand tally counter. Kelimpahan mikroalga dihitung dengan 

rumus (APHA, 1975): 

N = T/L x P/p x V/v x 1/w 

Keterangan :  

N = kelimpahan (ind/l); T = luas gelas penutup (mm2); L = luas lapang pandang (mm2); P = 

jumlah mikroalga yang tercacah; p = jumlah lapang pandang yang diamati; V = volume sampel 
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yang tersaring (ml); v = volume mikroalga dalam Sedgwick rafter; w = volume sampel mikroalga 

yang disaring (ml).    

A. Pengukuran Faktor Fisika dan Kimia Perairan Muara Wonorejo 

Parameter fisika perairan yang diukur untuk setiap titik sampling yaitu: suhu menggunakan 

termometer, pH menggunakan pH meter, kecerahan perairan menggunakan secchi disk, salinitas 

menggunakan hand refractometer (ATC FG-217), dan oksigen terlarut menggunakan DO meter 

(Lutron DO-5510). Parameter kimia yang diukur yaitu kandungan amonia (NH4
+), nitrit (NO2

-), 

nitrat (NO3
-), dan fosfat (PO4

2-). 

B. Isolasi, Purifikasi dan Identifikasi Mikroalga 

Isolasi mikroalga dilakukan dengan metode pengenceran bertingkat dan streak plate dalam 

medium cair dan padat dengan air yang berasal dari perairan Wonorejo pada setiap stasiun 

pengambilan sampel. Sampel mikroalga sebanyak 10 mL yang telah didapatkan terlebih dahulu 

dilakukan pengenceran bertingkat dalam 10-1 sampai 10-4. Kemudian sebanyak 2 tetes mikroalga 

diteteskan pada media agar dan diratakan ke seluruh permukaan media dengan menggunakan 

Drygalski. Kultur mikroalga selanjutnya diinkubasi selama 7 – 14 hari. Koloni isolat mikroalga 

yang tumbuh pada media agar kemudian dimurnikan dengan teknik gores 16 (streak plate) 

sampai diperoleh koloni monospesies mikroalga. Isolat mikroalga diinkubasi pada suhu 25-27°C 

di bawah cahaya lampu dengan fotoperiode 12:12 siklus terang dan gelap selama 7 – 14 hari.  

Koloni mikroalga yang tumbuh terpisah pada media agar diamati di bawah mikroskop dan 

diidentifikasi dengan acuan menggunakan buku identifikasi ”Freshwater Algae: Identification and 

Use as Bioindicators” (Bellinger and Sigee, 2010). 

 

Analisis Kualitatif Kandungan Lipid Mikroalga 

Analisis kualitatif kandungan lipid dilakukan dengan pewarnaan Nile red. Isolat mikroalga 

diwarnai dengan mensuspensikan sel mikroalga yang tumbuh pada media padat ke 0,5 ml 

larutan Nile red (0,1 mg Nile red/mL aseton) dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu ruang. 

Selanjutnya dilakukan pembilasan dengan aquades dan diambil 1 tetes sel mikroalga yang 

terwarnai dan diletakkan di atas gelas objek untuk diamati di bawah mikroskop fluorescence 

(Olympus fs x 100 bioimagine navigator) pada panjang gelombang 450 – 490 nm (Matsunaga et 

al, 2009 ; Elumalai, et al, 2011). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi Jenis dan Kelimpahan Mikroalga di Muara Wonorejo 

Secara umum komposisi mikroalga di semua stasiun pengamatan terdiri atas 7 kelas yaitu 

Zygnemophyceae, Cyanophyceae, Coscinodiscophyceae, Flagilariophyceae, 

Eustigmatophyceae, Chlorophyceae dan Bacillariophyceae (Gambar 1). Komposisi mikroalga 

lebih beragam pada stasiun 1 yang terdiri dari 7 kelas mikroalga dengan 12 genus yaitu 1 genus 
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dari kelas Zygnemophyceae, 2 genus dari kelas Cyanophyceae, 1 genus dari kelas 

Coscinodiscophyceae, 3 genus dari kelas Flagilariophyceae, 1 genus dari kelas 

Eustigmatophyceae, 1 genus dari kelas Chlorophyceae dan 3 genus dari kelas Bacillariophyceae. 

Pada stasiun 2 terdapat 5 kelas dengan 8 genus. Stasiun 3 memiliki komposisi mikroalga yang 

lebih beragam dibandingkan dengan stasiun 2. Pada stasiun 3 terdapat 5 kelas dengan 10 

genus.  

 

Gambar 1. Komposisi dan jumlah berdasarkan jenis dari setiap kelas mikroalga di semua stasiun  
       pengamatan 
 

Komposisi jenis mikroalga yang ditemukan selama pengamatan didominasi oleh kelas 

Cyanophyceae dan Bacillariophyceae. Dari ketiga stasiun pengamatan, komposisi kelas 

Cyanophyceae ditemukan sebanyak 74,40% yang didominasi oleh genus Oscillatoria, kemudian 

kelas Bacillariophyceae ditemukan sebanyak 17,59%. Kelompok mikroalga yang paling sedikit 

ditemukan di perairan muara Wonorejo adalah kelas Zygnemophyceae dengan komposisi jenis 

sebanyak 0,06%. Kelas Cyanophyceae memiliki komposisi jenis yang lebih besar dan 

kelimpahan yang tinggi seperti ditunjukkan pada Tabel 1 karena kelas ini memiliki toleransi yang 

tinggi untuk tetap tumbuh dengan kondisi konsentrasi nutrien yang berubah-ubah karena 

kemampuannya dalam menyimpan fosfor. Kelimpahannya di perairan juga semakin tinggi karena 

bukan merupakan jenis fitoplankton yang disukai untuk dikonsumsi oleh zooplankton (Putri dan 

Purnamaningtyas, 2013). Genus mikroalga yang memiliki nilai kelimpahan dan jumlah yang 

paling besar di muara Wonorejo adalah Oscillatoria dari kelas Cyanophyceae dan Skeletonema 

dari kelas Bacillariophyceae. Keberadaan genus Oscillatoria selalu ditemukan dari stasiun ke 1 

sampai ke 3 dengan nilai kelimpahan yang tinggi dibandingkan genus Skeletonema yang hanya 

di temukan di stasiun 2 dan 3. 

Berdasarkan tabel kelimpahan mikroalga (tabel 1), jumlah kelimpahan total mikroalga di muara 

sungai Wonorejo berkisar antara 1355,53-1605,10 ind/L. Kelimpahan mikroalga pada ketiga 

stasiun tersebut termasuk kategori kelimpahan rendah (oligotrooph) (Zahidin, 2008). Kelimpahan 

mikroalga yang rendah di muara Wonorejo diduga disebabkan oleh fluktuasi kondisi lingkungan, 

terutama fluktuasi salinitas yang sangat besar. Fluktuasi salinitas tersebut terlihat dari nilai 

salinitas yang berbeda antara stasiun 1 sampai stasiun 3 (Tabel 2). Pada stasiun 1 kondisi 

perairan tergolong perairan tawar dengan salinitas 0‰ sedangkan stasiun 2 dan stasiun 3 

termasuk dalam perairan payau dengan salinitas 2‰ dan 8‰. Menurut Chowdhury dan Mamun, 
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2006, variasi salinitas mempengaruhi laju fotosintesis, terutama di daerah estuari khususnya 

pada mikroalga yang hanya bisa bertahan pada batas-batas salinitas yang kecil (stenohaline). 

Variasi tersebut juga menyebabkan fitoplankton (mikroalga) membelah dengan laju yang 

bervariasi, akibatnya produktivitas primer berbeda dari satu wilayah geografi dengan wilayah 

geografi yang lainnya (Nontji, 2002). 

 

Tabel 1. Kelimpahan mikroalga di muara Wonorejo 
 

No. Spesies 
Kelimpahan (ind/l) 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

 Zygnemophyceae    

1. Closterium moniliferum 3,19 - - 

 Cyanophyceae    

2. Oscillatoria sp.1 710,29 477,80 450,07 

3. Oscillatoria sp.2 339,15 579,11 279,42 

4. Oscillatoria sp.3 372,21 145,04 - 

5. Calothrix sp.  1,06 - - 

6. Chroococcus sp. - - 4,267 

 Coscinodiscophyceae    

7. Melosira sp. 28,79 - 77,85 

8. Coscinodiscus sp. - 2,13 2,13 

 Fragilariophyceae    

9. Fragilaria sp. 4,27 - 6,40 

10. Synedra ulna 1,07 2,13 2,13 

11. Thalassionema sp. 7,46 - 5,33 

 Eustigmatophyceae    

12. Nannochloropsis sp. 73,59 - 164,24 

 Chlorophyceae    

13. Chlorella sp. 3,20 5,33 - 

 Bacillariophyceae    

14. Navicula sp. 19,20 - - 

15. Bacillaria sp. 8,53 - - 

16. Nitzschia sp. 33,06 3,20 12,80 

17. Skeletonema sp.1 - 99,18 323,15 

18. Skeletonema sp.2 - 36,26 270,89 

19. Gyrosigma sp. - 1,06 - 

Jumlah 1605,10 1355,53 1598,70 

 

Tingginya kelimpahan mikroalga pada stasiun 1 sebesar 1605,10 ind/L dibandingkan lokasi 

lainnya didukung oleh kondisi kualitas perairan yang cukup baik dengan nilai kandungan nitrat 

(NO3-N) yang lebih besar dibandingkan stasiun 2 dan 3 yaitu sebesar 0,179 mg/L. Odum, 2005 

menyatakan bahwa dinamika kelimpahan dan struktur komunitas fitoplankton (mikroalga) 

terutama dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimia, khususnya ketersediaan unsur hara (nutrien) 

serta kemampuan fitoplankton untuk memanfaatkannya. Di perairan estuari faktor pembatas 

utama (limiting factor) dalam pertumbuhan mikroalga adalah nitrogen (Campbell, 2008). 
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Pada stasiun 2 kelimpahan mikroalga menurun menjadi 1355,53 ind/L, sedangkan pada stasiun 3 

yang terletak di bagian mulut muara yang berhubungan dengan laut bebas kelimpahan mikroalga 

meningkat menjadi 1598,70 ind/L. Pada stasiun 3 memiliki kandungan oksigen terlarut (DO) yang 

lebih tinggi dibandingkan stasiun 2. Kandungan oksigen terlarut (DO) yang lebih tinggi tersebut 

diduga menyebabkan kelimpahan mikroalga di stasiun 3 lebih besar dibandingkan di stasiun 2. 

Hal ini diperkuat oleh Effendi, 2003 yang menyatakan bahwa sumber utama oksigen dalam 

perairan adalah dari proses fotosintesis. Semakin subur suatu perairan akan semakin banyak 

fitoplankton yang hidup di dalamnya dan akhirnya akan meningkatkan pasokan oksigen terlarut 

dalam air. Adanya kandungan oksigen terlarut yang rendah disebabkan karena aktifitas respirasi 

yang lebih tinggi daripada fotosintesis. Hasil pengukuran parameter fisik dan kimia ditampilkan 

pada table 2 berikut ini. 

 

Tabel 2. Pengukuran parameter fisika dan kimia di muara Wonorejo 
 

No. Parameter Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun3 Normal 

(baku 

mutu) 

1. Suhu (°C) 27,5 27,5 28,1 25-30 
2. pH 8,2 7,7 8,3 7-9 

3. Kecerahan (cm) 20 25 35 - 

4. DO (mg/l) 11,7 8,6 10,4 >5 

5. Salinitas (ppt) 0 2 8 25-35 

6. Ammonia 

(mg/l) 

<0,0179 <0,0179 <0,0179 - 

7. Nitrit (mg/l) 0,179 0,198 0,167 <0,5 

8. Nitrat (mg/l) 1,39 1,168 1,306 >0,44 

9. Fosfat (mg/l) 0,94 0,88 1,07 >0,02 

  

Berdasarkan hasil pengamatan parameter fisika dan kimia di muara Wonorejo menunjukkan 

bahwa sebaran horizontal suhu dan pH permukaan air memiliki penyebaran yang cenderung 

homogen yaitu antara stasiun 1 dan stasiun 2 memiliki suhu perairan yang sama sebesar 27,5°C 

dan stasiun 3 memiliki suhu perairan sebesar 28,1°C. Pada stasiun 1 dan stasiun 3 memiliki pH 

sebesar 8,2 dan 8,3 sedangkan pada stasiun 2 memiliki pH sebesar 7,7. Kondisi ini merupakan 

kisaran suhu dan pH optimal bagi kehidupan mikroalga sehingga tidak berpengaruh dalam 

membedakan tinggi rendahnya kelimpahan mikroalga. Nilai oksigen terlarut (DO) selama 

pengamatan di setiap stasiun berkisar antara 11,7 – 8,6 mg/l. Berdasarkan Kep MENLH No. 51 

tahun 2004, ambang batas kandungan oksigen terlarut untuk kehidupan biota laut sebesar >5 

mg/L. Dengan demikian kadar DO di muara Wonorejo tergolong tinggi. Hasil analisis 

menunjukkan konsentrasi nitrat di muara Wonorejo berkisar antara 1,39 – 1,168 mg/L. Secara 

umum kandungan nitrat di setiap stasiun masih mencukupi untuk pertumbuhan mikroalga. Nitrat 

akan menjadi pembatas apabila kurang dari 0,44 mg/L (Basmi,1988). Hasil pengamatan juga 

menunjukkan kandungan fosfat yang mencukupi untuk pertumbuhan mikroalga yaitu berkisar 

antara 1,07 – 0,88 mg/L. Menurut Basmi, 1988, fosfat akan menjadi pembatas bagi kehidupan 

fitoplankton (mikroalga) jika kurang dari 0,02 mg/L. 
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Analisis Kualitatif Kandungan Lipid Mikroalga 

Pada penelitian ini analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan pewarnaan Nile red yaitu 

pewarnaan intraseluler lipid untuk mengevaluasi kandungan lipid dari sel mikroalga (Ahmad dkk, 

2011). Pewarnaan dengan Nile red dilakukan terhadap setiap isolat mikroalga yang berhasil 

diisolasi di setiap stasiun pengamatan. Pada stasiun 1 terdapat 4 genus mikroalga yaitu 

Nitzschia, Navicula, Nannochloropsis dan Oscillatoria. Pada stasiun 2 terdapat sebanyak 2 genus 

mikroalga yaitu Nitzschia dan Oscillatoria. Pada stasiun 3 terdapat sebanyak 3 genus yaitu 

Nannochloropsis, Oscillatoria dan Chlorococcum.  

Tetesan lipid intraselular (lipid netral) yang diwarnai dengan pewarna Nile red diamati di bawah 

mikroskop fluorescent. Kandungan lipid yang ada dalam sel mikroalga yang diwarnai dengan Nile 

red akan tampak berwarna kuning mengkilat atau orange terang (Carman et al, 1991).  Menurut 

Pan et al, 2011 badan minyak (oil bodies) dalam sel mikroalga yang diwarnai oleh pewarna 

fluorescent Nile red ketika diamati dengan menggunakan mikroskop fluorescence memiliki 

karakteristik fluoresensi kuning dan tanpa oil bodies memiliki fluoresensi merah. Perubahan 

warna terjadi karena Nile red bereaksi dengan lipid yang terkandung dalam sel mikroalga dengan 

mengubah ligan warna merah menjadi kuning (Carman et al, 1991). 

Pada tabel 3 dan tabel 4 menunjukkan bahwa di antara ketiga stasiun pengamatan, isolat 

mikroalga di stasiun 3 memiliki kecenderungan akumulasi lipid yang tinggi dibandingkan dengan 

stasiun 1 dan stasiun 2. Kecenderungan akumulasi lipid yang paling rendah adalah dari stasiun 

1. Adanya akumulasi lipid di dalam sel mikroalga tersebut diduga terjadi akibat dari pengaruh 

kondisi lingkungan. Pengaruh kondisi lingkungan ini disebabkan karena setiap isolat mikroalga 

sebelum dilakukan analisis kandungan lipidnya dikultur pada media agar dengan air yang berasal 

dari perairan Wonorejo pada setiap stasiun pengambilan (Tabel 2). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Mata et al, 2010 bahwa pertumbuhan dan produktivitas lipid dari mikroalga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: konsentrasi nutrisi, suhu, cahaya, salinitas 

dan pengaruh keberadaan organisme kompetitor. 
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Tabel 3. Hasil pengamatan mikroskopis sel mikroalga yang diwarnai dengan pewarna Nile red 

 
Stasiun 1 

Nitzschia 

 
Sel memiliki 

pendaran orange 

terang 

Navicula 

 
Tidak ada 
pendaran 

Oscillatoria 

 
Tidak ada 
pendaran 

Nannochloropsis 

 
Tidak ada pendaran 

Stasiun 2 

Nitzschia 

 
Sel memiliki pendaran orange terang 

Oscillatoria 

 
Sel memiliki pendaran orange terang 

Stasiun 3 

Nannochloropsis 

 
Sel memiliki 

pendaran kuning 

Chlorococcum 

 
Sel memiliki pendaran kuning 

mengkilat 

Oscillatoria 

 
Tidak ada pendaran 

 
Tabel 4. Pengamatan kandungan lipid mikroalga 

No. Genus 

Pendaran warna kuning tetes lipid dalam 

sitoplasma 

- + ++ +++ 

Stasiun 1 

1. Nitzschia   √   

2. Navicula  √    

3. Oscillatoria  √    

4. Nannochloropsis  √    

Stasiun 2 

1. Nitzschia   √   

2.  Oscillatoria   √   

Stasiun 3 

1. Nannochloropsis    √  

2. Chlorococcum     √ 

3. Oscillatoria  √    

Keterangan :  
- : Tidak ada pendaran  = tidak mengakumulasi lipid  
+: Pendaran lemah  = pendaran warna dalam sel yang ditampilkan di bawah mikroskop  

fluorescence adalah dominan orange terang yang berarti akumulasi 
lipid rendah 

++: Pendaran sedang  = pendaran warna dalam sel yang ditampilkan di bawah mikroskop 
fluorescence adalah kuning yang berarti akumulasi lipid sedang 

+++ : Pendaran kuat  = pendaran warna dalam sel yang ditampilkan di bawah mikroskop 
fluorescence adalah dominan kuning mengkilat yang berarti akumulasi 
lipid tinggi.  

 
Lipid yang umumnya diakumulasi oleh mikroalga adalah dalam bentuk triasilgliserol (TAG) 

karena TAG merupakan komponen utama cadangan energi di dalam sel (Hu and Gao, 2006). 

Kondisi lingkungan lingkungan yang tidak menguntungkan akan memicu akumulasi lipid di dalam 

sel mikroalga. Hal ini di buktikan dari pernyataan Hu et al, 2008 dan Moseley et al, 2008 bahwa 
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salah satu metodologi utama untuk meningkatkan akumulasi lipid adalah stress unsur hara. 

Ketika kekurangan nitrogen, beberapa mikroalga hijau mengakumulasi lipid dengan kadar yang 

tinggi sebagai triasilgliserol dan kekurangan fosfat serta sulfur menginduksi konversi membran 

fosfolipid ke lipid netral. 

Pada penelitian ini, isolat Chlorococcum dari stasiun 3 diketahui memiliki kandungan lipid yang 

tinggi dibandingkan dengan isolat mikroalga yang lain dari ketiga lokasi penelitian di muara 

Wonorejo. Tingginya akumulasi lipid di dalam sel Chlorococcum diduga terjadi akibat dari 

pengaruh kondisi lingkungan salah satunya yaitu faktor salinitas di stasiun 3. Pada stasiun 3 

memiliki salinitas 8‰, salinitas tersebut tergolong salinitas yang tinggi untuk pertumbuhan 

Chlorococcum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jiang et al, 1999, bahwa Chlorococcum dapat 

tumbuh pada salinitas antara 0 – 2‰. Seperti yang dilaporkan oleh Harwati, 2013 bahwa berbeda 

dengan kandungan lipid total, pertumbuhan biomassa Chlorococcum sp. akan menurun dengan 

peningkatan salinitas. Peningkatan salinitas dapat menstimulasi kadar lipid yang dihasilkan 

mikroalga (Varquez-Duhalt and Arredondo-Vega, 1991). Lipid tersebut digunakan sebagai 

cadangan makanan dan energi untuk bertahan pada kondisi yang tidak menguntungkan (Qu et 

al, 2008). 

Hasil pengamatan terhadap kandungan lipid secara kualitatif memperlihatkan spesies Oscillatoria 

tidak memiliki produktivitas lipid yang tinggi. Rendahnya akumulasi lipid pada Oscillatoria 

kemungkinan disebabkan karena spesies tersebut mampu tumbuh optimal di ketiga stasiun 

pengamatan. Hal ini dibuktikan dari besarnya nilai kelimpahan Oscillatoria sp. dibandingkan 

dengan spesies lain di ketiga stasiun. Walaupun kondisi lingkungan pertumbuhannya berbeda, 

Oscillatoria sp. tetap mampu mendominasi di setiap stasiun pengamatan. Hal ini terjadi karena 

Oscillatoria sp. memiliki kemampuan bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai 

sehingga tidak terjadi akumulasi lipid terutama lipid netral. Conradie et al, 2008 menyatakan 

bahwa Oscillatoria sp. diketahui memiliki kemampuan bertahan untuk terhadap perubahan 

kondisi lingkungan karena selnya memiliki sel pembungkus yang berlapis dan selubung. 

Selubung akan terbentuk pada kondisi lingkungan sub optimal. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terdapat 5 genus mikroalga yang berhasil 

diisolasi dari muara Wonorejo yaitu Nitzschia, Navicula, Oscillatoria, Chlorococcum dan 

Nannochloropsis. Mikroalga Nitzschia dan Oscillatoria memiliki akumulasi lipid yang rendah serta 

Nannochloropsis memiliki akumulasi lipid yang sedang. Mikroalga Chlorococcum yang berasal 

dari muara Wonorejo merupakan mikroalga dengan kandungan lipid tinggi serta berpotensi untuk 

dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku biodiesel. 
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ABSTRACT 
 

Kawasan mangrove Wonorejo merupakan lahan basah di pantai timur Surabaya. Umumnya 
lahan mangrove merupakan habitat dari berbagai mikroorganisme dekomposer termasuk bakteri 
sehingga kaya akan bahan organik dari hasil dekomposisinya. Keanekaragaman bakteri dapat 
dikaji dengan pendekatan taksonomi numerik fenetik. Beberapa bakteri tanah dapat melarutkan 
fosfat, dimana fosfat terlarut merupakan salah satu parameter bahwa bakteri pelarut fosfat dapat 
digunakan sebagai bahan baku biofertilizer. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
kenekaragaman bakteri pelarut fosfat dari kawasan mangrove Wonorejo Surabaya dengan 
pendekatan taksonomi numerik fenetik. Isolasi bakteri dilakukan dengan metode komposit. 
Seleksi bakteri pelarut fosfat menggunakan media selektif Pykovskaya’s agar. Karakterisasi isolat 
terdiri dari morfologi koloni dan sel, uji fisiologi dan reaksi biokimia. Pendekatan taksonomi 
numerik fenetik menggunakan indeks similaritas dengan algoritma UPGMA  dan konstruksi 
dendogram. Isolat terseleksi yang dapat melarutkan fosfat sebanyak 8 isolat, berdasarkan 
konstruksi dendogram terbentuk 3 klaster yaitu klaster A, B, dan C dengan indeks similaritas 59 - 
90%.  
 
Keywords: pelarut-fosfat, similaritas, taksonomi-numerik, Wonorejo 

 
 

PENDAHULUAN 

Kawasan mangrove merupakan suatu ekosistem peralihan yang kompleks, terletak di daerah 

pasang surut, mempunyai interaksi antara tanaman, hewan dan mikroorganisme. Pohon-pohon 

mangrove menghasilkan sejumlah seresah seperti daun, bunga, dan ranting-ranting  sehingga 

merupakan habitat yang ideal bagi banyak detritivor termasuk mikroorganisme pendegradasi 

seresah seperti jamur dan bakteri (Vanmathi & Sivakumar, 2013). Kemampuan bakteri 

mendegradasi seresah mangrove akan menghasilkan molekul sederhana yang ikut berperanan 

dalam siklus biogeokimia, di antaranya siklus karbon, nitrogen, fosfor dan sebagainya (Mendes & 

Tsai, 2014). Lingkungan di ekosistem mangrove sangat bervariasi, mempunyai salinitas yang 

fluktuatif, perubahan temperatur yang relatif cepat, kadar oksigen yang ekstrim rendah, hal 

tersebut menjadikan kondisi lingkungan mangrove mempunyai  keanekaragaman organisme 

termasuk bakteria yang relatif tinggi. Umumnya mikroorganisme di kawasan ekosistem mangrove 

memiliki bermacam-macam potensi dan peranan penting terhadap perbaikan lingkungan, 

disamping ikut berperanan dalam siklus biogeokimia (Mendes & Tsai, 2014). 

mailto:enny@bio.its.ac.id
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Keanekaragaman bakteri dapat ditinjau dari morfologi, fisiologi, genetika maupun molekularnya. 

Beberapa bakteri dengan morfologi yang sama dapat memiliki fisiologi atau reaksi biokimia yang 

berbeda dan sebaliknya. 

Keanekaragaman dapat dikaji melalui pendekatan taksonomi yaitu taksonomi numerik fenetik. 

Menurut Sahoo dan Dhal (2009) beberapa genus bakteri yang berasal dari ekosistem mangrove 

mempunyai potensi dapat melarutkan fosfat, genus tersebut adalah Bacillus, Azotobacter dan 

Pseudomonas. Di kawasan mangrove Wonorejo yang memproduksi serasah sampai 4,5 

ton/ha/tahun (Sopana dkk., 2013), merupakan kawasan yang kaya akan bahan organik. Apakah 

di kawasan mangrove tersebut juga akan didapatkan genus bakteri yang dapat melarutkan fosfat 

dengan suatu pendekatan taksonomi numerik fenetik.  

 

METODE PENELITIAN 

Isolasi 

Pengambilan tanah sebagai sumber inokulum dilakukan dengan metode komposit. Satu gram 

sampel tanah dimasukkan ke dalam 9 ml aquadest steril selanjutnya dilakukan pengenceran 

sampai 10-3. Dengan metode cawan tuang, sebanyak 100 µL diinokulasikan ke dalam medium 

agar Pykovskaya dengan komposisi glukosa 10 g; Ca3(PO4)2 5 g; (NH4)2SO4 0,5 g; NaCl 0,2 g; 

MgSO4.7H2O 0,1 g; KCl 0,2 g; ekstrak yeast 0,5 g; MnSO4.H2O 0,002 g; FeSO4.7H2O 0,002 g, 

dan akuades sampai dengan 1000 ml (Zulaika dkk, 2015). Diinkubasi pada suhu ruang selama 

24 jam, koloni yang tumbuh diindikasikan sebagai bakteri pelarut fosfat endogenik dari kawasan 

mangrove Wonorejo Surabaya.  

 

Purifikasi  

Koloni yang tumbuh dimurnikan dengan metode 16 gores pada medium nutrien agar, diinkubasi 

pada suhu ruang ± 24 jam, jika bentuk koloni sudah seragam dianggap koloni sudah murni. 

Validasi kemurniannya dilakukan dengan melihat bentuk sel menggunakan pewarnaan 

sederhana methylene blue yang diamati di bawah mikroskop (Harley & Prescott, 2002). Jika 

belum diperoleh bentuk sel yang seragam maka dilakukan pemurnian ulang dengan metode 16 

gores sampai diperoleh bentuk sel yang seragam.  

 

Seleksi Isolat 

Isolat yang telah murni selanjutnya diseleksi kemampuannya melarutkan fosfat secara kualitatif. 

Metode yang digunakan adalah inokulasi titik pada medium Pikovskaya agar.  Kultur diinkubasi 

pada suhu ruang diamati setiap 24 jam. Koloni yang tumbuh dan membentuk zona bening di 

sekitar koloni merupakan isolat yang mampu melarurkan fosfat. Koloni yang dipilih adalah koloni 

yang mempunyai zona bening relatif lebar dibanding isolat lainnya (Zulaika dkk, 2015). 
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Karakterisasi Fenotipik  

Data fenotipik, respon fisiologis dan reaksi biokimiawi dari hasil karakterisasi dikonversikan 

dengan nilai positif (+) atau negatif (-). Data ditabulasikan ke dalam matrik n x t dan dimasukkan 

ke dalam PFE atau Programer File Editor (Moore et al., 2010), 

 

Pengolahan data  

Matrik n x t diedit dengan PFE dan danalisis dengan MVSP. Untuk Operational Taxonomical Unit 

(OTU), setiap isolat dikode dengan A, B, C dan seterusnya, untuk karakter diberi kode AA, AB, 

AC dan seterusnya sesuai dengan banyaknya karakter yang digunakan. Penghitungan nilai 

similaritas antar isolat digunakan Simple Matching Coeficient (SSM). Pengelompokan dilakukan 

dengan  algoritma Unweighted  Paired Group Methode with Arithmatic Averages (UPGMA) dalam 

bentuk dendogram (Sneath & Sokal, 1973 dalam Zulaika et al., 2013). Dendogram yang 

didapatkan kemudian diedit sesuai dengan skala yang tepat sehingga dihasilkan dendogram 

yang representatif sesuai dengan nilai masing-masing titik (Backeljau et al., 1996). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolat pelarut fosfat 

Isolat yang mampu melarutkan fosfat sebanyak 8, ditandai dengan  terbentuknya zona 

pelarutan fosfat di sekitar koloni. Isolat tersebut adalah isolat BW 3, BW 5,  BW 6, BW 8,  BW 10, 

BW 10a, BW 10 b, dan BW 11. Koloni dan zona pelarutan fosfat dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Isolat dengan zona pelarutan fosfat 

 

Medium Pikovskaya padat berwarna putih keruh karena mengandung fosfat terikat yaitu 

Ca3(PO4)2. Fosfat yang terlepas dalam medium akan ditunjukkan dengan terbentuknya zona 

bening yaitu zona pelarutan fosfat (Rahardjo et al., 2007). Zona pelarutan fosfat yang semakin 

lebar dan semakin jernih secara kualitas menunjukkan kelarutan fosfat yang semakin tinggi. 

Menurut Khiari & Parent (2005), bakteri pelarut fosfat dapat melarutkan fosfat karena 

menghasilkan asam organik. Asam organik dihasilkan melalui proses metabolisme glukosa 
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dalam siklus asam trikarboksilat (TCA) yang merupakan kelanjutan dari reaksi glikolisis. Menurut 

Chen et al. (2006), asam organik mampu berikatan dengan ion Ca dari Ca3(PO4)2 dan 

membebaskan H2PO4 sehingga membentuk area yang berwarna jernih dan mengakibatkan fosfat 

terikat menjadi bentuk yang tersedia. 

 

Konstruksi Dendogram 

Isolat bakteri pelarut fosfat yang terseleksi, selanjutnya dikarakterisai bentuk koloni dan selnya, 

tipe pertumbuhan koloni pada media, sifat Gram, keberadaan spora, kista dan kapsul, kebutuhan 

oksigen, metabolisme karbohidrat, resistensi terhadap kadar garam dan antibiotik, kemampuan 

melarutkan fosfat,  semuanya berjumlah 74 karakter. Konstruksi dendogram terhadap 8 isolat 

menghasilkan 3 kelompok isolat berdasarkan karakter di atas yaitu A, B, dan C dengan indeks 

similaritas antara 59 – 90 % (Gambar 2).  

 

 

Gambar 2. Dendogram yang menunjukkan similaritas di antara 8 isolat bakteri pelarut fosfat 
(angka menunjukkan tingkat similaritas). 

 

Nilai koefisien korelasi fenetik pada konstruksi dendogram adalah 90%. Menurut Sembiring 

(2011), jika nilai koefisien korelasi fenetik ≥ 70% maka diasumsikan dendogram yang terbentuk 

semakin mewakili matriks similaritas yang menjadi dasar konstruksinya. 

Berdasarkan Gambar 1, kelompok A beranggotakan 3 isolat yaitu BW 3, BW5, dan BW 6 dengan 

indeks similaritas 79-90%, kelompok B beranggotakan BW 10 dan BW 10a dengan indeks 

similaritas 70% dan kelompok C beranggotakan BW 3, BW 8, dan BW 11 dengan indeks 

similaritas 71-80%. Menurut Goodfellow & O´Donnell (1993 ) dalam Zulaika et al., (2013), apabila 

nilai similaritas isolat satu dengan isolat lain ≥70% maka berdasarkan konsep takso spesies isolat 

tersebut dapat dimasukkan ke dalam spesies yang sama. Namun untuk menentukkan spesies 

yang sama dengan strain sama atau berbeda diperlukan uji karakterisasi molekular dengan 

marka 16S rRNA (Woose, 1987 dalam Zulaika et al., 2013).  
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Isolat pada kelompok A mempunyai karakter mampu melarutkan fosfat, dapat mendegradasi 

senyawa organik karbohidrat dan lipid, mampu menggunakan senyawa organik seperti asam 

sitrat sebagai sumber energi, mampu tumbuh pada kadar NaCl 3%, dan resisten terhadap 

kloramfenikol dan tetrasiklin 30 μg. Isolat pada kelompok B mempunyai karakter mampu 

melarutkan fosfat, dapat mendegradasi protein seperti gelatin dan kasein, mampu menggunakan 

senyawa organik sebagai sumber energi, mampu tumbuh pada kadar NaCl 6,5%, resisten 

terhadap kloramfenikol dan ampisilin 30 μg. Sedangkan isolat pada mempunyai karakter mampu 

melarutkan fosfat, dapat menghidrolisis karbohidrat dan protein, resisten terhadap antibiotik 

ampisilin, kloramfenikol, dan tetrasiklin 30 μg.  

 

KESIMPULAN 

Delapan isolat yang terseleksi mampu melarutkan fosfat, mendegradasi senyawa organik 

karbohidrat, lipid dan protein, serta resisten terhadap salinitas tinggi dan beberapa antibiotik. 
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ABSTRACT 
 

“Kresek” bag is a famous used plastic bag in Indonesia. Since it contains of a long and inert 
hydrocarbon polymers, it is difficult to be naturally degraded by microorganisms. This study was 
aimed to explore the ability of Bacillus PL-01 and Pseudomonas PL-01 in “kresek” bag 
biodegradation with a burial method. The plastic was buried in sand with the bacterial containing 
Minimal Salt Medium for 16 weeks. Every 4 weeks, plastics were measured with parameters of 
bacterial growth spectrophotometrically OD600nm, reduced sugar and protein concentration, 
percentage of plastic degradation based on dry weight loss and chemical compound change with  
Fourier Transform Infrared (FTIR). Results indicated that Bacillus PL-01 dan Pseudomonas PL-
01 were able to live together with sand indigenous bacteria. Both consorcium performed bacterial 
biofilms which were getting compact over time incubation based on increasing cell turbidities, 
reducing sugars and visible cell bacteria. Percentage of plastic degradations were also 
increasing; Bacillus PL-01 and sand indigenous bacteria degraded 16% transparant plastic, while 
Pseudomonas PL-01 and sand indigenous bacteria was 13% after 16 weeks. Black and white 
kresek plastic were only 9% degraded by both consorcium. FTIR showed that there was 
transmittance attenuation for particular peaks; this indicated those peaks were changed their 
chemical compounds. They were peak for unsaturated aliphatic hydrocarbon (-CH3- or -CH2-) 
between 1200-1500cm-1; aliphatic phosphorous compounds between 990-1300cm-1 and 
undefined compounds between 450-600 cm-1.  
 
Keywords: Bacillus PL-01, Pseudomonas PL-01, kresek plastic degradation, sand indigenous 
bacteria, 
 
PENDAHULUAN 

Plastik merupakan polimer sintetis yang merupakan rantai hidrokarbon panjang (Zheng et al, 

2005; Manuel et al, 2014). Plastik banyak digunakan untuk kepentingan manusia, karena plastic 

memiliki karakter fleksibel, rigid, mudah dibentuk, dan biaya produksi yang rendah (Singh, 2008). 

Disisi lain, plastik sangat stabil dan susah terdegradasi di alam sehingga plastic menjadi 

potensial polutan bagi lingkungan (Karaduman, 2002; Tribedi et al, 2012). Degradasi plastic 

secara biologi dengan menggunakan mikroorganisme atau biodegradasi telah menjadi studi 

penting dan banyak dilakukan pada saat ini (Sivan, 2011). Biodegradasi dapat melibatkan enzim 

ekstraseluler yang disekresikan oleh mikroorganisme untuk memotong rantai polimer sebagai 

sumber karbon membentuk energy dan material sel (Gu, 2003; Sharma et al, 2015). Bakteri 

Bacillus dan Pseudomonas telah dilaporkan dapat melakukan biodegradasi plastic (Sharma et al, 

2015).  Mikroorganisme sangat adaptif terhadap lingkungan, baik lingkungan yang kaya nutrisi 

ataupun lingkungan yang tercemar, seperti terkontaminasi plastik. Salah satu bentuk adaptasi 
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mikroorganisme adalah dengan membentuk biofilm pada permukaan polimer padat (Gilan et al, 

2004). Biofilm berguna untuk menurunkan hidrofobisitas polimer sehingga mempermudah proses 

degradasi dan dapat menjadi sumber nutrisi (Gilan and Sivan, 2013).  

Penelitian ini bertujuan untuk mendegradasi plastic kresek yang banyak dipakai di Indonesia. 

Degradasi plastic kresek belum pernah dilaporkan sebelumnya, walau plastik kresek saat ini 

sangat banyak mencemari lingkungan. Bakteri yang digunakan adalah Bacillus PL-01 dan 

Pseudomonas PL-01 koleksi internal lab Mikrobiologi dan Bioteknologi, Jurusan Biologi ITS yang 

mampu mendegradasi plastik kresek dengan mengimitasi metode kolom Winogradsky 

(Marjayandari dan Shovitri, 2015;  Fadlilah dan Shovitri, 2014). Studi kali ini, degradasi plastik 

kresek dilakukan dengan metode timbun tanah (Soil Burial Method) untuk mengimitasi kondisi 

nyata lingkungan dalam skala lab (Eya, 2002; Kiatkamjornwong et al., 2001).  

 

METODE PENELITIAN 

Persiapan Kantong Plastik 

Plastik yang dipakai adalah plastik kresek hitam dan putih, serta platik kantong transparan. 

Masing-masing dipotong dengan ukuran 6x3 cm2, direndam dalam alkohol 70% selama 30 menit, 

kemudian dikeringanginkan dalam Laminar Air Flow (Bio 60-M)  dengan sinar ultra violet  selama 

15 menit dan dioven pada suhu 800C selama 24 jam. Plastik  kemudian ditimbang untuk 

mengetahui berat kering awal plastik.  

 

Pembuatan Starter Bakteri 

Pembuatan starter dilakukan secara bertingkat. Satu ose isolat murni Pseudomonas PL-01 

dan Bacillus PL-01 masing-masing dimasukkan dalam 10 ml medium NB, kemudian setelah 24 

jam diinkubasi pada suhu ruang, kultur dituangkan ke dalam 90 ml medium NB baru dan 

diinkubasi kembali. Setelah 24 jam, kultur dituangkan ke dalam 900 ml medium NB baru dan 

diinkubasi lagi selama 24 jam pada suhu ruang. Kultur starter bakteri 1000 ml siap digunakan 

dengan kepadatan sel 1010 sel/ml. 

 

Biodegradasi Plastik 

Proses degradasi ini dilakukan dengan metode penimbunan pasir dalam kotak kaca gelap 

steril berukuran 36,5x17,5x10 cm. MSM (dalam 1 liter mengandung magnesium sulfat 0.2gr; 

kalsium klorida 0.02gr; monopotassium fosfat 1gr; dipotassium fosfat 1gr; ammonium nitrat 1gr 

dan  besi klorida 0.05gr) yang akan digunakan mengandung starter bakteri sebanyak 10%. Pasir 

dimasukkan dalam inkubator kaca setinggi 2 cm, MSM kemudian dituangkan hingga setinggi 

permukaan pasir.  Potongan plastik diletakkan di atas lapisan pasir secara beraturan dan 

ditimbun lagi dengan pasir setinggi 2 cm. Terakhir  MSM dituang lagi hingga 1 cm di atas 

permukaan pasir. Kontrol negative adalah plastic ditimbun dalam pasir dengan MSM, namun 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

653 
 

tanpa starter bakteri. Proses degradasi dilakukan selama 16 minggu, dimana setiap 4 minggu 

sekali diukur pembentukan biofilm dan persentase degradasi plastic. Setelah masa inkubasi, 

plastik yang berukuran 6x3 cm2 dipotong 3 menjadi masing-masing berukuran 2x3 cm2: potong 

pertama digunakan untuk persentase degradasi plastik,  kerapatan sel OD600nm, dan konsentrasi 

EPS; potongan kedua untuk konsentrasi protein dan potongan ketiga untuk visualisasi biofilm. 

 

Pembentukan Biofilm Bakteri 

Pertumbuhan sel berdasarkan OD600nm Plastik dimasukkan ke dalam 10 ml aquades steril dan 

divortex dengan kecepatan 2500 rpm selama 30 detik. Plastik diambil untuk diukur kehilangan 

berat keringnya dan supernatan diukur kepadatannya pada OD600nm.  

 

Konsentrasi Eksopolisakarida  

Konsentrasi eksopolisakarida dihitung berdasarkan konsentrasi gula reduksi (Ochoa et al, 

2013). Plastik dimasukkan ke dalam botol Falcon 50 ml yang berisi 10 ml aquades steril dan 

divortex dengan kecepatan 2500 rpm dengan 3x ulangan. Suspensi kemudian dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi sebanyak 1,5 ml dan ditambahkan 2 ml H2SO4 1N, dan  dipanaskan dalam 

air pada suhu 1000C. Selanjutnya 0,5 ml larutan diambil dan ditambahkan dengan reagen 0,5 ml 

Dinitrosalisylic acid (DNS) dan dipanaskan kembali selama 1 menit hingga terjadi perubahan 

warna. Setelah itu larutan didinginkan dan diukur nilai absorbansinya pada λ540nm. Hasil 

pengukuran kemudian dibandingkan dengan kurva standart glukosa untuk diketahui konsentrasi 

gula reduksinya. 

 

Konsentrasi Protein  

Potongan dimasukkan dalam 5 ml 0,5 N NaOH dan dipanaskan selama 30 menit. Suspensi 

disentrifuse dengan kecepatan 2500 rpm selama 15 menit dengan 3x ulangan, kemudian 

supernatan dipisahkan¸ sedangkan pellet dilarutkan kembali dengan 1,5 ml 0,5 N NaOH dan 

dipanaskan. Suspensi  disentrifuse dengan kecepatan 2500 rpm selama 15 menit dengan 3x 

ulangan dan diambil supernatannya (Sedmak & Grossberg, 1977 dalam Gilan, 2004). 

Supernatan hasil sentrifus pertama dan kedua digabungkan. Sebanyak 0,1 ml supernatan 

ditambah dengan 5 ml reagen Bradford dan diukur absorbansinya pada λ595nm. Hasil 

pengukuran kemudian dibandingkan dengan kurva standart protein mengikuti metode Bradford 

untuk diketahui konsentrasi proteinnya. 

 

Deteksi Visual Biofilm  

Potongan plastik diletakkan  di atas  kaca objek dan ditutup oleh gelas objek lain. 

Selanjutnya kedua sisi gelas objek ditekan secara merata berjalan sepanjang plastic.  Penekanan 

dilakukan sebanyak 3 kali agar biofilm tertempel di gelas objek. Kemudian, plastik dipisahkan 
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secara perlahan dari kaca objek dan dilakukan fiksasi di atas api Bunsen dan diwarnai dengan 

methylen blue ± 1 menit. Kaca objek dibilas dengan aquades secara perlahan dan 

dikeringanginkan. Kaca objek diamati dengan mikroskop pada perbesaran 1000x dengan 

bantuan minyak imersi.  

 

Persentase Degradasi Plastik 

Persentase degradasi plastic diukur berdasarkan kehilangan berat kering plastik sebelum 

dan setelah masa inkubasi. Satu potong yang sudah dipisahkan biofilm bakterinya, disterilisasi 

dengan alkohol 70% dan dikeringanginkan. Setelah kering, potongan plastik dimasukkan ke 

dalam oven pada suhu 800C selama 24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam desikator berisi 

silica gel selama 24 jam dan ditimbang berat keringnya. Persentase degradasi plastic dihitung 

dengan rumus  menurut  Rohaeti (2002): 

    Persentase degradasi plastic (%) = (Wi – Wf)/Wi x 100% 

    Wi = Berat kering awal sebelum degradasi (gram) 

    Wf = Berat kering akhir setelah degradasi (gram) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembentukan Biofilm Bakteri 

Dalam penelitian ini pasir digunakan sebagai penimbun plastic, karena diharapkan pasir 

mendukung tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan degradasi plastik bakteri 

Pseudomonas PL-01 dan Bacillus PL-01. Pasir memiliki  partikel yang berukuran besar dan 

porous, sehingga pasir bersifat kurang baik dalam penyimpan air, miskin unsur hara, dan 

mengandung sedikit mikroorganisme indigenous. Sedangkan agar lingkungan tercekam nutrisi, 

maka MSM digunakan dalam penelitian ini dan bakteri uji dikondisikan menggunakan 

hidrokarbon plastic kresek sebagai sumber karbon. Dalam keadaan tercekam, bakteri cenderung 

membuat biofilm untuk bertahan hidup sebagai bentuk adaptasi (Atkinson & Flower, 1974 dalam 

Gilan et al, 2004). Biofilm bakteri dapat dideteksi melalui kekeruhan sel (OD600nm), konsentrasi 

eksopolisakarida (Gilan and Sivan, 2013) yang diukur berdasarkan konsentrasi gula reduksi 

dengan metode DNS (Ochoa et al., 2013), konsentrasi protein (Gilan and Sivan, 2013) dan 

visualisasi pewarnaan sederhana (Lobelle and Cunliffe, 2011). 

Berdasarkan nilai absorbansi pada OD600nm, terlihat bahwa bakteri indigenous pasir lebih sedikit 

dibandingkan perlakuan, dan sejalan dengan lama masa inkubasi pertumbuhan bakteri 

indigenous pasir semakin menurun (Gb 1).  Sebaliknya pada perlakuan pasir yang ditambah 

dengan bakteri Pseudomonas PL-01 atau Bacillus PL-01, ada peningkatan pertumbuhan bakteri 

yang signifikan; pertumbuhan Bacillus PL-01 dan bakteri indigenous pasir relatif lebih tinggi 

daripada konsorsium Pseudomonas PL-01 dan bakteri indigenous pasir. Hal ini dapat menjadi 

indikasi awal bahwa bakteri indigenous pasir tidak mampu tumbuh dengan menggunakan plastic 
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kresek sebagai sumber karbon. Sedangkan ketika ditambah dengan Pseudomonas PL-01 atau 

Bacillus PL-01, konsorsium yang terbentuk bersimbiosis positif tumbuh bersama mendegradasi 

plastic kresek sebagai sumber karbon. Warna dan jenis plastic juga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bakteri. Bacillus PL-01 dan Pseudomonas PL-01 terlihat lebih senang tumbuh di 

plastic kresek hitam dan putih, dibandingkan dengan plastic transparan. Gb 2 menunjukkan 

visualisasi kerapatan biofilm bakteri yang semakin meningkat pada plastic transparan. Semakin 

tinggi nilai serapan OD600 maka semakin rapat pula populasi bakteri pada permukaan plastic uji. 

Pada plastic kresek hitam dan putih juga menunjukkan pola visualisasi yang serupa.  

Konsentrasi protein dan gula reduksi pun mendukung hal yang sama, yaitu konsorsium 

Pseudomonas PL-01 atau Bacillus PL-01 dengan bakteri indigenous pasir lebih aktif membentuk 

biofilm (Gb1). Walaupun konsentrasi protein semakin menurun seiring dengan lama masa 

inkubasi, namun konsentrasi gula reduksi semakin meningkat. Konsentrasi protein menurun 

mungkin digunakan sebagai sumber asam amino untuk pertumbuhan sel. Peningkatan gula 

reduksi ini setara dengan peningkatan kekeruhan sel. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin 

keruh sel, maka semakin banyak pula lapisan eksopolisakarida yang disekresikan untuk 

menyusun biofilmnya untuk mengatasi cekaman nutrisi.  

Selain warna dan jenis plastik, spesies bakteri juga berpengaruh terhadap kemampuan 

membentuk biofilm. Di semua jenis plastic, semakin lama masa inkubasi, semakin banyak pula 

eksopolisakarida yang disekresikan oleh konsorsium Bacillus PL-01 dan bakteri indigenous pasir 

(Gb1).Sedangkan konsorsium Pseudomonas PL-01 lebih cenderung turun sekresi 

eksopolisakaridanya di plastic kresek hitam dan putih, namun meningkat konsentrasinya ketika 

menggunakan plastic transparan. 

  

Gambar 1. Pembentukan biofilm bakteri di permukaan plastik kresek selama 16 minggu 
masa inkubasi.biofilm diamatai berdasarkan pertumbuhan bakteri (OD 600NM), konsentrasi 
protein dan gula reduksi. Pertumbuhan sel konsorsium pseudomonas PL-01 atau Bacillus 
PL-01 dan bakteri indigenous pasir meningkat seiring dengan lama masa inkubasi 
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Degradasi Plastik 

Degradasi plastic dihitung berdasarkan kehilangan berat kering sebelum dan setelah masa 

inkubasi. Persentase kehilangan berat kering dapat memperkirakan terjadinya biodegradasi 

suatu sampel dan kecepatannya (Kiatkamjornwong et al, 2001). Terlihat jelas bahwa konsorsium 

Bacillus PL-01 dan bakteri indigenous pasir, menunjukkan aktifitas biodegradasi tertinggi di ketiga 

plastic uji, dibandingkan dengan Pseudomonas PL-01 (Gb 3).  Aktifitas biodegradasi plastic 

kedua konsorsium tersebut meningkat seiring masa inkubasi. Hal ini setara dengan pembentukan 

biofilm bakteri di permukaan plastic (Gb 2) dan semakin menunjukkan kemampuan bakteri uji 

menstimulus konsorsium untuk menggunakan plastic kresek sebagai sumber karbon. 

Plastik transparan lebih cepat terdegradasi daripada plastic kresek. Plastik kresek hitam dan 

putih pada akhir masa inkubasi (minggu ke-16) terdegradasi hanya sebesar 9% oleh konsorsium 

Bacillus PL-01 dan  bakteri indigenous pasir, sedangkan plastic transparan dapat mencapai 16%. 

Degradasi plastik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain zat warna tambahan dan 

ketebalan plastik (Maalihan, 2015). Plastik kresek hitam umumnya merupakan hasil daur ulang 

yang banyak mengandung bahan anorganik besi oksida (FeO) (Redstone, 2014), sedangkan 

plastik kresek putih banyak mengandung zat warna anorganik titanium dioksida (TiO2) (Mujiarto, 

2005). Adanya zat warna tambahan organik dan anorganik berpengaruh dalam proses oksidasi 

yang melibatkan penambahan oksigen dan atau pelepasan hidrogen oleh bakteri dalam rangka 

Bacillus PL-01 dan bakteri indigenous pasir 
Pseudomonas PL-01 dan bakteri 

indigenous pasir 

Minggu ke-4 Minggu ke-8 Minggu ke-4 Minggu ke-8 

 
OD600nm=0,413 

 
OD600nm=0,541 

 
OD600nm=0,415 

 
OD600nm=0,458 

Minggu ke-12 Minggu ke-16 Minggu ke-12 Minggu ke-16 

 
OD600nm=0,570 

 
OD600nm= 0,627 

 
OD600nm=0,600 

 
OD600nm= 0,624 

Gambar 2. Visualisasi pembentukan biofilm bakteri di permukaan plastik transparan selama 16 
minggu. Warna biru menunjukkan sel bakteri yang menyerap warna methylene blue. Semakin 
lama masa inkubasi, biofilm konsorsium Pseudomonas PL-01 atau Bacillus PL-01 dan bakteri 
indigenous pasir tampak semakin berwarna biru gelap, yang menunjukkan kerapatan sel yang 
padat.  
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mendapatkan sumber karbon, sumber energi, ataupun elektron donor dalam pertumbuhan 

mikroorganisme (Brock and Wagner, 2006). 

 

Gambar 3. Plastik kresek hitam dan putih, serta plastik transparan dapat didegradasi oleh 
konsorsium Bacillus PL-01 atau Pseudomonas PL-01 dan bakteri indigenous pasir. 
Persentase degradasi semakin besar sejalan dengan lama masa inkubasi.  

 

Analisa FTIR 

Analisa FTIR dilakukan untuk mengetahui perubahan susunan molekul kimia di plastic kresek 

putih yang dipendam dalam pasir selama 16 minggu dengan perlakuan Bacillus PL-01 dan 

Pseudomonas PL-01. Gb 4 menunjukkan bahwa plastic kresek putih memilik 6 gelombang/peak 

yang keberadaannya tetap stabil, atau tidak terdegradasi selama masa inkubasi. 

Gelombang/peak tersebut adalah 2914, 2847, 874, 729 dan 717 cm-1 yang merupakan 

hidrokarbon aliphatic, serta 1716 cm-1 yang merupakan peak untuk polyethylene.  

Perubahan persentase transmitans, terlihat pada peaks antara 900 – 1500 cm-1, dan 400 – 650 

cm-1. Pada minggu ke-0 sampai dengan minggu ke-16, persentase transmitans menurun. 

Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan kekompakan molekul hidrokarbon penyusun 

plastic transparan atau telah terjadi perubahan jumlah molekul karbon atau ada pemotongan 

rantai hidrokarbon. Menurut database diketahui bahwa peak 1200-1500 cm-1 adalah untuk 

aliphatic hydrocarbon tak jenuh (-CH3- or -CH2-); peak 990-1300 cm-1 untuk senyawa aliphatic 

phosphorous; sedangkan peak 400-650 cm-1 belum diketahui jenis senyawanya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa konsorsium bakteri Bacillus PL-01 atau Pseudomonas PL-01 dengan 

bakteri indigenous pasir belum bisa mendegradasi senyawa polyethylene menyusun plastic yang 

inert, melainkan hanya dapat mendegradasi atau berubah susunan kimia senyawa aliphatic 
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hidrokarbon tak jenuh dan senyawa aliphatik phosphorous yang terdapat dalam plastik kresek 

dan menggunakannya sebagai sumber karbon pertumbuhannya  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Spektrum FTIR pada plastik kresek putih dipendam dalam pasir selama 16 minggu. 

A. BacillusPL-01 dan indigenous bakteri pasir. B. Pseudomonas PL-01 dan 
indigenous bakteri pasir. Perubahan transmitans terlihat pada peak yang terletak di 
900 – 1500 cm-1, dan 400 – 650 cm-1. 

 
KESIMPULAN 

Bakteri Bacillus PL-01 dan Pseudomonas PL-01 dapat bersimbiosis positif dengan bakteri 

indigenous pasir. Seiring lama inkubasi (0-16 minggu) biofilm konsorsium bakteri Bacillus PL-01 

atau Pseudomonas PL-01 dengan bakteri indigenous pasir semakin tebal terbentuk; berdasarkan 

pertumbuhan bakteri dan konsentrasi gula reduksi sebagai indicator lapisan eksopolisakarida. 

Persentase degradasi plastik juga meningkat. Plastik transparan dapat didegradasi 16% setelah 

16 minggu oleh bakteri Bacillus PL-01 dan bakteri indigenous pasir, sedangkan plastik kresek 

hitam dan putih hanya mencapai 9%. Pseudomonas PL-01 dan bakteri indigenous pasir mampu 

mendegradasi plastik transparan sebesar 13%. Hal ini menunjukkan bahwa Bakteri Bacillus PL-

01 dan Pseudomonas PL-01 mampu bersimbiosis mendegradasi plastik kresek dan 

menggunakannya sebagai sumber karbon. FTIR menunjukkan bahwa terjadi penurunan 

persentase transmitans yang merupakan indikasi bahwa telah terjadi perubahan struktur molekul 
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penyusun plastic kresek selama 16 minggu masa inkubasi dengan perlakuan konsorsium bakteri 

Bacillus PL-01 atau Pseudomonas PL-01 dengan bakteri indigenous pasir. 
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ABSTRACT 
 

 
Indonesian Government has been encouraging the increase of yields in aquaculture through 
years. However, the most concerning issue regarding aquaculture is yet to be solved. Fish feed 
takes up 70% of the overall spending for aquaculture. Thus, the search of high quality feed at the 
lowest cost has long been of the prime research topics. Fermented feed from inferior sources 
using indigenous microbes is one of the existing choices. Aquaculture of eel (Anguilla sp.) in 
Indonesia is growing and the promising prospect is still wide open. Yet, specific feed designed for 
eels is not readily available. This study attempted to use isolated bacteria from the digestive track 
of eels that benefit as the potential fermenting agents. Our long term goal is to employ the 
fermented feed for the enhancement of eel’s growth in aquaculture system. Three eels of the 
same size reared in the lab tank were dissected. The digestive tracks were excised out, 
measured and put in 0.9% NaCl. A serial dilution was set and plating was done subsequently on 
modified nutrient agar. The selection of the colonies was determined by the physical 
morphologies. Gram’s staining and a set of sequential test for characteristics were further 
developed. Up to nine isolates were chosen and among them, SUE3 and SUE6 are the isolates 
of interest since they performed the most promising features. Future works may include 16S 
rRNA identification and the application of the isolates to ferment inferior food materials.                 
 
Keywords: Anguilla sp., bacterial isolates, digestive tracks, eels, fish feed  

 
 

PENDAHULUAN 

Pakan buatan masih menjadi persoalan utama dalam budidaya ikan karena mencapai hingga 

70% dari total biaya operasional yang dibutuhkan (Mansyur & Tangko, 2008). Salah satu kendala 

yang dihadapi yaitu adanya ketergantungan terhadap bahan/pakan impor dengan harga yang 

masih mahal. Berbagai alternatif pakan ikan telah dikembangkan baik melalui subtitusi dengan 

bahan baku lokal (Abidin, Junaidi, Cokrowati, & Yuniarti, 2015) atau dengan bantuan 

mikroorganisme yang bertujuan untuk menambah nilai manfaat pakan (Mulia, Yuliningsih, 

Maryanto, & Purbomartono, 2016). 

Mikroorganisme telah lama digunakan untuk membantu manusia dalam proses pengolahan 

makanan (atau pakan) yang lebih dikenal dengan fermentasi. Di dalam teknologi fermentasi, 

penambahan mikroorganisme tertentu ke dalam substrat dapat bermanfaat (1) meningkatkan 

nilai gizi (Muhiddin, Juli, & Aryantha, 2009; Setiyatwan, 2007) yaitu dengan adanya peningkatan 

senyawa bioaktif seperti peptide atau isoflavon pada tepung kedelai (Sanjukta & Rai, 2016) (2) 
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memperbaiki organoleptik bahan baku (Hasbullah, Silia, & Sugihono, 2014) (3) sebagai agensia 

probiotik (Mansyur & Tangko, 2008) yang dapat membantu memperbaiki imunitas terhadap 

mikroorganisme patogen (Farias et al., 2016). Selain itu fermentasi dapat mereduksi komponen 

antinutrisi seperti inhibitor, asam fitat dan tanin (Egounlety & Aworh, 2003). 

Mikroorganisme yang sering digunakan sebagai pelaku utama proses fermentasi dapat berasal 

dari golongan bakteri, kapang, dan yeast (khamir). Golongan bakteri fermentasi bahan pangan 

antara lain Bacillus subtilis, B. pumilus, B. licheniformis, Lactobacillus acidophilus, Lb. plantarum, 

Lb. delbrueckii, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium infantis, B. longum, B. breve. Untuk 

golongan kapang, Aspergillus, Cyberlindnera, Cystofilobasidium, Dekkera, Guehomyces, 

Hanseniaspora, Kazachstania, Lachancea, Lecanicillium, Mucor, Neurospora dan Rhizopus 

adalah genera yang umum dipakai untuk inoculum fermentasi. Sedangkan dari golongan khamir 

adalah dari genus Candida (Bourdichon et al., 2012). 

Isolasi mikroba dari sistem pencernaan ikan telah banyak dilakukan antara lain untuk digunakan 

sebagai probiotik atau inokulum fermentasi untuk bahan pakan (Watson, Preedy, & Gatesoupe, 

2016). 

Isolat yang didapatkan dari lingkungan spesifik ikan tertentu diharapkan lebih sesuai ditinjau dari 

aplikasinya. Misalnya, fermentasi pakan dengan menggunakan isolat mikroba dari sistem 

pencernaan spesifik ikan diharapkan dapat meminimalisir resistensi ikan terhadap pakan yang 

diujicobakan; dibandingkan dengan fermentasi pakan dengan isolat mikroba dari lingkungan luar 

yang tidak spesifik terhadap ikan target. Meskipun penelitian mengenai isolasi bakteri telah 

banyak dilakukan, namun demikian informasi mengenai isolasi bakteri dari sistem pencernaan 

ikan sidat untuk agensia fermentasi pakan spesifik belum teridentifikasi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan isolat potensial untuk fermentasi bahan pakan ikan sidat. Isolat bakteri 

didapatkan dari sistem pencernaan ikan sidat (Anguilla sp.). 

 

METODE PENELITIAN 

Isolasi Bakteri dari Pencernaan Ikan Sidat 

Sebanyak tiga ikan sidat (Anguilla sp.) diambil dari kolam pemeliharaan laboratorium basah 

Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Tiga sidat terpilih ini berada dalam fase yang seragam yang 

diamati dari panjang, dan berat badan (Tabel 1). 
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Tabel 1. Morfologi sidat diseksi untuk mendapatkan isolat bakteri 

 

Spesimen Panjang badan 

(cm) 

Berat (gr) Panjang sistem 

pencernaan (cm) 

(Lambung dan 

usus) 

Berat sistem 

pencernaan (gr) 

(Lambung dan 

usus) 

1 42 128 7.5 1.78 

2 36 83 9.4 2.18 

3 37 106 13 1.32 

  

Sidat dianestesi dengan menggunakan chloroform lalu dibersihkan badan dari kotoran dengan 

aquades steril sebanyak tiga kali. Diseksi dilakukan dengan membedah bagian ventral abdomen 

dan mengeluarkan/memotong bagian pencernaannya (lambung dan usus). Bagian ini kemudian 

diukur berat dan panjang. 

Bagian pencernaan ini dibasuh dengan aquadest steril sebanyak tiga kali kemudian digerus dan 

dicampur dalam larutan fisiologis steril NaCl 0.9%. Campuran di-shaker agar homogen selama 

satu jam. Pengenceran berseri dilakukan hingga 10E-6 dan plating ke media NA (Nutrient Agar) 

yang dimodifikasi. Komposisi NA (dalam 1L) yaitu : Beef extract, peptone, agar (20 gr), albumin, 

CMC (carboxymethylcellulose), soluble starch. Untuk enumerasi total bakteri, dilakukan plating ke 

dalam media NA tanpa modifikasi dengan serial pengenceran hingga 10E-7. Inkubasi dilakukan 

selama 24 jam pada suhu 340C. Koloni yang tumbuh pada media NA modifikasi diseleksi 

menurut morfologi koloni yang tampak. Koloni yang berbeda diisolasi hingga didapatkan kultur 

murninya menggunakan metode isolasi koloni tunggal. 

Pewarnaan Gram 

Pewarnaan Gram dilakukan untuk identifikasi awal bakteri untuk mengetahui morfologi sel. 

Prosedur pewarnaan Gram sebagai berikut. Sel bakteri yang digunakan untuk pengujian berumur 

tidak lebih dari 24 jam. Sebanyak satu loop sel bakteri diambil dan dipindahkan ke atas kaca 

preparat. Fiksasi preparat dilakukan dengan cara melewatkannya di atas api bunsen.  

Kristal violet diteteskan ke atas preparat sebanyak 1-2 tetes dan dibiarkan selama 20 detik 

kemudian dibilas dengan aquadest. Gram’s iodine kemudian ditambahkan pada preparat. 

Setelah satu menit, preparat dibilas dengan aquadest. Untuk tahap dekolorisasi, preparat dibilas 

dengan alcohol 95% hingga terlihat solven bersih dari pewarnaan sebelumnya. Dekolorisasi 

dihentikan dengan cara membilas preparat menggunakan aquadest. Pewarna Safranin 

diaplikasikan pada preparat selama 1 menit setelah itu dibersihkan dengan bilasan aquadest dan 

dikering-anginkan. Preparat yang telah dilakukan pewarnaan Gram, diamati di bawah mikroskop 

(Olympus, USA) dengan pembesaran sebesar 1.000X (Scherrer, 1984). 

Uji Biokimiawi Isolat Terpilih 
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Identifikasi karakteristik biokimiawi dilakukan dengan bantuan kit komersial (KB001 HimVic, 

Himedia). Kit ini menggunakan sistem identifikasi kolorimetri yang terstandarisasi. Pengujian 

didasarkan pada prinsip perubahan pH dan penggunaan substrat oleh sel mikroorganisme yang 

digunakan dalam pengujian. Satu koloni isolat terpisah yang tumbuh pada media padat NA, 

diambil dan ditumbuhkan pada media cair NB volume 5 ml. Inkubasi pada suhu 340-350C hingga 

didapatkan OD >0.1 pada ʎ = 620 nm. Setelah turbiditas yang diinginkan dicapai, sebanyak 50 µl 

suspensi bakteri diinokulasikan ke atas sumur pada kit. Pembacaan berdasarkan perubahan 

warna dilakukan setelah inkubasi selama 24 jam pada suhu 340-350C. 

Uji Kualitatif 

Penapisan isolat terpilih terhadap kemampuan menghidrolisis makromolekul terpilih (pati, susu 

skim, lipid) didasarkan pada perubahan visual dari media padat yang dimodifikasi . Pada media 

NA, ditambahkan masing-masing 1% pati, susu skim, atau minyak zaitun + rhodamine B. 

Sedangkan kadar beef extract dan peptone dikurangi hingga 30% dari penggunaan normal. 

Koloni bakteri ditotolkan ke atas media modifikasi secara aseptis kemudian diinkubasi selama 7 

hari pada suhu 340C. Identifikasi adanya hidrolisis substrat diobservasi dari zona bening pada 

media penambahan pati 1% setelah diteteskan Iodine 1%. sedangkan hidrolisis protein dicirikan 

dengan adanya zona bening yang mengelilingi koloni bakteri. Untuk hidrolisis lipid diperlihatkan 

dengan adanya pendaran warna pink di bawah paparan sinar UV (Ari & Subagiyo, 2012; 

Dahliaty, Susanti, & Haryani, 2012; Paramita DAS, Sudipta Mandal, Argha Khan, Sanjib Manna, 

2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pewarnaan Gram 

Identifikasi morfologi bakteri melalui pewarnaan Gram telah umum dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi mengenai kekhasan dinding sel bakteri yang diteliti. Pewarnaan Gram 

tidak diperuntukkan untuk identifikasi bakteri pada level spesies namun demikian, pewarnaan 

Gram berguna dalam pengelompokan bakteri menurut sifat kimiawi dinding sel antara kelompok 

Gram positif dan negatif. Kelompok Gram positif memiliki lapisan peptidoglycan yang lebih tebal 

(~90%) daripada kelompok Gram negatif (~10%). Implikasinya, sel golongan Gram positif 

mengikat kuat pewarna kristal violet sedangkan golongan Gram negatif tidak dapat 

mempertahankan pewarna violet setelah perlakuan dekolorisasi dengan alkohol. Dari kesembilan 

isolat, hanya satu isolat menunjukkan hasil positif pewarnaan Gram (isolat SUE2).  Hasil 

identifikasi Gram tertera pada Tabel 2 berikut ini. Seluruh isolat menunjukkan bentuk sel batang. 
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Tabel 2. Hasil pewarnaan Gram isolat bakteri 

 

No Isolat Bentuk sel Jenis Gram Gambar 

1 SUE1 Batang (-)  

 

2 SUE2 Batang (+) 

 
3 SUE3 Batang (-) 

 
4 SUE4 Batang (-) 

 
5 SUE5 Batang (-) 
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6 SUE6 Batang (-) 

 
7 SUE7 Batang (-) 

 
8 SUE8 Batang (-) 

 
9 SUE9 Batang pendek (-) 

 
 

Uji Biokimiawi 

Melalui uji biokimiawi, preferensi metabolisme isolat terpilih terhadap substrat tertentu dapat 

diketahui. Semua isolat memperlihatkan hasil negatif untuk uji indol (Tabel 3). Hal ini berarti tidak 

terdeteksi adanya indol sebagai hasil pemecahan atau metabolisme tryptophan. Demikian juga 

untuk uji metil merah, semua isolat menunjukkan hasil negatif. pH akhir inkubasi untuk fermentasi 

substrat lebih cenderung basa daripada asam. Uji Voges Proskauer berguna dalam deteksi 

acetoin dalam media. Hanya isolat SUE3 yang memperlihatkan hasil positif dimana pemecahan 

glukosa akan bereaksi dengan alpha naphtol dan potassium hidroksida sehingga membentuk 

struktur berwarna merah. Dari sembilan isolat, tujuh diantaranya (SUE1,3,4,5,7,8,9) dapat 

memetabolisme sitrat sebagai sumber energi dan karbon. Pada media sitrat, reaksi positif 

diindikasikan dengan adanya perubahan warna dari hijau ke biru. 

Uji lainnya yang juga termasuk ke dalam biokimiawi yaitu penggunaan golongan gula seperti 

glukosa, adonitol, arabinose, laktosa, sorbitol, mannitol, rhamnosa, dan sukrosa. Isolat yang 
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dapat memetabolisme seluruh golongan gula yang diujikan yaitu SUE2,3,5,6,7,8,9. Hanya SUE1 

dan SUE4 yang dapat menggunakan sebagian gula yang diujikan.  

 

    Tabel 3. Hasil uji biokimiawi isolat terpilih 

 

Isolat 

Jenis Uji 

Indol Metil 

merah 

Voges 

Proska-

uer’s 

Sitrat Glu-

kosa 

Ado-

nitol 

Arabi-

nosa 

Lak- 

tosa 

Sor- 

bitol 

Mani- 

tol 

Rham 

nosa 

Su- 

kro-

sa 

SUE1 - - - + + - + - - - - - 

SUE2 - - - - + + + + + + + + 

SUE3 - - + + + + + + + + + + 

SUE4 - - - + + - + - - + - + 

SUE5 - - - + + + + + + + + + 

SUE6 - - - - + + + + + + + + 

SUE7 - - - + + + + + + + + + 

SUE8 - - - + + + + + + + + + 

SUE9 - - - + + + + + + + + + 

 

Bakteri seperti E.coli memiliki karekteristik biokimiawi tertentu dalam menggunakan golongan 

gula. E.coli dapat memetabolisme tujuh golongan gula seperti glukosa, arabinose, laktosa, 

sorbitol, mannitol, rhamnosa, dan sukrosa namun tidak dapat memfermentasi adonitol. Berbeda 

dengan golongan Salmonella, bakteri ini secara umum tidak memfermentasi adonitol dan 

sukrosa. Sedangkan hasil reaksi dapat berbeda pada setiap spesies Salmonella dalam 

memetabolisme laktosa. 

Uji Kualitatif 

Uji kualitatif dapat membantu dalam penapisan awal untuk isolat bakteri yang potensial dalam 

melakukan fermentasi melalui observasi kemampuan dalam mendegradasi makromolekul terpilih. 

Uji kualitatif yang dilakukan meliputi uji kemampuan amilolitik, selolitik, lipolitik dan proteolitik. 

Dari keempat macam pengujian, didapatkan informasi bahwa hanya dua isolat yang dapat 

menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan enzim amilolitik (SUE3) dan lipolitik (SUE6) 

(Tabel 4).  
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Tabel. 4 Hasil uji kualitatif isolat terpilih 

 

No Isolat Gambar Keterangan 

1 SUE3 

 

Diameter zona 

bening terukur 0,7 

cm 

2 SUE6 

 

SUE6 

memperlihatkan 

akumulasi warna 

pink di sekitar koloni 

sel. 

 

Studi mengenai isolasi bakteri dari sistem pencernaan ikan telah banyak dilakukan (Abhinanda 

Bairagi, Ghosh, Sen, & Ray, 2002; Dan & Ray, 2014; Ghosh, Sen, & Ray, 2002). Tujuan yang 

umum dicapai adalah untuk mendapat manfaat dari karakteristik bakteri terisolasi misalnya 

kemampuan dalam menjadi agensia probiotik (Askarian, Kousha, Salma, & RingØ, 2011), atau 

digunakan sebagai penghasil enzim ekstraselular (A Bairagi, Ghosh, Sen, & Ray, 2002). Studi 

isolasi bakteri dari sistem pencernaan ikan sidat merupakan studi awal dalam usaha untuk 

mendapatkan bakteri potensial yang akan digunakan untuk fermentasi bahan pakan spesifik 

untuk sidat. Penelitian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah uji kuantitatif, uji patogenitas 

isolat, percobaan fermentasi pada bahan pakan dan identifikasi secara molekuler dengan target 

gen 16S rRNA. 

 
KESIMPULAN 
 

Eksperimen untuk mendapatkan dan identifikasi awal isolat potensial untuk fermentasi bahan 

pakan spesifik telah dilakukan antara lain melalui pewarnaan Gram, uji biokimiawi dan uji 

kualitatif. Hasil pewarnaan Gram menunjukkan bahwa hanya ada satu isolat (SUE2) yang 

termasuk golongan Gram positif. Hasil uji biokimiawi menginformasikan bahwa  SUE2,3,5,6,7,8,9 

dapat menggunakan seluruh golongan gula yang diujikan dengan memberikan hasil positif pada 

akhir inkubasi. Sedangankan pada uji kualitatif, didapatkan informasi bahwa isolat SUE3 dan 
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SUE6 dapat menjadi isolat potensial untuk fermentasi spesifik bahan baku pakan dengan 

kandungan amilosa dan lipid. 
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ABSTRACT 
 

The study aims to reveal the diversity of kinds and types of hydrocarbonoclastic bacterial 
interactions of oil sludge Pertamina Dumai. Screening of hydrocarbonoclastic bacteria was 
carried by growing the indigenous bacteria of oil sludge directly into the solid hydrocarbon 
selective media and indirectly by enrichment using a Nutrient Broth. Pure bacterial isolates have 
been observed by macroscopic characteristics of colonies, microscopic of cells and physiological 
characteristics. Each of these hydrocarbonoclastic bacterial isolates was tested types of 
interactions with antagonistic test using solid media of Nutrient Agar. Types of interaction can be 
demonstrated qualitatively on the presence or absence of inhibition zone around the test bacteria. 
The results showed that there were eight isolates indigenous hydrocarbonoclastic bacteria of oil 
sludge Pertamina Dumai. The genera of bacteria found are Aeromonas, Bacillus, Moraxella, 
Pseudomonas, and Xanthomonas. The bacteria indicates the type of interaction varies. Types the 
interaction of bacteria are needed to determine the candidate of bacteria that will be used in the 
preparation of microbial-based product formulations to be applied in the treatment of waste oil.  
 
Keywords: Hydrocarbonoclastic bacteria, oil sludge, Pertamina Dumai, the type of bacterial 
interaction 
 
 
PENDAHULUAN 

Pencemaran lingkungan akibat buangan limbah industri masih merupakan permasalahan yang 

ada di Indonesia. Lumpur minyak merupakan limbah yang dihasilkan dari industri minyak. Limbah 

minyak diketahui mempunyai dampak merugikan bagi kehidupan organisme di tanah dan di 

lingkungan perairan. Pengolahan limbah hidrokarbon minyak dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, yaitu dengan menguraikan senyawa pencemarnya atau dengan mengambil kembali 

senyawa pencemar (Hu et al, 2013). Bioremediasi merupakan salah satu metode yang telah 

banyak dikembangkan dalam menanggulangi pencemaran limbah minyak . 

Teknologi yang dikembangkan untuk bioremediasi antara lain bioaugmentasi dan biostimulasi 

(Baker and Henson, 1994). Bioaugmentasi mensyaratkan penyediaan formulasi mikroorganisme 

potensial yang siap digunakan. Sementara, biostimulasi membutuhkan penambahan nutrien yang 

diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Mikroba yang menyusun formula mikroba umumnya 
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merupakan mikroba pendegradasi hidrokarbon atau yang dikenal dengan mikroba 

hidrokarbonoklastik. Faktor-faktor yang mempengaruhi biodegradasi limbah hidrokarbon adalah : 

karakteristik senyawa hidrokarbon pencemar, jenis dan kelimpahan mikroba pengurai 

hidrokarbon,  dan faktor lingkungan. Kesesuaian mikroba pendegradasi dengan faktor lingkungan 

merupakan syarat penting dalam biodegradasi senyawa pencemar di lingkungan (Ni’matuzahroh, 

2008) 

Beberapa penelitian terkait bioremediasi lingkungan dari pencemaran minyak telah membuktikan 

peran penting mikroba indigenus yang ada pada limbah atau lingkungan yang tercemar limbah 

minyak (Ni’matuzahroh, et al., 2009). Augmentasi menggunakan mikroba potensial indigenus 

memberikan hasil yang bervariasi dari meningkatkan, menghambat, dan tidak berpengaruh 

terhadap persentase biodegradasi hidrokarbon. Pemberian mikroba indigenus juga terbukti dapat 

meningkatkan persentase degradasi dibanding mikroba eksogenus. Salah satu kendala yang 

menghambat efektivitas mikroba eksogenus adalah interaksi yang dikembangkan oleh mikroba 

eksogenus dan indigenus. (Ni’matuzahroh, et al., 2014).   

Efektivitas biodegradasi hidrokarbon oleh mikroba juga bergantung pada jenis hidrokarbon 

pencemar. Komposisi hidrokabon penyusun limbah juga bervariasi bergantung sumber minyak 

dan proses pengolahan yang dilakukan, Misal, limbah minyak yang dihasilkan dari berbagai 

tempat pengeboran atau pengilangan minyak. Pertamina Dumai merupakan salah satu unit yang 

melakukan kegiatan pengolahan minyak di Indonesia. Lumpur minyak yang dihasilkan tentunya 

membutuhkan penanganan dan pengolahan agar tidak mencemari lingkungan. Informasi terkait 

keanekaragaman mikroorganisme indigenus khususnya bakteri pengurai minyak 

(hidrokarbonoklastik) dari lumpur minyak Pertamina Dumai sangat diperlukan untuk menjadi 

pertimbangan dalam menentukan metode yang tepat dalam pengolahannya.   

  

METODE PENELITIAN 

 

METODE 

Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan adalah lumpur minyak (oil sludge) yang diperoleh dari kilang minyak 

Pertamina Dumai, media pertumbuhan bakteri Nutrient agar (NA) dan Nutrient Broth (NB), larutan 

garam fisologis (0,85% NaCl), hidrokarbon yang digunakan untuk induksi pertumbuhan mikroba 

adalah minyak goreng, solar, dan oli, serta seperangkat uji fisiologis (Microbact Identiffication 

System) untuk identifikasi bakteri indigenus oil sludge Dumai. Alat yang digunakan adalah botol 

kultur, tabung reaksi, cawan Petri, ose, dan alat yang lazim digunakan di laboratorium 

mikrobiologi.  

 

Isolasi bakteri Indigenus Lumpur Minyak Dumai 
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Isolasi bakteri indigenus lumpur minyak dilakukan dengan dua metode yaitu langsung (tanpa 

enrichment) dan tidak langsung (dengan enrichment). Sepuluh gram lumpur minyak dimasukkan 

ke dalam 90 mL larutan garam fisiologis dan NB pada masing-masing botol kultur kemudian 

dihomogenkan. Pada metode enrichment, kultur dalam media NB diinkubasi 24 jam. 1 mL dari 

masing-masing kultur diambil untuk dilakukan pengenceran sebanyak 10-7, kemudian kultur 

ditumbuhkan di media NA dan media NA yang diinduksi dengan hidrokarbon 1% (v/v). Inkubasi 

kultur dilakukan selama 24 jam. Isolat bakteri yang tumbuh dimurnikan dengan 

menumbuhkannya di media NA miring. 

 

Karakterisasi dan Identifikasi bakteri Indigenus Lumpur Minyak  Dumai 

Pengamatan karakterisasi isolat bakteri indigenus lumpur minyak meliputi makroskopis koloni 

bakteri, mikroskopis sel bakteri dan fisiologis. Karakter makroskopis koloni bakteri yang diamati 

adalah warna, elevasi, tepian, bentuk, dan struktur koloni. Karakter mikroskopis sel bakteri yang 

diamati adalah bentuk sel dan pewarnaan Gram. Karakterisasi fisiologis bakteri dilakukan dengan 

menggunakan menggunakan  Microbact (12A dan 12B). Identifikasi bakteri dilakukan dengan 

menggabungkan semua karakter yang didapatkan, kemudian dimasukkan dalam program 

Microbact Identification System untuk bakteri Gram negatif dan dicocokkan dengan karakter 

bakteri yang ada di buku Bergey’s Manual Identification System untuk bakteri Gram positif (Holt, 

J.G.1994).    

 

Uji Antagonistik antar Isolat bakteri Indigenus lumpur minyak Pertamina Dumai 

Masing-masing isolat bakteri yang telah murni disuspensikan pada latutan garam fisiologis. 1 mL 

suspensi bakteri ditumbuhkan dalam media NA dengan metode pour plate. Uji antagonistik antar 

isolat bakteri indigenus lumpur minyak dilakukan dengan cara menotolkan masing-masing isolat 

pada NA yang telah padat tersebut. Inkubasi kultur dilakukan selama 24 jam. Hasil uji interaksi 

didapat secara kualitatif dengan melihat ada tidaknya zona halo di sekitar isolat bakteri yang 

ditotolkan. Keberadaan zona halo menunjukkan ada antagonisme antar isolat bakteri yang 

ditandai dengan positif (+) dan tidak ada zona halo menunjukkan tidak ada antagonisme antar 

isolat bakteri yang ditandai dengan negatif (-).    

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi bakteri indigenus dari lumpur minyak Pertamina Dumai berhasil mendapatkan 8 isolat 

bakteri hidrokarbonoklastik. Karakteristik makroskopis koloni, mikroskopis sel dan fisiologis 

kedelapan isolat bakteri indigenus tersebut disajikan berturut turut pada Gambar 1, Tabel 1 dan 

Tabel 2.   
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Gambar 1. Pertumbuhan isolat bakteri indigenus hidrokarbonoklastik lumpur minyak Pertamina 

Dumai pada media padat Nutrien Agar  

Tabel 1. Karakteristik makroskopis koloni dan mikroskopis sel bakteri indigenus lumpur minyak 

Pertamina Dumai  

No 
Kode isolat 

bakteri 

Karakteristik makroskopis koloni bakteri 
Karakteristik 

mikroskopis sel 
bakteri Warna  Elevasi  Tepi  Bentuk   Struktur  

1 X. 
nematophilus 
A(4)  

Kuning  Convex  Entire  Circular  Opaque  Batang, Gram negatif 

2 Bacillus 
pumilus A(4)2 

Putih 
kekuningan 

Flat  Entire  Circular  Translucent  Batang, Gram positif 

3 A. hydrophila 
AO(5)2 

Putih 
kekuningan  

Flat  Undulate  Irregular  Translucent  Batang, Gram negatif 

4 P. diminuta 
AS(5) 

Putih  Flat  Entire  Circular  Opaque  Batang, Gram negatif  

5 Moraxella 
A(5)3 

Putih  Flat  Undulate  Irregular  Translucent  Kokoid, Gram negatif 

6 X. 
luminescens 
A(6)2 

Putih Raised  Entire  Circular  Opaque  Batang, Gram negatif  

7 P. aeruginosa 
NG(6) 

Putih  Raised  Entire  Circular Transparant  Kokoid, Gram negatif 

8 P. diminuta 

A(6)1 
Krem  Raised  Entire  Irregular  Opaque  Batang, Gram negatif  
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Tabel 2 . Karakteristik fisiologis isolat bakteri indigenus hidrokarbonoklastik  lumpur minyak 

Pertamina Dumai  

No Jenis uji  
Kode isolat bakteri 

A(5)3 A(6)1 NG(6) AO(5)2 A(4) AS(5) A(4)2 A(6)2 

1 Oxidase + + + + - + + - 

2 Motilitas - + + + - + + - 

3 Nitrate + - + - - + - - 

4 Lysine - - + - - - + - 

5 Ornithine - - - - - - - - 

6 H2S - - - + - - - - 

7 Glucose - - + + - - + - 

8 Mannitol  - - - + - - - - 

9 Xylose - - - - - - - - 

10 ONPG + + - + - - - + 

11 Indole - - - + - - - - 

12 Urease - - + + - - + + 

13 VP - - - - - - - - 

14 Citrate - - + + - - + - 

15 TDA - - - + - - - - 

16 Gelatin + + + + + + + + 

17 Malonate - - + + - - - - 

18 Inositol - - - - - - - - 

19 Sorbitol - - - - - - - - 

20 Rhamnose - - - - - - - - 

21 Sucrose - - - + - - - - 

22 Lactose - - - - - - - - 

23 Arabinose - - - - - - - - 

24 Adonitol - - - - - - - - 

25 Raffinose  - - - - - - - - 

26 Salicin  - - - + - - - - 
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27 Arginine - - + + - - + - 

28 Pewarnaan 

Gram 
- - - - - - + - 

29 Bentuk  Kokoid Batang Kokoid Batang Batang Batang Batan
g 

Batang 

Hasil Identifikasi Moraxella sp. P. diminuta P aeruginosa A. hydrophila X. nemato philus P.diminuta B. pumilus X. luminescens 

 

Hasil uji identifikasi menunjukkan bahwa isolat bakteri indigenus hidrokarbonoklastik lumpur 

minyak Pertamina Dumai tergolong dalam genus Aeromonas, Bacillus,  Moraxella, 

Pseudomonas, dan Xanthomonas, Genus bakteri tersebut umum ditemukan pada lingkungan 

yang tercemar minyak (Munawar and Elfita,  2015). Genus–genus bakteri tersebut juga dikenal 

sebagai bakteri yang potensial dalam mendegradasi hidrokarbon (Atlas, 1992). Keanekaragaman 

jenis bakteri hidrokarbonoklastik dari suatu sampel di lingkungan dipengaruhi oleh komponen 

hidrokarbon, ketersediaan nutrisi, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan 

mikroba (Harayama et al., 2004) 

Interaksi antara bakteri indigenus lumpur minyak divisualisasikan pada Gambar 2 dan disajikan 

pada Tabel 3. Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa masing-masing bakteri mengembangkan 

interaksi yang berbeda. Bakteri Aeromonas, Bacillus, Moraxella dan Xanthomonas bersifat 

sinergistik satu dengan lainnya. Sedangkan, bakteri P. aeruginosa dan P. diminuta cenderung 

bersifat menghambat pertumbuhan bakteri indigenus lainnya. Kemampuan penghambatan 

bakteri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: persaingan untuk mendapatkan 

nutrisi, dan produksi senyawa atau toksin yang bersifat anti mikroba (Tyc et al., 2014). P 

aeruginosa mengembangkan tipe interaksi amensalisme dengan bakteri indigenus lainnya.  

   

 

 

Gambar 2. Visualisasi uji interaksi antar bakteri indigenus hidrokarbonoklastik lumpur minyak 

Pertamina Dumai 
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Tabel 3. Hasil uji interaksi bakteri  indigenus lumpur minyak Pertamina Dumai  

Kode isolat 
bakteri 

Jenis bakteri 
Kode isolat bakteri 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 X. nematophilus - - - - - - +++ +++ 

2 B. pumilus  - - - - - - ++ ++ 

3 A. hydrophila - - - - - - - - 

4 P. diminuta - - - - - - ++ - 

5 Moraxella sp.  - + - - - - +++ + 

6 X. luminescens - - - - - - + + 

7 P. aeruginosa ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ - ++++ 

8 P. diminuta - +++ ++++ + - ++ ++ - 

 

Keterangan: 

- : tidak terdapat zona hambat 

+ : terdapat zona hambat 

 

Pengolahan limbah lumpur minyak menggunakan bantuan mikroba mutlak membutuhkan 

informasi terkait kelimpahan jenis mikroba pendegradasi hidrokarbon. Bakteri sangat berperan 

dalam mendegradasi hidrokarbon yang ada pada lumpur minyak. Bakteri pengurai hidrokarbon 

yang dikenal sebagai bakteri hidrokarbonoklastik merupakan salah satu kelompok mikroba yang 

dapat menguraikan berbagai komponen hidrokarbon, alifatik, aromatik dan poliaromatik. Metode 

yang dapat diusulkan untuk biodegradasi hidrokarbon dalam lumpur minyak adalah 

bioaugmentasi dan biostimulasi. Bioagmentasi dilakukan jika keberadaan mikroba indigenus 

kurang mencukupi dan kurang mampu dalam mendegradasi limbah pencemar.  Sedangkan, 

biostimulasi dipilih jika nutrisi pada limbah sangat minim untuk mendukung pertumbuhan mikroba 

indigenus potensial yang telah ada di limbah.   

Lumpur minyak Pertamina Dumai terbukti mengandung bakteri yang berpotensi mendegradasi 

hidrokarbon. Penambahan nutrisi dan penciptaan kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroba 

potensial (bakteri potensial), seperti suplai oksigen, pengaturan kelembapan dan PH pada lumpur 

minyak ini dapat diusulkan sebagai metode alternatif yang dipilih dalam bioremediasi lingkungan 

akibat buangan lumpur minyak tersebut. Augmentasi limbah lumpur minyak menggunakan 

bakteri indigenus potensial juga diasumsikan semakin mempercepat proses biodegradasi 

hidrokarbon. Spesifikasi aktivitas masing-masing bakteri indigenus Pertamina Dumai dalam 

mendegradasi berbagai komponen hidrokarbon masih dalam tahap penelitian. Sebagian besar 

bakteri indigenus tersebut menunjukkan interaksi yang sinergi, sehingga berpeluang untuk 

dijadikan penyusun formula yang dapat digunakan dalam upaya pengolahan limbah minyak di 

Indonesia.  
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KESIMPULAN 
 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.  

1. Keanekaragaman jenis bakteri hidrokarbonoklastik dari lumpur minyak Pertamina Dumai 

terdiri dari genus Aeromonas, Bacillus, Moraxella, Pseudomonas, dan Xanthomonas  

2. Bakteri indigenus hidrokarbonoklastik lumpur minyak Pertamina Dumai mempunyai tipe 

interaksi bervariasi bergantung spesies 

3. Sinergistik antar bakteri bermanfaat dalam pembuatan formulasi mikroba potensial untuk 

diaplikasikan di lingkungan  
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ABSTRACT 
 

The main components of the organic waste is dominated by cellulose. Cellulose degradation 
process naturally takes a long time. Degradation can be accelerated by the application of 
microorganisms. Yeast from mangrove rhizosphere of Surabaya East Coast is a microorganism 
that could potentially be developed as an agent for degrading cellulose. The study aims to 
determine the potential of yeast from mangrove rhizosphere of Surabaya East Coast in degrading 
cellulose qualitatively and quantitatively. Qualitative cellulolitic test determined based on the 
index, while the quantitative test determined by measuring the levels of reducing sugars. Yeast 
was isolated from two mangrove areas from Surabaya east coast i.e.Wonorejo and Gunung 
Anyar Mangrove. The results showed that the highest cellulolytic index produced by yeast from 
Wonorejo mangrove areas is 1.83 and the highest cellulolytic index produced by yeast from 
Gunung Anyar mangrove area is 0.69. The highest reducing sugar resulting from quantitative test 
by Candida W5.1 yeast from Wonorejo mangrove amounted to 0.53 at day 7 and the highest 
reducing sugar resulting from quantitative test by Candida G2.5 yeast from Gunung Anyar 
mangrove amounted to 0,496 on day 5. 
   
Keywords: cellulose, degradation, reducing sugar, yeast 
 

 
PENDAHULUAN 

Komponen utama penyusun limbah organik didominasi oleh selulosa. Selulosa terdapat pada 

kayu, kapas, dan tumbuhan lainnya. Selulosa merupakan polimer dari β-glukosa dengan ikatan 

β-1-4 antara unit–unit glukosa. Rantai panjang selulosa terhubung secara bersama melalui ikatan 

hidrogen dan gaya van der waals (Perez et al., 2002).  Struktur rantai selulosa distabilkan oleh 

ikatan hidrogen yang kuat di sepanjang rantai sehingga proses degradasi secara alami 

membutuhkan waktu yang lama. Kesempurnaan degradasi selulosa tergantung pada 

ketersediaan enzim pendegradasi selulosa yaitu selulase. Enzim ini merupakan sistem enzim 

yang terdiri atas endo-1,4-β-glukanase, ekso-1,4-β-glukanase dan β-D-glukosidase. Endo-1,4-β-

glukanase memotong ikatan rantai dalam selulosa menghasilkan molekul selulosa yang lebih 

pendek, ekso-1,4-β-glukanase memotong ujung rantai selulosa menghasilkan molekul selobiosa, 

sedangkan β-D-glukosidase memotong molekul selobiosa menjadi dua molekul glukosa (Kim 

1995).  
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Salah satu mikroba yang berperan penting dalam proses biodegradasi selulosa melalui 

mekanisme enzimatik pelepasan selulase adalah yeast. Beberapa yeast yang mampu 

mendegradasi selulosa diantaranya berasal dari genus Candida, Saccharomyces, Pachysolen, 

Kluyueromyces, Torulaspora, Cryptococcus, Trichosporon dan Debaromyces (Kutty dan Philip, 

2008; Pitt dan Miller, 1970). 

Pemanfaatan  yeast  untuk mengurangi limbah organik terutama selulosa memberikan 

keuntungan, bila  dibandingkan dengan mikroba lain. Dibandingkan dengan mold, yeast  tumbuh 

dan berkembang biak lebih cepat (Fardiaz, 1992 dalam Balia, 2004) Dibandingkan dengan 

bakteri, yeast  lebih toleran tumbuh  pada lingkungan dengan kosentrasi garam  yang tinggi serta 

pada lingkungan yang  asam (Steinkraus, 1977  dalam  Balia, 2004). 

Pada penelitian sebelumnya telah didapatkan yeast dari kawasan Mangrove Pantai Timur 

Surabaya di area rhizosfer mangrove Wonorejo dan Gunung Anyar (Alami & Shovitri, 2014). 

Kemampuan isolat-isolat tersebut dalam mendegradasi selulosa belum diungkap. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi yeast yang 

telah diisolasi dari kawasan mangrove Pantai Timur Surabaya dalam mendegradasi selulosa. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah isolat yeast koleksi Laboratorium Mikrobiologi 

Jurusan Biologi ITS dari kawasan mangrove Wonorejo dan Gunung Anyar, ekstrak malt, pepton, 

glukosa, akuades, chloramfenicol, agar, NaCl, KH2PO4, congo red, CMC, MgSO4.7H2O, 

Cacl2.2H2O, ekstrak yeast, DNS 

 

Cara Kerja 

Subkultur Isolat Yeast 

Isolat yeast yang diujikan dalam penelitian ini adalah Isolat yeast koleksi Laboratorium Mikrobiologi 

dan Bioteknologi Jurusan Biologi ITS. Pada penelitian sebelumnya, isolat tersebut diisolasi dari 

Kawasan Rhizosfer Mangrove Pantai Wonorejo dan Gunung Anyar, Surabaya. Isolat yeast 

disubkultur pada medium YMEA miring (Yeast Malt Extract Agar). Medium YMEA steril dituangkan 

ke dalam tabung reaksi sebanyak ± 5 mL. Tabung reaksi tersebut diletakkan pada posisi miring 

dan didinginkan sampai medium memadat, kemudian disimpan pada suhu ruang. Selanjutnya, 

isolat yeast diinokulasikan pada medium YMEA menggunakan jarum ose dan diinkubasi selama 

empat hari pada suhu ruang. Keberhasilan subkultur ditandai dengan tumbuhnya isolat yeast  

pada medium YMEA. 

 

Uji Potensi  Yeast  dalam Mendegradasi Selulosa secara Kualitatif 
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Uji potensi  yeast  secara kualitatif dalam mendegradasi selulosa dilakukan pada medium  

Carboxy  Methyl Cellulose Agar  (CMCA). Sebanyak 1 ose dari masing masing isolat yeast yang 

telah di subkultur di inokulasikan  pada medium  Carboxy  Methyl Cellulose  Agar (CMCA)   

dengan metode satu garis. Medium CMCA tanpa isolat digunakan sebagai kontrol negatif.  

Diinkubasi selama ±sepuluh hari pada suhu 25-30oC. Pada akhir waktu inkubasi  medium kultur 

ditetesi dengan congo  red ±5 tetes hingga merata pada permukaan medium kultur. Congo red 

digunakan sebagai indikator untuk memudahkan dalam pengamatan halo zone yang terbentuk,  

karena medium selulosa berwarna bening.  Hasil positif terlihat dengan adanya zona bening (halo 

zone) di sekitar pertumbuhan isolat  yeast.  Bagian medium yang terhidrolisis akan dikelilingi 

warna bening kekuningan sedangkan yang tidak terdegradasi akan berikatan dengan Congo red 

sehingga menjadi berwarna merah (Pointing, 1999).   Indeks  selulolitik   dihitung  berdasarkan 

metode Lim  & Rahim (1987), dengan rumus sebagai berikut : 

 

IS =  
X1 − X2

X2
 

Keterangan: IS : Indeks Selulolitik 

   X1 : Diameter Total 

X2 : Diameter Koloni  

 

Uji Potensi  Yeast  dalam Mendegradasi Selulosa secara Kuantitatif 

Kultur Yeast pada Medium CMC 

Isolat yeast dari medium YMEA slant disuspensikan ke dalam botol yang berisi air fisiologis steril 

100 mL hingga mencapai nilai OD = 0,5 pada panjang gelombang 600 nm. Lalu diambil 5 mL 

untuk dimasukkan ke 8 erlenmeyer 250 mL yang masing – masing berisi 45 mL CMC dengan dua 

kali pengulangan sehingga total kultur adalah sebanyak 16 buah. Kemudian kultur diinkubasi pada 

suhu kamar selama 7 hari menggunakan rotary shaker dengan kecepatan 130 rpm (Health, H-M-

SR). Kultur yeast pada tiap titik inkubasi (0,1,2,3,4,5,6,7 hari) diinokulasikan sebanyak 1 ml ke 

dalam cawan petri yang ditambah media YMEA dengan metode pour plate dan dilakukan 

pengamatan jumlah koloni yeast dan sisanya dilakukan pemisahan sel yeast dari medium dengan 

sentrifuge 4000 rpm selama 10 menit pada suhu 4oC untuk memperoleh supernatan. 

 

Pengukuran Kadar Gula Reduksi 

Larutan Asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS) dibuat dengan menimbang 1 g NaOH, dilarutkan dengan 

60 ml akuades, ditambah 18,2 g Na-K Tartrat, 1 g asam 3,5-dinitrosalisilat (ditambahkan perlahan 

lahan sambil diaduk hingga larut sempurna), kemudian ditambah 0,2 g fenol untuk menstabilkan 

warna dan 0,05 g Na2SO3. Lalu dipindahkan kedalam labu ukur, kemudian diencerkan dengan 

akuades hingga 100 mL, kocok hingga homogen. 
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Pereaksi DNS yang telah dibuat ditambahkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 mL yang berisi 

4 mL supernatan. Larutan tersebut dipanaskan dalam air mendidih selama 10 menit untuk 

mempercepat reaksi yang ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi lebih pekat, 

kemudian dipindahkan ke dalam air mengalir pada suhu ruang untuk menghentikan reaksi. 

Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang 540 nm untuk memperoleh nilai OD. 

Nilai OD yang didapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang dihasilkan dari pembuatan 

kurva standar glukosa untuk memperoleh nilai kadar gula reduksi. Pengukuran kadar gula reduksi 

dilakukan setiap hari selama 7 hari.  

 

Pembuatan Kurva Standar 

Penelitian ini menggunakan larutan standar glukosa untuk uji aktivitas selulase. Larutan standar 

glukosa dibuat dengan menimbang 0,01 g glukosa dan dilarutkan dalam 10 mL akuades steril 

sehigga diperoleh larutan stok dengan konsentrasi 1000 ppm. Lalu diencerkan menjadi 100 ppm 

dengan mengambil 2mL dari larutan stok dan ditambahkan 18 mL akuades. Dari larutan stok 

tersebut dilakukan pengukuran terhadap standar glukosa dengan konsentrasi 0, 8, 10, 12, 14,16, 

18 dan 20 ppm.Variasi konsentrasi dibuat dengan cara mengambil larutan standar glukosa 

sebanyak 0,08 ml, 0,1 ml, 0,12 ml, 0,14 ml, 0,16 ml, 0,18 ml dan 0,2 ml kemudian diencerkan 

dengan akuades steril hingga 1 mL. 

Kurva standar glukosa dibuat dengan cara mengambil1 ml larutan standar glukosa dengan 

berbagai konsentrasi (0, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan 20 ppm), kemudian diinkubasi pada suhu 35⁰C 

selama 10 menit. Selanjutnya, larutan ditambahkan dengan 4 mL larutan DNS. Larutan 

dipanaskan ke dalam air mendidih selama 10 menit dan didinginkan menggunakan air mengalir 

pada suhu ruang. Lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nm dengan 

spektrofotometer. Metode ini dimodifikasi dari Zhang et al., (2009) dan Astutik et al., (2011). Hasil 

absorbansi yang diperoleh kemudian diinterpolasikan dengan konsentrasi yang diukur dengan 

dibuat persamaan liniernya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi  Yeast  dalam Mendegradasi Selulosa secara Kualitatif 

Potensi yeast dalam mendegradasi selulosa secara kualitatif dilakukan dengan mengkultur isolat 

yeast ke dalam medium yang mengandung Carboxyl Methyl Cellulose (CMC 1%) (Pointing, 

1999). Senyawa CMC merupakan turunan selulosa yang mudah larut dalam air. Oleh karena itu 

CMC lebih mudah didegradasi oleh selulosa menjadi gula yang lebih sederhana. Terbentuknya 

gula sederhana ditandai berdasarkan pembetukan zona bening yang ditunjukkan pada Gambar 

1. 
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Gambar 1.  Hasil uji potensi yeast dalam mendegradasi selulosa yang ditandai berdasarkan 
pembentukan zona bening 

 

Aktivitas enzim selulase diamati berdasarkan pembentukan zona bening pada medium yang 

telah ditambahkan congo red 0,1% selama 15-20 menit (Gb 1). Penambahan congo red 

dilakukan setelah isolat berumur 7 hari yang berfungsi untuk memperjelas pembentukan zona 

bening. Congo red memiliki interaksi yang kuat dengan polisakarida yang mengandung rantai 

ikatan β-(1,4) D-glukopiranosil (Teather dan Wood, 1982 dalam Widayani, 2006).  

Pembentukan zona bening menunjukkan bahwa CMC di dalam media telah dihidrolisis oleh 

enzim selulase menjadi senyawa sederhana yaitu selobiose yang kemudian disederhanakan lagi 

menjadi molekul glukosa (Perez et al., 2002). Untuk memperjelas visualisasi zona bening yang 

terbentuk, pada media yang telah diberi congo red dibilas dengan larutan NaCl 1%. Zona bening 

yang tidak terwarnai congo red menandakan bahwa selulosa telah terhidrolisis oleh enzim 

selulase sehingga tampak berwarna kekuningan atau bening, sedangkan bagian medium yang 

tidak terhidrolisis akan berikatan dengan congo red membentuk warna merah (Pointing, 1999).  

Selulase merupakan senyawa kompleks dan merupakan enzim ekstraseluler. Selulase terdiri 

atas kompleks endo-β-1,4-glukonase, kompleks ekso-β-1,4-glukonase, dan β-1,4-glukosidase 

atau selobiase (Crueger & Crueger, 1984). Aktivitas degradasi selulosa yeast yang diisolasi dari 

rhizosfer mangrove Wonorejo dan Gunung Anyar  diperoleh berdasarkan perhitungan indeks 

selulolitik yang ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Grafik Indeks Selulotik Isolat Yeast Kawasan Mangrove Wonorejo. 
 

Koloni yeast 

Zona bening 
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Gambar 3. Grafik Indeks Selulotik Isolat Yeast Kawasan Mangrove Gunung Anyar. 
 

Berdasarkan Gambar 2, indeks selulolitik tertinggi yeast dari kawasan mangrove Wonorejo 

dihasilkan oleh isolat W5.1 dengan nilai sebesar 1,83. Sementara itu, berdasarkan Gambar 3, 

beberapa isolat yeast dari kawasan Gunung Anyar juga diketahui dapat menghidrolisis selulosa. 

Isolat dengan indeks selulolitik tertinggi dihasilkan oleh yeast dengan kode G 2.5. Menurut Apun 

(2000) dalam Nugraha (2014), semakin besar indeks selulolitik yang terbentuk, semakin tinggi 

pula aktivitas selulolitik yang dihasilkan.  

Uji kuantitatif dilakukan pada isolat yang mempunyai indeks selulolitik terbesar berdasarkan uji 

kualitatif, yaitu isolat dengan kode W5.1 dan G2.5 melalui pengukuran kadar gula reduksi yang 

terbentuk. Uji kuantitatif yeast dalam mendegradasi selulosa menggunakan reagen  

Dintrosalicylic Acid (DNS) (Miller, 1959 dalam Wahyuningtyas, 2013).  Dalam suasana alkali gula 

pereduksi akan mereduksi asam 3,5-dinitrosalisilat membentuk senyawa yang dapat diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 540 nm (Wahyuningtyas, 2013., Adney & Baker, 2008). 

Metode DNS merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menentukan kadar gula 

reduksi.  Semakin tinggi kadar gula reduksi yang terdapat dalam sampel, maka akan semakin 

banyak pula molekul asam 3-amino-5- nitrosalisilat  yang terbentuk, sehingga absorbansi sampel 

akan semakin tinggi.   

Pertimbangan  penggunaan    metode  ini  karena  mudah  dilakukan  dan  hasil  yang didapatkan 

lebih memuaskan untuk mengukur gula reduksi. Selain itu, pereaksi DNS umum digunakan untuk 

mengukur gula reduksi yang diproduksi oleh mikroba karena tingkat ketelitiannya yang tinggi 

sehingga dapat  diaplikasikan  pada  gula  dengan  kadar  kecil  sekalipun.  Akan  tetapi metode  

ini  mempunyai  kekurangan  yaitu reagen  DNS  akan  mengalami  ketidakstabilan  apabila  

terjadi  kontak  langsung  dengan  cahaya  sehingga penyimpanan  reagen  DNS  harus  

terhindar  dari  kontak  langsung  dengan  cahaya (Kodri, 2013).   

Reaksi ini berlangsung dalam suasana basa dan suhu tinggi (90-100°C). Bila terdapat gula 

reduksi pada sampel, maka larutan DNS yang awalnya berwarna kuning akan bereaksi dengan 

gula reduksi sehingga menimbulkan warna jingga kemerahan (Kusmiati & Agustini, 2010). 
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Kadar Gula Reduksi

Sampel yang telah direaksikan dengan DNS selanjutnya ditentukan kadar gula reduksinya 

menggunakan spektrofotometer UV-vis. Kadar gula reduksi pada sampel dapat ditentukan 

dengan terlebih dahulu membuat kurva standar menggunakan larutan glukosa. Grafik kadar gula 

reduksi dan kurva pertumbuhan isolat W5.1 dan G2.5  ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gambar 

5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Grafik Kadar Gula Reduksi dan Kurva Pertumbuhan isolat Yeast W5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Grafik Kadar Gula Reduksi dan Kurva Pertumbuhan isolat Yeast G2.5 
 
Berdasarkan Gambar 4 kadar gula reduksi mengalami peningkatan seiring dengan waktu 

inkubasi. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas degradasi substrat CMC menjadi produk 

sederhana yaitu glukosa secara enzimatis. Bila dihubungkan dengan kurva pertumbuhan 

tersebut, terlihat bahwa jumlah koloni juga mengalami peningkatan seiring waktu inkubasi. Pada 

hari ke 0 sampai hari ke-2, yeast memasuki fase adaptasi (fase lag) terlihat dengan pertumbuhan 

yeast yang masih sangat lambat. Saat mengalami fase adaptasi, yeast mulai membelah dengan 

kecepatan yang rendah karena baru mulai menyesuaikan diri (Fardiaz, 1988). Pada saat yeast 

mengalami fase adaptasi pada hari ke-0 hingga hari ke-1 kadar glukosa yang dihasilkan 
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jumlahnya sangat sedikit, hal ini dikarenakan glukosa yang dihasilkan dari degradasi selulosa 

telah dikonsumsi oleh sel yeast karena pada medium tidak ada nutrien yang bisa dikonsumsi oleh 

yeast sehingga yeast memanfaatkan glukosa hasil degradasi selulosa yang merupakan nutrien 

utama bagi yeast. Pada hari ke-1 hingga hari ke-2 kadar glukosa mengalami peningkatan yang 

tinggi, hal ini dikarenakan glukosa yang dihasilkan dari aktivitas degradasi hanya sedikit yang 

dikonsumsi oleh sel yeast. Peningkatan degradasi terjadi mulai hari ke-1 hingga hari ke-7 dimana 

bila dihubungkan dengan jumlah koloni, yeast juga mengalami peningkatan. Nilai gula reduksi 

tertinggi diperoleh pada hari ke -7, dengan nilai sebesar 0,53. 

Berdasarkan Gambar 5, seiring dengan waktu inkubasi terjadi kenaikan aktivitas degradasi 

dengan naiknya kadar gula reduksi sampai hari ke- 3. Bila dihubungkan dengan kurva 

pertumbuhan yeast jumlah koloni mengalami peningkatan hingga hari ke- 3. Setelah mengalami 

peningkatan di hari ke- 3, kadar gula reduksi menunjukkan adanya penurunan pada hari ke- 4. 

Bila dihubungkan dengan jumlah koloni terlihat bahwa isolat mulai memasuki fase stasioner. 

Perlambatan kecepatan degradasi dan menurunnya jumlah koloni yeast disebabkan karena 

berkurangnya kadar oksigen, penumpukan metabolit sekunder dan nutrisi yang berkurang 

(Whelan et al., 2007). Menurut Gonzalez et al., (2003), fase stasioner sel yeast akan 

mensekresikan metabolit sekunder untuk mempertahankan diri dari stres oksidatif akibat 

akumulasi produk metabolisme yang berisfat toksik. Mulai hari ke- 5 kadar gula reduksi 

menunjukkan adanya peningkatan kembali. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas enzimatis dari 

isolat yeast yang ditunjukkan dari peningkatan jumlah koloni yeast. Kemudian kultur mengalami 

penurunan aktivitas degradasi. Hal ini disebabkan berkurangnya sumber nutrisi selulosa sel yeast 

yang dihidrolisis menghasilkan glukosa, sehingga nutrisi glukosa dipakai oleh sel yeast dalam 

metabolismenya. Nilai gula reduksi tertinggi diperoleh pada hari ke -5, dengan nilai sebesar 0,496 

Menurut Suriawiria (1995), glukosa merupakan salah satu sumber nutrien (makronutrien) yang 

dibutuhkan oleh pertumbuhan mikroba. Glukosa digunakan sebagai sumber karbon yang 

merupakan unsur essensial penyusun struktur sel dan sebagai sumber energi. Semakin banyak 

jumlah koloni yeast maka semakin banyak enzim selulase yang dilepas oleh yeast yang mampu 

mendegradasi substrat CMC menjadi glukosa dan nantinya glukosa akan dimanfaatkan kembali 

oleh yeast sebagai nutrien untuk membangun dan memperbanyak sel.  

Berdasarkan uji potensi yeast dalam mendegradasi selulosa, isolat dengan kode W5.1 dan G2.5 

memiliki kemampuan terbaik dalam mendegradasi selulosa. Isolat-isolat tersebut selanjutnya 

diidentifikasi hingga tingkat genus. Identifikasi yeast dilakukan berdasarkan buku panduan 

identifikasi “ The Yeasts a Taxonomic Study”  (Kurtzman  &  Fell, 1998;  van-Rij, 1984). Tahapan 

identifikasi meliputi  pengamatan makroskopis dan mikroskopis, uji fisiologis atau uji biokimia, uji 

askospora serta uji pertumbuhan pada medium cair. Hasil uji identifikasi menunjukkan bahwa 

isolat W5.1 dan G2.5 memiliki kesamaan karakter dengan genus Candida. Kutty & Philip (2008) 

menyatakan, Candida sp. merupakan yeast  yang mampu mendegradasi selulosa. Menurut Saha 
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dan Bothast (1996), beberapa spesies Candida mampu menghasilkan ekstraseluler β–

glukosidase. Beberapa spesies Candida  lainnya seperti C. wickerhamii menghasilkan 

intraseluler, ekstraseluler, dan cellbound β-glukosidase yang berperan dalam hidrolisis selobiosa. 

 
 
KESIMPULAN 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah  indeks selulolitik tertinggi yang dihasilkan oleh yeast dari 

kawasan mangrove Wonorejo adalah 1,83 dan indeks selulolitik tertinggi yang dihasilkan oleh 

yeast dari kawasan mangrove Gunung Anyar adalah 0,69. Kadar gula reduksi tertinggi yang 

dihasilkan dari uji kuantitatif oleh yeast mangrove Wonorejo Candida W5.1 adalah sebesar 0,53 

pada hari ke-7 dan kadar gula reduksi tertinggi yang dihasilkan dari uji kuantitatif oleh yeast 

mangrove Gunung Anyar Candida G2.5 adalah sebesar 0,496 pada hari ke-5. 
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ABSTRACT 
 

Exploration of natural materials which have multi potential continued as one solution of diseases 
caused by infectious factor and the others. One type of natural material that have multiple 
potential to human health is pigeon pea (Cajanus cajan). But using this plant as subject for 
research was not optimal.  Pigeon pea (Cajanus cajan) is one of leguminoceae which have a 
potency as phytoestrogens and also producing antibiotics. This study aimed to test the pigeon 
pea extract to antibacterial activity with Staphylococcus aureus and Escerichia coli as a 
pathogenic agent. Antibacterial activity test was done by solid dilution method tested to S. aureus 
and E. coli. Pigeon pea extract concentration used was 100% b / v, 75% b / v, 50% b / v and 25% 
b / v. The results showed that the pigeon pea extracts have antibacterial activity to S. aureus and 
E. coli. The best inhibition was shown in S. aureus. The 100% b / v of concentration produced the 
highest inhibition zone with 13.1 mm and the inhibition index was 4.95. The concentration 25% 
b/v have lowest inhibition zone (3.1 mm) with 0.41 of inhibition index. 
 
Keywords: antibacterial, Cajanus cajan., Extracts, S. aureus, E. coli 

 
 

PENDAHULUAN 

Keragaman tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara merupakan sumber daya alam 

yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan. Keanekaragaman sumber daya alam 

khususnya tanaman obat merupakan potensi kearifan lokal yang memberikan kontribusi sangat 

besar dalam bidang kesehatan. Pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman berkasiat obat 

merupakan warisan budaya bangsa yang telah dilakukan secara turun temurun.  

Cajanus cajan sering disebut pigeon peas dengan nama Indonesia kacang gude merupakan 

salah satu spesies tanaman famili Leguminoceae. Pemanfaatan kacang gude oleh masyarakat 

saat masih kurang optimal, meskipun produksinya cukup banyak. Masyarakat memanfaatkan 

kacang gude (Cajanus cajan) sebagai sayur lodeh dan sayur bongko, sehingga membuat kacang 

gude tidak begitu diminati.  

Kacang gude merupakan salah satu tanaman Leguminoceae seperti pada tanaman 

Leguminoceae lainnya, kacang gude diduga mengandung senyawa isoflavon. Struktur kimia 

isoflavon menyerupai 17β-estradiol (Gruber et al., 2002; Delmonte dan Rader, 2006; Barlow et 

al,. 2007), sehingga tanaman famili Leguminoceae sering disebut sebagai kelompok tanaman 

fitoestrogen (Urasopon et al., 2008 dan USPA, 2006). Komponen terbesar isoflavon adalah 

senyawa daidzein dan genistein, diduga dapat ditemukan pada famili Leguminoceae termasuk 
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kacang gude yang terdistribusi dalam tanaman serta produknya (Kang et al., 2006; Cavaliere et 

al., 2007).  

Senyawa flavonoid disintesis oleh tanaman sebagai sistem pertahanan dan dalam responsnya 

terhadap infeksi oleh mikroorganisme, sehingga tidak mengherankan apabila senyawa ini efektif 

sebagai senyawa antimikroba terhadap sejumlah mikroorganisma. Flavonoid merupakan salah 

satu senyawa polifenol yang memiliki bermacam-macam efek antara lain efek antioksidan, anti 

tumor, anti radang, antibakteri dan anti virus (Parubak, 2013).  

Bakteri merupakan salah satu mikroorganisme yang banyak peranannya dalam kehidupan 

manusia, ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Bakteri yang merugikan dapat 

menyebabkan bahaya, yaitu menginfeksi manusia, hewan, serta tanaman, menimbulkan penyakit 

yang berkisar dari infeksi ringan sampai kepada kematian. Penanganan penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri dapat dilakukan dengan pengobatan. Pengobatan ini bertujuan untuk 

menghambat/membunuh bakteri penyebab penyakit.  

Pengendalian secara kimia, diperlukan suatu zat anti bakteri, sehingga jumlah bakteri dapat 

dikendalikan dengan cara menghambat pertumbuhannya. Secara umum zat antibakteri dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang mengarah pada kematian sel bakteri. Zat 

antibakteri sangat banyak jenisnya, dapat berasal dari alam atau bisa dibuat oleh manusia. Zat 

antibakteri yang sering digunakan masyarakat kebanyakan berasal dari bahan-bahan kimia 

berupa obat dibandingkan antimikroba alami. Penggunaan bahan-bahan kimia tersebut dapat 

menyebabkan residu pada ginjal. Obat/senyawa antibakteri baru tersebut dapat diperoleh dari 

bahan alam (tumbuh-tumbuhan).Peluang untuk mendapatkan senyawa/obat antibakteri dari 

bahan alam lebih besar (memungkinkan), karena mengingat Indonesia adalah negara yang 

memiliki beranekaragam jenis tanaman, terutama yang dapat digunakan/dimanfaatkan sebagai 

bahan obat.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan antibakteri larutan kacang gude dalam 

menekan pertumbuhan bakteri pathogen E.Coli dan S. aureus 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Biologi IKIP PGRI Madiun dan laboratorium Kimia 

Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan april-Juni 2016.Data merupakan keterangan - 

keterangan tentang suatu hal yang diperoleh melalui suatu penelitian atau pengamatan. Adapun 

teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 

1. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Pada sterilisasi alat, semua alat yang mudah pecah atau yang berbahan gelas Dan kaca 

dibungkus kertas. Pada aquadest dimasukan di dalam tabung reaksi dan Nutrien Agar di dalam 

gelas beker, kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121oC selama 15 

menit. 
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2. Pembuatan ekstrak kacang gude 

Pembuatan ekstrak kacang gude dilakukan dengan melarutkan kacang gude pada aquadest 

steril dengan perbandingan (tepung kacang gude : aquades) 8  : 8 ml (100% b/v); 8 gr : 16 ml 

(75% b/v); 8 gr: 24 ml (50% b/v); 8 gr: 32 ml (25% b/v). Pembuatan tepung kacang Gude 

dilakukan dengan menghaluskan kacang gude kering (blender) dan di ayak. 

3. Pembuatan Suspensi Bakteri 

Pembuatan suspensi bakteri dilakukan berdasarkan penelitian Oonmettaaree (2005) dalam 

Fatisa (2013:33) dari stok kultur Staphylococcus aureus yang telah tumbuh diambil dengan kawat 

ose steril lalu disuspensikan dalam tabung reaksi yang berisi 10 ml larutan natrium klorida 0,9% 

sampai didapat kekeruhan suspensi bakteri sama dengan kekeruhan larutan standard Mc. 

Farland, berarti konsentrasi suspensi bakteri adalah 108 CFU/ml. Setelah itu dilakukan 

pengenceran dengan mengambil 0,1 ml suspensi bakteri (108 CFU/ml), dimasukkan ke dalam 

tabung steril dan ditambahkan larutan natrium klorida 0,9% sebanyak 9,9 ml dan di homogenkan. 

Dari sini diperoleh suspensi bakteri dengan konsentrasi 106 CFU/ml. Penyiapan inokulum bakteri 

Escherichia coli dilakukan cara yang sama. 

4. Penentuan Aktivitas Antibakteri 

Kultur bakteri yang telah diremajakan diambil sebanyak 1 ml menggunakan micropipet lalu 

dimasukkan ke dalam cawan petri steril, selanjutnya media NA steril 15 ml, dituangkan ke dalam 

cawan petri, lalu dicampur merata dan dibiarkan memadat pada suhu kamar. Setelah media 

memadat, dibuat sumur difusi yang diberi larutan kacang gude dengan konsentrasi 100% b/v, 

75% b/v, 50% b/v and 25% b/v. Media disimpan pada suhu 37 0C selama 24 jam. Daya 

antibakteri masing-masing perlakuan ditunjukkan oleh zona hambat yang dihasilkan dan diukur 

menggunakan jangka sorong. Setelah besar zona hambatnya diketahui selanjutnya diukur indeks 

zona hambat. 

5. Analisis kandungan pada larutan kacang gude 

Untuk mengetahui beberapa senyawa potensial yang ada pada lautan kacang gude maka 

dilakukan uji senyawa kandungan dengan menggunakan GC-MS. Salah satu senyawa yang ingin 

diketahui dalam larutan kacang gude ini adalah isoflavon/senyawa flavonoid. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian aktivitas antibakteri dengan metode difusi agar menunjukkan larutan kacang 

gude (Cajanus cajan)menunjukkan penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan E.Coli. Data hasil penelitian di sajikan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Besar zona hambat dan indeks zona hambat larutan kacang gude pada bakteri uji 
Staphylococcus aureus dan E.Coli 

Bakteri  Konsentrasi  Zona hambat 
(mm) 

Indeks zona 
hambat 

S. aureus kontrol 0 -1.00 

 25% 3.1 0.41 

 50% 6.8 2.09 

75% 9.2 3.18 

100% 13.1 4.95 

E. Coli kontrol 0 -1.00 

 25% 3.8 0.73 

 50% 4.2 0.91 

75% 5.7 1.59 

100% 8.3 2.77 

 

Apabila dilihat dari ukuran Diameter Daya Hambat (DDH) yang muncul tampaknya aktivitas anti 

bakteri larutan kacang gude (Cajanus cajan)  berkekuatan sedang sampai kuat. Menurut 

Elgayyar (2001), menyatakan bahwa aktivitas antibakteri dikatakan kuat jika DDH yang muncul 

disekitar cakram berukuran lebih dari 8 mm, sedang bila DDH 7-8 mm dan bila daerah hambatan 

kurang dari 7 mm dianggap lemah. Penghambatan pertumbuhan Eschericia Coli (gram negatif) 

dan Staphylococcus aureus sangat terpengaruh oleh konsentarasi zat aktif yang terlarut dalam 

larutan kacang gude. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa larutan kacang gude mempunyai 

daya hambat terhadap bakteri uji sehingga dapat dikembangkan untuk fungsi bioaktivitas yang 

lainnya.  

Aktivitas antibakteri larutan kacang gude dapat menghambat pertumbuhan bakteri S.Aureus 

E.Coli. Aktivitas antibakteri larutan kacang gude pada konsentrasi terluas yaitu 100% dapat 

menghasilkan zona hambat terluas dibandingkan konsentrasi 75%, 50%, 25% dan kontrol. Data 

zona hambat yang dihasilkan oleh aktivitas antibakteri larutan kacang gude (Cajanus cajan) 

terluas yaitu pada perlakuan dengan konsentrasi larutan kacang gude (Cajanus cajan) sebesar 

100% yaitu 13.1 mm (S. Aureus). 8.3 mm (E.Coli). sedangkan zona hambat terkecil pada 

perlakuan konsentrasi larutan kacang gude (Cajanus cajan) sebesar 25% yaitu 3.1 mm (S. 

Aureus). 3.8 mm (E.Coli) dan pada kontrol tidak terdapat zona hambat. Hal ini menunjukan 

bahwa aktivitas antibakteri larutan kacang gude (Cajanus cajan) terbaik pada perlakuan 

konsentrasi 100%.  

Aktivitas antibakteri larutan kacang gude (Cajanus cajan) dapat lebih baik dalam menghambat 

pertumbuhan Staphylococcus aureus dibandingkan dengan bakteri Escherichia coli. hal ini 

ditunjukan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Grafik rata – rata zona hambatpada pertumbuhan bakteri E.coli dan  

Staphylococcus aureus 

 

Aktivitas antibakteri tepung ikan gabus pada pertumbuhan bakteri E.coli dan Staphylococcus 

aureus tertinggi sama – sama pada konsentrasi 1% namun. rata – rata zona hambat yang 

dihasilkan berbeda.  

Berdasarkan hasil tersebut konsentrasi 100% larutan kacang gude (Cajanus cajan) adalah 

konsentrasi larutan kacang gude (Cajanus cajan) yang efektif sebagai antibakteri E.coli. Hal ini 

dikarenakan konsentrasi 100% tepung ikan memiliki kandungan senyawa flavonoid yang lebih 

tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen lebih optimal dibandingkan 

dengan konsentrasi larutan kacang gude (Cajanus cajan)  75%, 50%, 25% dan perlakuan kontrol. 

Senyawa flavonoid disintesis oleh tanaman sebagai sistem pertahanan dan dalam responsnya 

terhadap infeksi oleh mikroorganisme, sehingga tidak mengherankan apabila senyawa ini efektif 

sebagai senyawa antimikroba terhadap sejumlah mikroorganisma. Flavonoid merupakan salah 

satu senyawa polifenol yang memiliki bermacam-macam efek antara lain efek antioksidan, anti 

tumor, anti radang, antibakteri dan anti virus (Parubak, 2013).Berdasarkan Hasil dari GC 

diketahui bahwa larutan kacang gude ini memiliki kandungan senyawa isoflavon (Genistein dan 

daidzein). Struktur kimia isoflavon (genistein dan daidzein) mirip dengan 17 β estradiol (Tabel 2, 

Gambar 1) 

Tabel 2. Hasil GC kromatografi uji 17 β estradiol pada larutan biji kacang gude P2 dan P3 

Sampel Berat 
sampel 

(g) 

RT 
(menit) 

Luas kurva 
sampel 

Hasil (µg/kg) Komponen 

Larutan biji kacang 
gude 100% 

5 12,469 5,08273 0,55963 17 β estradiol 

Larutan biji kacang 
gude 25% 

5 12,469 3,83283 0,20395 17 β estradiol 
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Gambar 2.  Analisis GC-MS 17 β Estradiol Biji Kacang Gude Penggunaan GCMS dengan spesifikasi: 

Shimadzu GC-8AIF, FID Detector, colum 30 m x 0,25 mm), inlet temperature 

25𝟎℃, (A).Detector temperature 300℃, Oven temperature 25𝟎℃, Carier gas nitrogen, Flow 

rate 2 ml/min, Injection volume 2 µl, Run time 25 min 
 

Kacang gude ini di duga memiliki senyawa flavonoid. Senyawa ini merupakan turunan senyawa 

fenol yang mana dapat menyebabkan kerusakan pada membrane sel, mengendapkan protein 

dan menonaktifkan enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolism seluler (Konate et 

al.,2012). Adapun proses yang terjadi adalah gugus –OH berikatan dengan –H pada ikatan 

hydrogen yang terdapat pada protein dinding sel bakteri. Dinding sel ini kemudian mengalami 

kerusakan dan membrane sel mengalami penurunan semipermeabilitas. Nutrisi dan enzim-enzim 

akan keluar dari sel sehingga mengakibatkan hambatan dalam metabolism dan produksi ATP 

menurun. Selanjutnya pertumbuhan sel bakteri akan terhambat dan sel nya akan mati. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa larutan biji kacang gude dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Penghambatan 

terbesar adalah pada bakteri uji Staphylococcus aureus pada konsentrasi larutan 100% dengan 

zona hambat tertinggi sebesar 13,1mm dan zona hambat terendah pada konsentrasi 25% 

sebesar 3,1 mm. Berdasarkan uji GC MSdiketahui bahwa larutan biji kacang gude ini memiliki 

kandungan isoflavon (genistein dan diadzein) yang diketahui memiliki fungsi sebagai antibakteri. 
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Abstrak 
 

       Minyak mawar selama ini diperoleh dari proses penyulingan daun–daun mahkota bunga 

mawar. Minyak mawar tersusun atas geraniol dan citronellol yang mempunyai aroma wangi serta 

rose champor (atau parafin tanpa bau) (Ercisli, 2005). Kandungan minyak mawar selain 

digunakan sebagai bahan pewangi, menurut Boskabady, dkk. (2011) bahwa minyak mawar dapat 

digunakan sebagai  anti HIV, antibakteri, antimikroba, antioksidan dan antidiabet. Penelitian ini 

ingin mengetahui efektifitas  kandungan minyak mawar yang berasal dari kalus daun muda 

mawar sebagai antimikroba, yang tidak berbeda kemampuannya dibandingkan dengan minyak 

mawar dari mahkota bunga.  Penelitian ini membandingkan efektifitas antara rose oil dari 

mahkota bunga dan yang berasal dari kalus daun mawar, yang diujikan pada 5 jenis  mikroba 

(Escherichia coli,  Pseudomonas Aeruginosa, Erwinia carotovora starins, Xanthomonas 

axonopodis spp dan   Sallmonella enteritidis).  Hasil menunjukan rose oil dari mahkota bunga 

maupun dari kalus daun mawar kemampuan yang sama / positf sebagai antimikroba  

 
Keywords : rose oil, mahkota bunga, kalus, efektif dan mikroba 

 
 
I. PENDAHULUAN 

       Tumbuhan merupakan sumber utama senyawa–senyawa kimia yang digunakan terutama 

untuk industri farmasi, food additive, wangi–wangian. Sebagian besar senyawa tersebut berasal 

dari hasil metabolisme sekunder yang diekstrak dari spesies–spesies  tumbuhan tropis.  Salah 

satu tumbuhan tropis adalah mawar, yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri 

terutama untuk obat-obatan, food additive serta wangi-wangian. Industri minyak mawar di 

Indonesia telah berkembang sejak  abad 17 dan bahan bakunya masih diimpor (Satuhu dan 

Murtiningsih, 2005) 

       Di Indonesia berkembang aneka jenis mawar yang berasal dari Holand (Belanda) dan telah 

beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia. Mawar ini berasal dari tipe hybrid tea (Ercisli, 2005). 

Mawar jenis ini memiliki kandungan minyak atsiri mawar (rose oil) 0,08 sampai 0,14 % dengan 

rendemen absolut rose oil  mencapai 0,04 sampai 0,06 % (Yulianingsih, dkk., 2006).  
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       Minyak mawar selama ini diperoleh dari proses penyulingan daun–daun mahkota bunga 

mawar. Minyak mawar tersusun atas geraniol dan citronellol yang mempunyai aroma wangi serta 

rose champor (atau parafin tanpa bau) (Ercisli, 2005).  Penelitian Yulianingsih, dkk. (2006) 

menunjukkan bahwa mawar merah lokal mengandung citronellol 27,23 % dan geraniol 16,18 %.  

Penelitian  Ribkahwati, dkk (2015) menghasilkan citronellol  yang berasal dari kalus daun muda 

mawar yang diinduksi peningkatannya dengan elisitor kondisi gelap (tanpa cahaya). 

       Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap minyak mawar sebagai antimikroba yang 

berasal dari mahkota bunga.  Kandungan minyak mawar dapat digunakan sebagai  anti HIV, 

antibakteri, antimikroba, antioksidan dan antidiabet (Boskabady, dkk. 2011). Minyak mawar 

efektif digunakan sebagai antibakteri : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, B. subtilis, 

Staph. aureus, Chromobacterium violaceum dan Erwinia carotovora strains (Ulusoy, et al., 2009). 

Minyak mawar dari mahkota bunga R. Damascena efektif sebagai antibakteri pada Xanthomonas 

axonopodis, Aeromonas hydrophila, Salmonella enteritidis (özkan,  et al., 2008). Minyak mawar 

dari mahkota bunga R. Damascena efektif sebagai antimikroba pada Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella enteritidis dan Aspergillus niger 

(Halawani, 2014). 

II. METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap berfaktorial, faktor I sumber minyak 

mawar (mahkota bunga dan kalus daun muda mawar) dan faktor II jenis mikroba (Escherichia 

coli, Pseudomonas Aeruginosa, Erwinia carotovora starins, Xanthomonas axonopodis spp dan 

Sallmonella enteritidis). Terdapat 10 kombinasi perlakuan dengan 4 ulangan dan masing-masing 

ulangan terdapat 5 sampel percobaan 

Bahan 

 Bahan yang digunakan selama penelitian ini adalah : eksplan kalus mawar umur 2,5 bulan yang 

diinduksi pembentukan rose oil dengan modifikasi media Murashige and Skoog dengan 125 mg/L 

BK Sacharomyces cerevisiae, Mahkota bunga mawar varietas purple, Mueller-Hinton agar, 

blankdish dan n-Hexane  

 

Ekstraksi Rose oil 

 Ekstraksi rose oil dari mahkota bunga dan kalus daun muda mawar. Dilakukan dengan cara 

menimbang 100 g kalus basah, kemudian dicacah dan dilakukan maserasi dengan direndam 

dalam n–hexan dengan perbandingan kalus dan n–hexan 1 : 3 selama 24 jam; setelah disaring 

filtrat diuapkan dingin dengan rotavapor pada suhu kamar (28o C) sampai diperoleh ekstrak 

kering. Untuk mahkota bunga mawar 100 g corolla di kering anginkan 24 jam dan dimaserasi 

dengan direndam dalam n–hexan dengan perbandingan 1 : 3 selama 24 jam; setelah disaring 
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filtrat diuapkan dingin dengan rotavapor pada suhu kamar (28o C) sampai diperoleh ekstrak 

kering  (Yulianingsih et al., 2006).   

Uji Efektifitas 

Sampel Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan sampel berupa lima jenis mikroorganisme yaitu : Escherichia coli; 

Pseudomonas aeruginosa;  Erwinia carotovora starins, Xanthomonas axonopodis spp dan  

Sallmonella enteritidis yang ditumbuhkan pada media agar Mueller-Hinton  

Kadar Hambat minimum (KHM) 

Rose oil diteteskan pada blankdish yang diletakkan di tengah petridish telah digores dengan 

masing–masing mikroorganisme (Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa;  Erwinia 

carotovora starins, Xanthomonas axonopodis spp dan  Sallmonella enteritidis), diinkubasi selama 

24 jam pada inkubator dengan suhu 37o.  

 

III. HASIL  

Hasil pengamatan kadar hambat minimum menunjukan rose oil dari kalus daun mawar 

mempunyai kemampuan yang sama dengan yang berasal dari mahkota bunga mawaar seperti 

terlihat pada Tabel 1. dan 2., serta Gambar 1.  

  

Tabel 1. Hasil Pengamatan Rose oil dari Mahkota Bunga dan Kalus Daun Muda Mawar 
terhadap Kadar Hambat Minimum 5 Jenis Mikroorganisme  

 

Jenis Mikroba Diameter hambat (mm) 

Blanko Mahkota bunga Kalus daun muda 

Escherichia coli 0 20 18 

Pseudomonas aeruginosa 0 17 13 

Erwinia carotovora starins 0 15 19 

Xanthomonas axonopodis spp  0 26 20 

Sallmonella enteritidis 0 15 10 

Tabel 2. Efektifitas Rose oil dari Mahkota Bunga dan Kalus Daun Muda Mawar terhadap 
Kadar Hambat Minimum 5 Jenis Mikroorganisme  

  
 

 
 

Jenis Mikroba Diameter hambat (mm) 

Blanko Mahkota bunga Kalus daun muda 

Escherichia coli - + + 

Pseudomonas aeruginosa - + + 

Erwinia carotovora starins - + + 

Xanthomonas axonopodis spp  - + + 

Sallmonella enteritidis - + + 
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Gambar 1.  Efektifitas Rose oil terhadap : (a) Escherichia coli; (b) Pseudomonas aeruginosa; (c) 
Erwinia carotovora starins; (d) Xanthomonas axonopodis spp dan  (e) Sallmonella enteritidis. 
 
IV. PEMBAHASAN 

        Hasil  penelitian menunjukan bahwa rose oil dari kalus daun mawar mempunyai 

kemampuan yang sama efektif sebagai kadar hambat minimum pada Escherichia coli,  

Pseudomonas Aeruginosa, Erwinia carotovora starins, Xanthomonas axonopodis spp dan   

Sallmonella enteritidis. 

       Ribkahwati (2015) menunjukkan kandungan minyak atsiri pada mahkota bunga mawar  

varietas hybride tea purple yang sama dengan kandungan pada minyak mawar pada kalus daun 

muda mawar. Minyak mawar tersebut mengandung β.–Citronellol, Geraniol, Geraniol format  dan  

Geranyl acetate . 

       Hal ini sesuai dengan Ulusoy, et al., (2009)  yang mengatakan minyak mawar efektif 

digunakan sebagai antibakteri  pada Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Erwinia 

carotovora strains. özkan,  et al., (2008) mengatakan minyak mawar dari mahkota bunga R. 

Damascena efektif sebagai antibakteri pada Xanthomonas axonopodis dan Salmonella enteritidis 

.  Diperkuat   oleh  Halawani  (2014) yang mengatakan minyak mawar dari mahkota bunga R. 

Damascena efektif sebagai antimikroba pada Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli, Salmonella enteritidis dan Aspergillus niger  

V. Kesimpulan 

1. Rose oil dari mahkota bunga mawar  dan kalus daun muda mawar sama efektif sebagai  

antimikroba. 

2. Rose oil dari mahkota bunga mawar  dan kalus daun muda mawar mampu 

menghambat  pertumbuhan Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,  Erwinia 

carotovora starins, Xanthomonas axonopodis spp dan  Sallmonella enteritidis. 

 

 

 

   

e d 

a b 
c 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the genes and activity of alkane hydroxylase from Pseudomonas 
putida T1-8 isolated from oil contaminated soil. Alkane hydroxylase encoding gene (alk)  was 
amplified from bacterial genome DNA by PCR method. Alkane hydroxylase activity was assayed 
by reduction of NADH monitored at OD340 by UV/Vis spectrophotometer. One unit (U) is defined 
as amount of enzyme required for consumption of 1 µmol of NADH per minute. The agarose 
electrophoregram of PCR products showed multi band of DNA fragments. The sequence of DNA 
fragment sized 775 bp had 32.96 – 45.09% similarity to partial sequence of 8 (eight) 
monooxygenase/ alkane hydroxylase in GeneBank sequence database. The addition of 
hexadecane in the medium increased the bacterial growth by 1.75 times and activity of alkane 
hydroxylase by 6.54 times compared to the control. The cultivation of bacteria for 8 hours in the 
medium containing 1% hexadecane produced the alkane hydroxylase activity of 0.772 U/ml. 
 
Keywords: alkane hydroxylase, hexadecane, Pseudomonas putida 

 
PENDAHULUAN 

Banyak spesies bakteri yang mampu mendegradasi hidrokarbon komponen utama oil sludge, 

terutama hidrokarbon dengan berat molekul rendah. Degradasi mikrobial merupakan pendekatan 

yang efektif dan murah untuk degradasi hidrokarbon minyak bumi dari oil sludge. Hal ini 

dimungkinkan bila ada mikroorganisme pendegradasi hidrokarbon dan kondisinya menunjang 

pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Oil sludge mengandung sejumlah besar hidrokarbon 

sehingga mikroba  harus menggunakan hidrokarbon sebagai substrat untuk pertumbuhannya. 

Tahap awal katabolisme oil sludge oleh bakteri dan fungi adalah oksidasi substrat oleh enzim 

oksigenase dengan adanya oksigen. Sistem enzim sitokrom P450 merupakan monooksigenase 

yang berperan penting pada degradasi hidrokarbon minyak bumi oleh mikroba. Keberadaan 

sistem enzim sitokrom P450 memungkinkan beberapa spesies bakteri dan yeast menggunakan 

n-alkana dan hidrokarbon alifatik lain sebagai sumber karbon utama dan energi (Das and 

Chandran, 2011). Bakteri Teskumurella dan Stenotrophomonas yang diisolasi dari tanah yan 

terkontaminasi  minyak mampu mendegradasi heksadekana (Tebyanian et al., 2013).    

Bakteri mampu mendegradasi hidrokarbon karena bakteri memiliki gen penyandi enzim-enzim 

katabolik yang berperan dalam jalur katabolisme hidrokarbon, baik karena proses adaptasi akibat 

terjadinya kontaminasi maupun secara alamiah sebagai sifat bakteri. Gen katabolik ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi isolat dalam 

mendegradasi hidrokarbon (Chen, 2013; Mathew dan Hobani, 2015). Kemampuan 
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mikroorganisme dalam mendegradasi substrat tertentu berkaitan dengan keberadaan gen terkait 

pada genomnya. Gen penyandi enzim alkana hidroksilase/ monooksigenase dan dioksigenase 

dapat diamplifikasi dengan metode PCR menggunakan primer yang didesain berdasarkan data 

sekuen yang ada di GenBank (Jyothi et al., 2012).  

Gen-gen katabolik penyandi enzim hidrokarbon alifatik maupun aromatik yang telah berhasil 

diamplifikasi dari DNA bakteri antara lain klaster gen alk, CYP, tod, ndo, phn, xyl, serta PAH-RHD 

yang berturut-turut menyandi enzim alkana monooksigenase, sitokrom P450, toluena 

dioksigenase, naftalen dioksigenase, fenantren dioksigenase, katekol dioksigenase, serta PAH-

ring hydroxylating dioxygenase (Marquez-Rocha et al., 2005; Phillips et al., 2008). Enzim 

pendegradasi hidrokarbon merupakan enzim multikomponen sehingga gen struktural yang 

menyandi komponen enzim tersebut tersusun dalam sebuah klaster gen (operon), baik dalam 

bentuk operon polisistronik pada kromosom atau pada plasmid (Sahoo, 2010). 

Beberapa enzim terlibat pada degradasi alkana, alkana linier rantai sedang atau panjang dapat 

dioksidasi oleh alkana monooksigenase atau sitokrom P450. Bakteri pendegradasi alkana 

mempunyai multiple gen alkana hidroksilase yang mampu menggunakan berbagai jenis alkana 

sebagai sumber karbon/ energi. Sistem dioksigenase juga ada pada beberapa mikroorganisme, 

di mana alkana dioksidasi menjadi hidroperoksida dan kemudian diubah menjadi alkohol primer 

atau aldehid (Mishra and Singh, 2012). 

Pada penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya melalui beberapa hibah penelitian 

(Ni’matuzahroh et al., 2003; Ni’matuzahroh et al, 2009; Fatimah et al., 2011) telah berhasil 

mendapatkan bakteri penghasil biosurfaktan (Bacillus substilis 3KP, Pseudomonas putida TI(8) 

dan Acinetobacter sp. P2(1) dan mampu mendegradasi oil sludge. Berbagai rancangan formulasi 

berbahan mikroba baik yang berupa produk mikroba maupun whole cell mikroba untuk 

meningkatkan kelarutan dan mengoptimalkan proses biodegradasi oil sludge telah dilakukan  

oleh Ni’matuzahroh et al. (2013).   

Pada penelitian ini dilakukan deteksi gen alkana hidroksilase (alk) dan aktivitas enzim alkana 

hidroksilase dalam isolat bakteri hidrokarbonoklastik Pseudomonas putida T1-8. Deteksi gen alk 

dilakukan dengan mengamplifikasi fragmen gen dengan metode PCR menggunakan primer 

spesifik. Produk PCR yang diperoleh selanjutnya ditentukan urutan nukleotida dan tingkat 

homologinya dengan sekuen gen alkana hidroksilase/ monooksigenase yang tercantum pada 

database di GenBank. Aktivitas enzim yang berperan pada tahap awal degradasi hidrokarbon 

dipelajari dengan menentukan aktivitas enzim alkana hidroksilase terhadap substrat 

heksadekana. 
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METODE PENELITIAN 

Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini antara lain: Isolat bakteri Pseudomonas 

putida T1-8 (koleksi Laboratorium Mikrobiologi Departemen Biologi FST Universitas Airlangga), 

GenEluteTM Bacterial Genomic DNA Kit, nutrient agar (NA), sea salt, yeast extract, tripton, n-

heksadekana, DMSO, Tris, HCl, NADH, primer alk-F dan alk-R, Q5® High-Fidelity 2X master mix, 

PCR water, agarosa, DNA marker Lambda DNA/HindIII, DNA marker 100 bp, loading dye, 

etidium bromida (EtBr).                                                                                                                            

 

Cara Kerja 

Pertumbuhan Bakteri pada Substrat Heksadekana 

Isolat bakteri Pseudomonas putida T1-8 ditumbuhkan pada medium air mineral sintetis (AMS) 

yang mengandung 1% n-heksadekana. Campuran dikultivasi selama 14 hari dengan kecepatan 

pengadukan 90 rpm pada suhu kamar. Pertumbuhan mikroba dipantau secara berkala pada hari 

ke-0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 dengan mengukur OD600 pada spektrofotometer UV/Vis.  

 

Isolasi dan Pemurnian DNA Genom 

Kultur bakteri Peudomonas putida T1-8 diperoleh dengan menumbuhkan bakteri di dalam 

medium LB cair selama semalam. Pelet sel diperoleh dengan sentrifugasi pada 12.000 rpm 

selama 2 menit. Isolasi DNA genom dilakukan dengan menggunakan kit GenEluteTM Bacterial 

Genomic DNA (Sigma Aldrich)). Kemurnian dan kuantitas DNA ditentukan dengan mengukur 

absorbansinya dengan nano drop spektrofotometer. Analisis DNA dilakukan dengan metode 

elektroforesis gel agarosa menggunakan peralatan elektroforesis BIO-RAD Sub-Cell Mini 

(Sambrook and Russel, 2001, User Guide, 2015).  

 

Deteksi Gen Penyandi Enzim Alkana Hidroksilase (alk) 

Deteksi gen alk dilakukan melalui amplifikasi gen penyandi enzim alkana hidroksilase (alk) 

dengan metode PCR menggunakan sepasang primer alk-1F : 5’-

CATAATAAAGGGCATCACCGT-3’ dan alk-1R : 5’-GATTTCATTCTCGAAACTCCAAAC-3’ dan 

menggunakan DNA genom Pseudomonas putida T1-8 sebagai template. Kondisi reaksi PCR 

meliputi : denaturasi awal  pada suhu 98°C selama 10 detik. Reaksi dilakukan untuk 35 siklus, 

dengan kondisi setiap siklus : denaturasi 98°C selama 10 detik, annealing (PCR gradien suhu 48 

- 58°C) selama 20 detik, ekstensi pada 72°C selama 45 detik dan ekstensi akhir pada 72°C 

selama 2 menit, hold 40C. Produk PCR dianalisis dengan elektroforesis gel agarosa 1%.  
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Produksi dan uji Aktivitas Enzim Alkana Hidroksilase 

Sebanyak 5% (v/v) suspensi sel dengan OD600nm = 0,5 dimasukkan dalam medium AMS yang 

diperkaya yeast extract dan 1% n-heksadekana. Campuran diinkubasi pada shaker incubator 

dengan kecepatan 100 rpm selama 14 hari pada suhu kamar. Pada setiap interval 2 hari, sel 

dipanen dengan cara sentrifugasi pada kecepatan 5000 rpm. Pelet sel dicuci dan 

diresuspensikan dalam 500 μL buffer Tris-HCl pH 7,4. Pelet sel disonikasi menggunakan 

ultrasonic disintegrator selama 4 menit. Lisat sel disentrifugasi selama 10 menit pada kecepatan 

8000 rpm, suhu 4ºC. Supernatan yang diperoleh diuji aktivitasnya terhadap substrat 

heksadekana. Campuran reaksi terdiri atas NADH 0,1 mM; larutan heksadekana (1% 

heksadekana dalam 80% DMSO), serta ekstrak enzim kasar. Campuran kemudian 

dihomogenkan menggunakan vorteks selama 3 detik dan diinkubasi selama 6 menit. Absorbansi 

campuran diukur dengan spektrofotometer UV/Vis pada panjang gelombang 340 nm 

menggunakan microplate reader. Nilai absorbansi yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk 

menentukan besarnya aktivitas enzim (Jauhari et al., 2014; Mishra et al., 2014; Singh et al., 

2013; Mishra dan Singh, 2012).Satu unit aktivitas enzim dinyatakan sebagai banyaknya enzim 

yang membutuhkan 1 μmol NADH per menit. Besarnya aktivitas enzim ditentukan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚 (𝑈/𝑚𝐿)  =
∆𝐴340𝑥 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚 𝑥 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

6,22 𝑥 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙×𝑡 (𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deteksi Gen Penyandi Enzim Alkana Hidroksilase (alk)  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmen gen alk dapat teramplifikasi dari DNA genom 

bakteri Pseudomonas putida T1-8 dengan metode gradien suhu 48 – 580 C menggunakan 

sepasang primer alk-1F: 5’-CATAATAAAGGGCATCACCGT-3’ dan alk-1R: 5’-

GATTTCATTCTCGAAACTCCAAAC-3’. Hasil analisis produk PCR dengan elektroforesis gel 

agarosa menunjukkan bahwa amplifikasi gen alk dengan metode PCR pada kondisi gradien suhu 

annealing 48 - 580C menghasilkan banyak fragmen DNA, sebagaimana terlihat pada 

elektroforegram (Gb.1)  
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(a)                                                      (b) 

Gambar 1. Elektroforegram DNA genom Pseudomonas putida T1-8 (a),  
fragmen gen alk produk PCR gradien suhu annealing 48 – 580 C (b) 

 

 

Satu fragmen DNA dengan ukuran sekitar 750 bp yang tampak lebih dominan dimurnikan dengan 

metode gel cutting dan disequensing untuk mengetahui urutan nukleotidanya. Hasil sequencing 

fragmen DNA alk dari Pseudomonas putida T1-8 mempunyai ukuran 775 pb dengan sekuen 

sebagaimana tercantum pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Sekuen Fragmen Gen alk  

GCTGGACCTCAACGGCAAGATCGAGTTCCAGCGCAACCAGGAACGCTATGGCTTCCTGCGCTGGGGCCAGAAGGCCTTC

GACAACTTCAAGGTGGTGCCACCCAACACCGGTATCGTCCACCAGGTGAACCTGGAAAACCTTGCCCGCGTGGTGATGA

CCGCGGACAAGGACGGCAAGGCAGTGGCCTACCCGGATACGGTGTTTGGCACCGACAGCCACACCACCATGATCAATGG

CATCGGCGTGCTGGGCTGGGGCGTGGGCGGCATCGAAGCGGAGGCCGCCATGCTCGGCCAGCCGTCGTCGATGCTGATC

CCGCAGGTGGTCGGCTTCAAGCTGACCGGCAAGCTGCCCGAGGGCGCCACCGCCACCGACCTGGTGCTGACCGTCACCC

AGATGCTGCGCAAGCTGGGCGTGGTGGGCAAGTTCGTCGAGTTCTACGGTGACGGCCTGCAGCACCTGCCGCTGGCCGA

CCGCGCCACCATCGGCAACATGGCCCCGGAGTACGGCGCCACCTGCGGCATCTTCCCGATCGACGCGGAATCTCTGAAC

TACCTGCGCCTGTCGGGCCGCAGCGAAGAGCAGATCAACCTGGTCGAGGCCTACGCCAAGGCGCCAGGCCTGTGGCACG

AACCCGGCAGCCCGCACCCCAGTACAGCACACGCTGGACTGGACTGGGCACGTGAAGCCTCCCTCGCCGCCCAACCGCC

CCCCGACCCGTGCTCTGGAAAACTGCAAAAAACTACCGCNAACCCTTGTCGCCTTACTGCCAAC  

 

Analisis sekuen nukleotida fragmen gen alk dilakukan secara komputasi dengan program BioEdit 

Sequence Alignment Editor, untuk mengetahui tingkat homologi sekuen fragmen DNA produk 

PCR terhadap data sekuen gen alkana hidroksilase/ monooksigenase yang tercantum pada 

database di GenBank. Hasil penjajaran (alignment) sekuen gen alk terhadap data sekuen gen 

alkana hidroksilase/ monooksigenase  yang tercantum di GenBank menghasilkan tingkat 

homologi (%) sebagaimana tercantum pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Tingkat homologi sekuen gen alk dengan data sekuen gen alkana monooksigenase 
yang ada pada database di GenBank 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekuen fragmen gen alk dari Pseudomonas putida T1-8 mempunyai tingkat homologi berkisar 

antara 32,96 – 45,09% terhadap data parsial sekuen dari 8 gen alkana monooksigenase yang 

tercantum pada database di GenBank.  

Pada penelitian ini, amplifikasi gen alk dari genom bakteri Pseudomonas putida T1-8 

menghasilkan beberapa fragmen DNA yang dapat diamati dengan munculnya beberapa pita 

DNA pada elektroforegram, yang menunjukkan adanya beberapa gen yang dapat teramplifikasi 

dari genom bakteri. Banyak enzim yang terlibat dalam degradasi alkana, baik alkana linier rantai 

seadang atau panjang dioksidasi oleh alkana monooksigenase atau sitokrom P450. Bakteri 

pendegradasi alkana juga mempunyai multiple gen untuk alkana hidroksilase dan mampu 

memetabolis berbagai jenis alkana (Mishra and Singh, 2012), Data sekuen gen di GenBank 

memperlihatkan adanya satu spesies bakteri yang mempunyai lebih dari satu gen alkana 

monooksigenase, yaitu Stenotrophomonas sp. MS192a yang mempunyai 5 gen alkB dengan 

sekuen dan ukuran yang berbeda (442 – 555 pb), sebagaimana tercantum pada Tabel 2. 

 

Pertumbuhan Bakteri pada Substrat Heksadekana 

Bakteri Pseudomonas T1-8 ditumbuhkan pada media Sea Salt diperkaya yeast extract dan 

hidrokarbon heksadekana. Kurva pertumbuhan bakteri selama kultivasi 14 hari tercantum pada 

Gb. 2.  

Data GenBank 
Strain  Bakteri 

Accession 
no. 

Ukuran 
bp 

% Homologi  

Stenotrophomonas sp. MS192a 
alkane-1-monooxygenase (alkB1) 
gene, partial sequence  

JN616309.1  535 39.55 

Stenotrophomonas sp. MS192a 
alkane-1-monooxygenase (alkB2) 
gene, partial sequence  

JN616310.1  546 42.47 

Stenotrophomonas sp. MS192a 
alkane-1-monooxygenase (alkB3) 
gene, partial sequence  

JN616311.1  442 32.96 

Stenotrophomonas sp. MS192a 
alkane-1-monooxygenase (alkB4) 
gene,  partial sequence 

JN616312.1  546 44.25 

Stenotrophomonas sp. MS192a 
alkane-1-monooxygenase (alkB5) 
gene, partial sequence 

JN616313,1  555 44.81 

Pseudomonas aeruginosa strain 1-
D-3 alkane monooxygenase (alk) 
gene, partial sequence 

EU853419.1  423 33.97 

Pseudomonas aeruginosa strain  
UMI 88 alkane monooxygenase (alk) 
gene, partial sequence 

AJ34499.1  870 45.09 
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Gambar 2. Kurva pertumbuhan bakteri Pseudomonas putida T1-8  

 
Nilai OD600nm pada media kultur dengan penambahan substrat hidrokarbon lebih tinggi 

dibandingkan pada media kultur tanpa penambahan substrat hidrokarbon yang menunjukkan 

adanya penggunaan hidrokarbon sebagai sumber karbon oleh bakteri untuk proses metabolime 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri. Penambahan substrat heksadekana dapat 

meningkatkan pertumbuhan hingga 1,75 kali dibandingkan dengan kontrol. 

 

Produksi dan uji Aktivitas Enzim Alkana Hidroksilase 

Enzim alkana hidroksilase adalah enzim yang bekerja mengkatalisis reaksi tahap awal dalam 

degradasi alkana, yaitu mengkatalisis inkorporasi atom O melalui proses oksidasi saat reaksi 

hidroksilasi alkana berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan heksadekana 

ke dalam medium menginduksi sintesis enzim alkana hidroksilase yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya aktivitas enzim, sebagaimana terlihat pada Gb 3.  

 
 
Gambar 3. Aktivitas enzim alkana hidroksilase selama kultivasi 
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Aktivitas enzim alkana hidroksilase tertinggi (0,772 U/ml) diperoleh setelah 8 hari kultivasi bakteri 

dalam medium yang mengandung 1% heksadekana. Penambahan substrat 1% heksadekana 

dalam medium dapat menginduksi bakteri Pseudomonas putida T1-8 dalam menghasilkan enzim 

alkana hidroksilase hingga 6,54 kali dibandingkan dengan kontrol. 

 
KESIMPULAN 

Gen alk dapat diamplifikasi dari DNA genom isolat bakteri Pseudomonas putida T1-8. dengan 

metode PCR menggunakan primer: alk-1F: 5’-CATAATAAAGGGCATCACCGT-3’ dan alk-1R: 5’-

GATTTCATTCTCGAAACTCCAAAC-3’. Gen alk dari Pseudomonas putida T1-8 mempunyai 

tingkat homologi 32,96–45,09% terhadap data sekuen gen alkana monooksigenase di GenBank. 

Penambahan substrat 1% heksadekana dalam medium dapat meningkatkan pertumbuhan 

bakteri Pseudomonas putida T1-8 hingga 1,75 kali dan aktivitas enzim hingga 6,54 kali 

dibandingkan dengan kontrol. 
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______________________________________________________________________________________ 

 

ABSTRAK 
 

Thirty one (31) fungi isolates from Poteran Island were tested for their potential proteinase, 
lipase, selulase and ligninase in order to degrade organic compounds. The potency was 
measured kualitatively based on clear zone diameter and kuantitatively based on 
spectrophotometer. Twenty (20) isolates of them were proteolytic fungi, 19 isolates were lypolytic 
fungi and only 3 isolates were cellulolytic fungi. Penicillium sp LM 5015 had the highest 
proteolytic action kualitatively and kuantitatively. Aspergillus sp LM 5013 was the kualitative 
highest lypolytic agent, while Aspergillus sp LM 5011 was the most kualitative potencial lipolytic 
fungi. Kuantitative selulolitic action was performed by Penicillium sp LM5018; and kualitatively 
was done by Penicillium sp LM 5015. 
 
Keywords: Cellulolytic, Ligninolitik, lipolytic, Mushrooms, proteolytic,. 
 

PENDAHULUAN 

Pulau Poteran termasuk dalam Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura. Secara 

geografis, pulau ini berbatasan dengan Selat Talango (utara dan barat), Selat Madura (selatan), 

dan Selat Sapudi (timur). Kondisi topografi Pulau Poteran termasuk dataran rendah, dengan 

kemiringan kurang dari 30%, termasuk kategori daerah landai serta dikelilingi oleh pantai dan 

batu karang, memiliki luas sebesar 49,79 Ha dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan 

laut. Pulau ini memiliki jumlah desa sebanyak 8 desa, yaitu Talango, Gapurana, Padike, Cabbiya, 

Essang, Kombang, Palassa, dan Poteran (Romadhon, 2004).  

Menurut penelitian dari Romadhon (2008), Pulau Poteran memiliki sektor perdagangan hasil 

pertanian yang cukup tinggi, sehingga memiliki tingkat kompetisi yang baik dalam bidang 

pertaniannya. Kegiatan pertanian dan perkebunan umumnya sebagian besar dipengaruhi oleh 

kesuburan tanah. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kandungan 

bahan organik tanah Pulau Poteran-Madura ternyata cukup rendah yaitu sekitar < 2%.  

Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah mempercepat proses degradasi bahan 

organik dari sisa tanaman atau hewan menjadi bentuk terlarut menggunakan mikroorganisme 

tanah, sehingga dapat menaikkan kandungan unsur hara tanah. Saraswati dkk. (2006) 

menyatakan bahwa mikroorganisme tanah perombak bahan organik digunakan sebagai strategi 

untuk mempercepat proses dekomposisi sisa-sisa tumbuhan dan hewan, selain untuk 

meningkatkan biomassa dan aktivitas mikroba tanah, juga dapat mengurangi penyakit, larva, 

insekta, biji gulma, volume bahan buangan,sehingga pemanfaatannya dapat meningkatkan 

kesuburan tanah. Oleh sebab itu perlu diketahui potensi eksoenzim dari mikroorganisme tanah 
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pulau Poteran yang berperan dan berpotensi untuk dikembangkan serta dimanfaatkan dalam 

mendegradasi bahan organik seperti selulosa, lignin,protein dan lipid, sehingga dapat 

meningkatkan kesuburan tanah serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian pulau Poteran.  

Salah satu kelompok mikroorganisme pendegradasi bahan organik adalah Jamur [Madigan & 

Martinko,2012]. Pada tahun 2014, Akbar et al. telah berhasil mengisolasi 31 isolat jamur tanah 

Poteran. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi isolat-isolat jamur tanah Poteran 

dalam mendegradasi bahan organik.  

 

METODE PENELITIAN 

A. Persiapan Isolat Jamur 

Isolat yang digunakan adalah isolat kultur koleksi laboratorium Mikrobiologi dan 

Bioteknologi yang berhasil diisolasi dari tanah mangrove pada penelitian sebelumnya. Sebanyak 

31 isolat jamur disubkultur ke dalam medium PDA-C (Potato Dextrose Agar-Chloramphenicol). 

B. Uji Potensi Degradasi Bahan Organik Secara Kualitatif 

Kultur jamur pada medium PDA-C berumur 7 hari diinokulasikan pada medium uji dan 

diinkubasi pada suhu ruang selama waktu tertentu. Medium uji yang digunakan adalah Susu 

Skim Agar dengan komposisi utama susu skim bubuk untuk uji potensi proteolitik, Tween Agar-

tween 80 untuk uji potensi lipolipid, CCRA (Cellulose Congo Red Agar)-CMC (Carboxymethyl-

cellulose) untuk uji potensi selulolitik, dan LAC (Lignin Agar Chloramphenicol)-lignin alkali untuk 

uji ligninolitik.  Inkubasi uji proteolitik adalah 4 hari, 7 hari untuk uji lipolitik dan selulolitik, serta 10 

hari untuk uji ligninolitik. Rasio zona bening dihitung dengan rumus [Purwadaria,dkk.2003]: 

 
 

Pewarnaan menggunakan larutan congo red (2% w/v) pada uji selulolitik dan 0,5% (w/v) 

larutan FeCl3 serta K3[Fe(CN)6] pada uji ligninolitik, dilakukan sebelum pengukuran zona bening. 

Tiga isolat jamur yang memiliki rasio zona bening tertinggi kemudian dilanjutkan pada uji 

kuantitatif untuk mengetahui nilai aktivitas enzim. Uji kualitatif dan kuantitatif degradasi bahan 

organik dianalisa menggunakan metode deskriptif. 

C. Uji Potensi Degradasi Bahan Organik Secara Kuantitatif  

Suspensi spora jamur 106 spora/mL sebanyak 10% diinokulasikan pada medium uji dan 

diinkubasi selama waktu tertentu, untuk selanjutnya disebut sebagai kultur starter. Medium uji 

berupa Modifikasi Czapek dengan komposisi utama kasein untuk uji proteolitik, Modifikasi Minyak 

Zaitun untuk uji lipolitik, CMC (Carboxymethylcellulose)-CMC untuk uji selulolitik, dan LC (Lignin 

Chloramphenicol)-lignin alkali untuk uji ligninolitik. Inkubasi dilakukan pada shaker incubator 120 

rpm selama 4 hari untuk uji proteolitik dan lipolitik, 120 rpm 5 hari untuk uji selulolitik, dan 130 

rpm 10 hari untuk uji ligninolitik.  
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Kultur uji degradasi dilakukan dengan menginokulasi starter jamur sebanyak 10% ke dalam  

medium uji dan diinkubasi pada 120 rpm 5 hari untuk uji proteolitik dan lipolitik, 140 rpm 7 hari 

untuk uji selulolitik, dan 130 rpm 10 hari untuk uji ligninolitik. Setelah diinkubasi, supernatan 

dipisahkan dari filtrat. Supernatan diasumsikan sebagai enzim kasar untuk uji aktivitas enzim.  

Uji aktivitas protease menggunakan metode Nakanishi yang menggunakan kasein sebagai 

substrat dan TCA (Trichloro Acetic Acid) sebagai reagen, dengan pengukuran absorbansi pada 

panjang gelombang 275 nm  (Nakanishi et al., 1974). Sedangkan uji aktivitas lipase 

menggunakan metode Kwon dan Rhee, minyak zaitun sebagai substrat dan tembaga (II) asetat 

sebagai reagen, 715 nm [Kwon & Rhee, 1987]. Uji aktivitas selulase menggunakan metode DNS 

(dinitrosalicylic), CMC sebagai substrat dan DNS sebagai reagen, 540 nm [Miller,1959]. Nilai 

absorbansi yang terukur diinterpolasikan ke dalam persamaan linier kurva standar tirosin/asam 

oleat/glukosa untuk menentukan nilai aktivitas protease/lipase/ selulase dengan rumus: 

 
Keterangan : 

x = konsentrasi tirosin/asam oleat/glukosa (µmol/mL)  

v = volume total campuran (mL) 

a = volume enzim (mL) 

b = waktu inkubasi (menit) 

 

Uji aktivitas ligninase dilakukan dengan mencampurkan enzim ligninase kasar dengan 

substrat dan diinkubasi selama 30 menit, serta dilakukan pengukuran absorbansi pada waktu 

(menit) ke-0 dan ke-30. Substrat yang digunakan adalah ABTS untuk lakase dengan panjang 

gelombang 420 nm, veratril alkohol untuk lignin peroksidase 310 nm, dan guaiakol untuk mangan 

peroksidase 465 nm. 

 

 
Keterangan :  

At = absorbansi pada menit ke-30          Ao = absorbansi pada menit ke-0 

Єmaks = absorptivitas molar ABTS (36000 M-1 cm-1)/veratril alkohol (9300 M-1 cm-1)/guaiakol (36000M-1 cm-1) 

Vtot = volume total bahan (mL)             Venzim = volume enzim (mL) 

t = waktu (menit) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Potensi degradasi bahan organik Jamur tanah Poteran secara kualitatif 

Potensi jamur dalam mendegradasi bahan organik diukur berdasarkan kemampuannya 

dalam mensekresikan eksoenzim seperti protease, selulase, lipase dan ligninase. Eksoenzim 

akan menghidrolisis bahan organik yang terdapat pada medium, sehingga terlihat berupa zona 

bening yang menggambarkan secara kualitatif kemampuan isolat dalam mendegradasi bahan 

organik (Gambar 1). Semakin besar rasio zona yang terbentuk menunjukkan potensi 

mendegradasi bahan organik yang semakin tinggi [Kumar et al.,2013]. Setiap isolat jamur tanah 
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Poteran memiliki potensi yang berbeda dalam menghidrolisis bahan organik, Seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 2. 

 Susu skim pada medium uji potensi proteolitik mengandung protein kasein dan laktosa. 

Ikatan peptida pada protein kasein dapat dihidrolisis oleh jamur menjadi peptida dan asam-asam 

amino dengan bantuan eksoenzim  protease  (Rawlings et al.,2012). Proses hidrolisis protein 

pada medium padat diindikasikan secara kualitatif dengan terbentuknya zona bening pada 

medium. Hasil uji kualitatif menunjukkan bahwa  dari 31 isolat  jamur yang diuji, 20 isolat memiliki 

potensi dalam mendegradasi protein. Isolat yang memiliki potensi tertinggi adalah isolat LM 5015 

yang tergolong genus Penicillium sp. dengan rasio zona bening sebesar 2,393. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Potensi positif proteolitik isolat jamur LM 5022 (a). Potensi positif lipolitik isolat jamur 
LM 5022 ( b). Potensi positif selulolitik isolat jamur LM 5015 (c). Potensi negatif ligninolitik isolat 
Jamur LM 5003 (d) 

 

Gambar 2. Potensi jamur tanah Poteran dalam mendegradasi bahan organik berdasarkan hasil 
Uji kualitatif Pada 31 isolat jamur.  
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Potensi lipolitik ditunjukkan dengan terbentuknya zona endapan pada medium [Sharma et 

al.,2001].  Lipolisis adalah proses hidrolisis ikatan ester pada triasilgliserol menjadi gliserol dan 

asam lemak-asam lemak bebas yang dikatalisis oleh enzim lipase [Martinelle & Hult.1995]. Zona 

degradasi tween pada medium uji terlihat sebagai zona endapan, yang merupakan zona 

presipitasi kalsium kompleks yang terlihat seperti kristal tidak larut. Kalsium kompleks merupakan 

asam lemak bebas yang berikatan dengan kalsium [Sharma et al. 2001].  Hasil uji kualitatif 

menunjukkan bahwa 19 dari 31 kultur kapang mampu mendegradasi lipid, dimana Aspergillus sp. 

LM 5011 memiliki rasio zona endapan tertinggi 1,286. Hal ini mendukung penelitian [Pera et 

al.,2006] bahwa Aspergillus niger MYA 135 memiliki aktivitas lipolitik tertinggi berdasarkan 

diameter zona pendar di sekitar koloni yang tumbuh pada medium minyak zaitun/rhodamine B 

agar. Menurut [Falony et al.,2006], Aspergillus sp. merupakan produsen lipase yang paling 

terkenal dan telah digunakan secara luas di bidang industri makanan. 

Potensi selulolitik secara kulitatif diindikasikan dengan zona bening yang terbentuk di sekitar 

koloni jamur pada medium CMC. CMC merupakan heteropolisakarida dengan berat molekul 

tinggi tetapi dapat larut dalam air (Li et al., 2008). CMC memiliki viskositas yang tinggi dan tidak 

beracun, serta memiliki banyak gugus hidroksil dan karboksil sehingga mudah larut di dalam air 

(Nie et al., 2004). CMC merupakan kopolimer dua unit  β-D glukosa dan  β-D glukopiranosa 2-O-

(karboksimetil)-garam monosodium yang terikat melalui ikatan β-1,4-glikosidik (Duff & 

Muray,1996). Zona bening yang terlihat pada medium setelah penambahan congo red 0,1% 

disebabkan tidak berikatannya congo red dengan polimer selulosa yang telah terhidrolisis 

(Pointing,1999). 

Hasil uji kualitatif menunjukkan bahwa hanya 3 dari 31 isolat jamur yang berpotensi sebagai 

pendegradasi selulosa. Isolat yang memiliki potensi selulolitik tertinggi adalah isolat  Penicillium 

sp. LM 5015 dengan rasio zona bening  1,414. Sedangkan Aspergillus sp. LM 5017 dan  

Penicillium sp. LM 5018 memiliki rasio zona bening lebih kecil yaitu 1,139 dan 1,052. Hal ini 

menguatkan penelitian Purwadaria (2003) bahwa rasio zona bening Aspergillus flavus S13 dan 

Penicillium nalgiovense S11 sebesar 0,14 dan 0,22. 

 Uji kualitatif potensi ligninolitik dilakukan menggunakan medium LAC yang mengandung 

satu sumber karbon yaitu lignin alkali. Lignin merupakan polimer alami dengan struktur tiga 

demensi yang terdiri dari fenil propana yang dihubungkan oleh berbagai jenis ikatan sehingga 

sulit untuk dihidrolisis. Perombakan lignin memerlukan keterlibatan kerja tiga enzim yaitu enzim 

lignin peroxidase, manganase dan lakase (Atmojo, 2003). Degradasi lignin juga dipengaruhi 

kondisi lingkungan berupa pH, aerasi dan suhu (Isroi et al.,2010).  Produk utama degradasi lignin 

berupa vanillin, asam protokatekhuik dan 4-hidroksibenzaldehid (Hainal et al., 2011). Jamur yang 

dapat membentuk zona bening di sekitar zona koloni pada medium uji LAC merupakan jamur 

pendegradasi lignin karena komponen fenolik pada lignin dapat dikatalisis oleh lakase 
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(Pointing,1999). Hasil uji kualitatif potensi ligninolitik menunjukkan bahwa tidak ada isolat jamur 

Poteran yang mampu mendegradasi lignin. Namun, semua isolat jamur dapat tumbuh pada 

medium uji LAC. Hal ini disebabkan isolat-isolat jamur tersebut tidak menggunakan lignin sebagai 

sumber karbon, tetapi menggunakan ekstrak khamir sebagai sumber nitrogen dan sumber 

karbon untuk nutrisi pertumbuhannya.  

 

B. Potensi degradasi bahan organik Jamur tanah Poteran secara Kuantitatif 

1. Potensi Proteolitik  

Jamur dengan potensi proteolitik dapat menghasilkan protease yang merupakan enzim 

hidrolitik yang dapat menghidrolisis protein dengan penambahan H2O di antara ikatan peptida 

dan memutusnya menjadi peptida yang lebih kecil pada pelarut organik (Kaur et al.,2013).  

Table 1. Rasio Zona Bening Pada Medium Susu Skim Agar dan Aktivitas Protease 
 

Kode 
Isolat 

Nama Isolat 
Rasio Zona 

Bening 
Aktivitas Protease 
(µmol/mL.menit) 

LM 5015 Penicillium sp. 2.393 0.285 
LM 5020 Aspergillus sp. 1.515 0.219 
LM 5021 Aspergillus sp. 1.533 0.236 
LM 5023 Aspergillus sp. - 0.124 
Kontrol - - 0.129 

 

Hasil uji kuantitatif menunjukkan bahwa protease Penicillum sp. LM 5015 dari Poteran 

memiliki nilai aktivitas enzim tertinggi sebesar 0,285 µmol/mL.menit. Hasil penelitian Yusriah & 

Kuswytasari (2013) menunjukkan bahwa Penicillium sp. kapang Wonorejo memiliki nilai aktivitas 

protease tertinggi sebesar 2,416 U/mL. Sedangkan pada penelitian Oseni (2011), menunjukkan 

bahwa Penicillium italicum dan Aspergillus niger memiliki nilai aktivitas protease sebesar 0,0032 

U/mL/min dan 0,0035  U/mL/min.  

2. Potensi Lipolitik 

 Hasil uji kuantitatif menunjukkan bahwa lipase Aspergillus sp. LM 5013 memiliki nilai 

aktivitas tertinggi yaitu 0,0281 µmol/mL.menit. Hal ini menguatkan penelitian [Falony,et al.,2006] 

bahwa Aspergillus niger memiliki aktivitas lipase tertinggi. Penelitian lain oleh Pramitasari (2012), 

menunjukkan bahwa Mortiriella sp. kapang Wonorejo memiliki nilai aktivitas lipase tertinggi 

sebesar 0,0077 U/mL, yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Aspergillus sp. LM 5013, 

sehingga diduga kemampuan Aspergillus sp. LM 5013 dalam mendegradasi lipid lebih baik 

dibandingkan Mortiriella sp. 
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Tabel 2. Rasio Zona Endapan Pada Medium Tween Agar dan Aktivitas Lipase 
 

Kode 
Isolat 

Nama Isolat 
Rerata Rasio 

Zona Endapan 
Aktivitas Lipase 
(µmol/mL.menit) 

LM 5011 Aspergillus sp. 1.286 0.0269 
LM 5012 Aspergillus sp. 1.238 0.0280 
LM 5013 Aspergillus sp. 1.205 0.0281 
LM 5010 Aspergillus sp. - 0.0231 
Kontrol - - 0.0230 

 

3. Potensi Selulolitik 

Hasil uji kuantitatif menunjukkan bahwa nilai aktivitas selulase Penicillium sp. LM 5018 dan 

Penicillium sp. LM 5015 lebih tinggi dibandingkan Aspergillus sp. LM 5017. Hal ini menunjukkan 

bahwa Penicillium lebih berpotensi, sesuai dengan pernyataan [Chaves & Eyzaguirre, 2006] 

bahwa Penicillium merupakan sumber enzim yang potensial untuk biodegradasi selulosa. 

 

 

Tabel 3. Rerata Rasio Zona Bening Pada Medium CCRA dan Aktivitas Selulase 
 

Kode Isolat Nama Isolat 
Rerata Rasio 
Zona Bening 

Aktivitas Selulase 
(µmol/mL.menit) 

LM 5015 Penicillium sp. 1.414 9.221 
LM 5017 Aspergillus sp. 1.139 0.654 
LM 5018 Penicillium sp. 1.052 14.782 
LM 5026 Aspergillus sp. - 0 
Kontrol - - 0 

 

Penelitian Rahayu (2011) menunjukkan bahwa Penicillium sp.3 kapang Wonorejo memiliki 

nilai aktivitas selulase tertinggi sebesar 17,66 IU/mL. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai 

aktivitas selulase Penicillium sp. LM 5018 sebesar 14,782 µmol/mL.menit. Sedangkan hasil 

penelitian Purwadaria dkk. (2003) menunjukkan bahwa Penicillium nalgiovense S11 memiliki nilai 

aktivitas selulase tertinggi sebesar 2,1 U/mg dan Aspergillus flavus S13 sebesar 1,7 U/mg.  

 

KESIMPULAN 
 

1. Potensi proteolitik tertinggi secara kualitatif dan kuantitatif dimiliki isolat Penicillium sp. 

LM 5015 dari 20 isolat jamur potensial proteolitik. 

2. Isolat Aspergillus sp. LM 5011 memiliki potensi lipolitik tertinggi secara kualitatif dan isolat 

Aspergillus sp. LM 5013 tertinggi secara kuantitatif dari 19 isolat yang memiliki potensi 

lipolitik.    

3. Hanya 3 dari 31 isolat yang memiliki potensi selulolitik, dimana secara kualitatif yang 

tertinggi adalah isolat  Penicillium sp. LM 5015 dan secara kuantitatif adalah isolat 

Penicillium sp. LM 5018. 

4. Tidak ada isolat yang memiliki potensi ligninolitik dari 31 isolat tanah Poteran.  
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research to find out the differences of combination dose and 
frequency of biofertilizer towards the growth and yield of Vigna radiata L. and the RAE (Relative 
Agronomic Effectiveness) value. This study was an experimental study with a completely 
randomized design. This study consisted of eleven treatment, two controls (negative and positive 
controls) and 9 treatment biofertilizer. Negative control treatment without biofertilizer and the 
positive control with Vitonic Super 5 mL/plant. The treatment consists of treatment biofertilizer test 
20, 25 and 30 mL/plant with a frequency of once, twice, and three times. Microbes in the 
biofertilizer consists of Azotobacter, Azospirillum, Rhizobium, Bacillus subtilis, Bacillus 
megaterium, Bacillus licheniformis, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, 
Lactobacillus plantarum, Cellulomonas and Saccharomyces cereviceae. The plant growth 
including the plant height, plant biomass, root biomass, and root length. The plant productivity 
including the seed weight. The result of plant growth and productivity investigation is analyzed 
using One-Way ANOVA, Duncan advanced test on 5% level. The result showed that giving of 
combination dose and frequency biofertilizer significant towards the growth and yield of Vigna 
radiata L., the best value on B30F1 to the plant height (80,76 ± 4,15 cm/two plant). The plant 
biomass (144,07 ± 69,15 g/two plant) and root biomass (7,67 ± 2,32 g/two plant) the best on 
B20F3. The best combination on B30F3 to the root length (23,82 ± 1,28 cm/two plant) and seed 
weight (74,74 ± 13,61 g/two plant). The best RAE value (112,15%) on B30F3 (30 mL biofertilizer 
with frequency three times).       
 
Keywords: Biofertilizer, growth, Vigna radiata L., and yield 

 
 

PENDAHULUAN 

Kacang hijau (Vigna radiata L.) merupakan salah satu tanaman leguminosae yang cukup penting 

di Indonesia, posisinya menduduki tempat ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Kacang hijau 

merupakan salah satu bahan makanan dengan kandungan gizi yang populer di Indonesia. Teknik 

budidaya dan penanaman kacang hijau sangat mudah sehingga budidaya tanaman kacang hijau 

memiliki prospek yang baik untuk peluang usaha bidang agrobisnis (Nasution, 2015). Menurut 

Rukmana (1997), setiap 100 gram biji kacang hijau mengandung 345 kalori; 22 g protein; 1,2 g 

lemak; 62,9 g karbohidrat; 125 mg kalsium; 320 mg fosfor; 6,7 mg besi; 157 vitamin A; 0,64 mg 

vitamin B1; 6 mg vitamin C; dan 10 g air. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 5 Mei tahun 2014, Indonesia mengimpor 

kacang hijau dari beberapa negara. Sepanjang Januari-Maret 2014, yang masuk ke Indonesia 
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mencapai 18,64 ribu ton. Indonesia mengimpor dari beberapa negara diantaranya Myanmar, 

Etiopia, Thailand, Australia, dan Brasil. Impor kacang hijau pun meningkat cukup drastis pada 

Maret 2014 dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Februari, impor kacang hijau tercatat 

sebanyak 6,27 ribu ton. Kemudian terjadi peningkatan pesat menjadi 13,96 ribu ton pada Maret. 

Masih tingginya tingkat impor kacang hijau menggambarkan masih rendahnya produksi kacang 

hijau di Indonesia. 

Menurut Rukmana (1997), salah satu penyebab rendahnya hasil pengembangan kacang hijau 

adalah akibat budidaya yang kurang baik (tanpa penyiangan dan pemupukan). Untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi kacang hijau dapat dilakukan dengan menyediakan 

unsur hara yang cukup dan berimbang. Unsur hara utama yang banyak dibutuhkan tanaman 

tetapi jumlah atau ketersediaannya sering kurang atau tidak mencukupi di dalam tanah ialah N, 

P, dan K. Oleh karena itu ketiga unsur ini ditumbuhkan dalam bentuk pupuk (Soepardi, 1983). 

Aplikasi pupuk kimia dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah dan air. Penggunaan pupuk 

kimia secara terus-menerus dengan dosis yang meningkat setiap tahunnya justru dapat 

menyebabkan tanah menjadi keras dan keseimbangan unsur hara tanah terganggu (Pranata 

2010). Sifat biologis tanah menurun sehingga aktivitas jasad renik dalam tanah terganggu. 

Dengan demikian, proses penguraian bahan organik tanah terhambat dan tingkat kesuburan 

tanah menurun (Cahyono, 2003). Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif tersebut, 

maka pupuk organik yang mengandung mikroba (pupuk hayati) dapat dijadikan sebagai alternatif 

dari penggunaan pupuk kimia (Aryantha et al., 2004). 

Pupuk hayati (biofertilizer) didefinisikan sebagai substansi yang mengandung mikroorganisme 

hidup yang mengkolonisasi rhizosfir atau bagian dalam tanaman untuk dapat memacu 

pertumbuhan tanaman dengan jalan meningkatkan pasokan ketersediaan hara primer dan juga 

memberikan stimulasi pertumbuhan pada tanaman target (Vessey, 2003). 

Pada penelitian sebelumnya aplikasi pupuk mikroba telah diujikan terhadap kelompok tanaman 

polong-polongan yaitu kacang koro pedang (Canavalia ensiformis) dan kedelai (Glycine max (L.) 

Merr), aplikasi pupuk konsorsium mikroba sudah dilakukan dan terbukti bahwa mikroba yang 

terkandung dalam pupuk hayati meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman tersebut 

(Muslifa, 2010; Farida, 2009). Dosis dan frekuensi dalam pemberian biofertilizer terhadap 

tanaman perlu diperhatikan. Dosis yang tidak tepat dan pemberian biofertilizer yang hanya 

dilakukan sekali, dua kali sepanjang pertumbuhannya, tidak akan meningkatkan pertumbuhan 

secara optimal (Hanafiah et al., 2009). Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang variasi 

kombinasi dosis dan frekuensi pemberian biofertilizer terhadap pertumbuhan dan produktivitas 

tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

beda pemberian variasi kombinasi dosis dan frekuensi biofertilizer terhadap pertumbuhan dan 

produktivitas tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) serta mengetahui nilai RAE (Relative 
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Agronomic Effectiveness) dari pemberian biofertilizer terhadap produktivitas tanaman kacang 

hijau (Vigna radiata L.).  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga sebagai tempat pengukuran kuantitas mikroba dalam biofertilizer dan 

tanah, dan juga dilaksanakan di lahan sawah Dusun Besuk, Desa Lemujut, Kecamatan 

Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai tempat budidaya tanaman kacang hijau, 

aplikasi biofertilizer, dan pengambilan serta pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan bulan 

Mei 2015 hingga Maret 2016. 

Alat dan Bahan Penelitian  

Alat yang digunakan di laboratorium adalah tabung reaksi (Pyrex), rak tabung reaksi, cawan petri, 

pipet volum (Pyrex), labu Erlenmeyer (Herma dan Duran), gelas beaker, gelas ukur (Pyrex), 

autoclave (OSK 6500, ALP Co. Ltd), timbangan analitik (Shimadzu), kompor listrik, magnetic 

stirrer, water bath, oven, Laminar Air Flow (ESCO), Colony Counter (Galaxy 230), shaker (GLF), 

spatula, pengaduk kaca, bunsen, handsprayer, seal/selotip, kertas coklat, label dan baki. 

Sedangkan di lapangan menggunakan alat yaitu cangkul, jerigen, ember plastik, timbangan 

digital, spuit berukuran 50 mL, penggaris 30 cm, meteran untuk mengukur tanah, gunting, batang 

kayu, pisau, sekop, gelas, corong, kamera dan alat tulis. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi benih kacang hijau (Vigna radiata L.), pupuk 

kimia (Vitonic Super), biofertilizer yang sebelumnya sudah dibuat oleh kelompok tani Dusun 

Besuk, Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo yang di dalamnya 

mengandung konsorsium mikroba yang terdiri atas 3 isolat mikroba penambat nitrogen antara 

lain Azotobacter, Rhizobium dan Azospirillum, 5 isolat mikroba pelarut fosfat dan penyedia 

fitohormon yaitu Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Pseudomonas 

putida dan Pesudomonas flourescens, 3 isolat mikroba dekomposer meliputi Cellulomonas, 

Lactobacillus plantarum dan khamir Saccharomyces cerevisiae. Media spesifik yang digunakan 

untuk pengukuran kuantitas mikroba penambat nitrogen yaitu Nfb (Nitrogen free bromothymol 

blue) (semi solid), media Pikovskaya untuk mikroba dekomposer, dan media CMCA (Carboxy 

Methyl Cellulose Agar) untuk mikroba pelarut fosfat. Bahan lain yang digunakan alkohol 70%, 

dan spirtus, akuades steril, kapas, aluminium foil, dan tissue. Media tanam menggunakan lahan 

sawah di Dusun Besuk Desa Lemujut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 

dan bahan yang digunakan untuk di lahan sawah antara lain tali raffia untuk batas tiap plot, 

plastik 1 kg, dan kantong plastik ukuran sedang untuk tempat hasil panen.  

Rancangan Penelitian 
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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan metode Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan jumlah perlakuan sebanyak 11 yang terdiri atas kombinasi dosis 

pemberian biofertilizer (mL/tanaman) dengan frekuensi pemberian biofertilizer.  

 

Tabel 2.1. Rincian perlakuan dalam penelitian 

No. Perlakuan 

1. B0-  

2. B0+  

3. B20 F1 

4. B20 F2 

5. B20 F3 

6. B25 F1 

7. B25 F2 

8. B25 F3 

9. B30 F1 

10 B30 F2 

11. B30 F3 

 

 

Pengukuran Mikroba dalam Biofertilizer, Sampel Tanah Sebelum Tanam dan Setelah Panen 

Pengukuran kuantitas mikroba dalam biofertilizer dan tanah sebelum penanaman dilakukan 

dengan cara menumbuhkan mikroba pada beberapa media spesifik yaitu dengan terlebih dahulu 

menghomogenkan sampel biofertilizer dan tanah dengan akuades steril, kemudian dilanjutkan 

dengan seri pengenceran. Pada metode MPN menggunakan Nfb semi solid dilakukan dengan 

cara membagi tiga seri pengenceran tiap sampelnya, masing-masing sampel sudah terdapat tiga 

buah tabung reaksi berisi 6 mL media Nfb semi solid. Seri pertama berisi 10 ml sampel, seri 

kedua berisi 1 mL sampel dan seri ketiga berisi 0,1 mL sampel dan diinkubasi selama 7 x 24 jam. 

Pada metode TPC menggunakan media Pikovskaya dan media CMCA dilakukan dengan 

mengambil 1 mL suspensi mikroba dari beberapa pengenceran kemudian ditumbuhkan pada 10 

mL media spesifik dan diinkubasi selama 3 x 24 jam. Selain itu juga dilakukan perhitungan koloni 

mikroba yang terbentuk dari hasil TPC biofertilizer dan tanah menggunakan Colony Counter. 

Menurut Fardiaz (1993), Jumlah sel mikroba yang tumbuh pada masing-masing media dihitung 

dengan rumus :  

Jumlah sel (cfu/mL) = Jumlah koloni x  
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

 

 

 

Keterangan : 

B0- : Kontrol negatif (Air). 
B0+ :Kontrol positif (Pupuk Kimia (Vitonic Super), frekuensi        

pemberian sebanyak 3 kali).   
B20F1  : 20 mL biofertilizer dengan 1 kali pemberian (1 MST). 
B20F2  : 20 mL biofertilizer dengan 2 kali pemberian (1 dan 3 

MST). 
B20F3  : 20 mL biofertilizer dengan 3 kali pemberian (1,3, dan 5 

MST). 
B25F1  : 25 mL biofertilizer dengan 1 kali pemberian (1 MST). 
B25F2  : 25 mL biofertilizer dengan 2 kali pemberian (1 dan 3 

MST). 
B25F3  : 25 mL biofertilizer dengan 3 kali pemberian (1,3, dan 5 

MST). 
B30F1  : 30 mL biofertilizer dengan 1 kali pemberian (1 MST). 
B30F2  : 30 mL biofertilizer dengan 2 kali pemberian (1 dan 3 

MST). 
B30F3  : 30 mL biofertilizer dengan 3 kali pemberian (1,3, dan 5 

Minggu Setelah Tanam).   
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Pembuatan Plot dan Penanaman Tanaman Kacang Hijau 

Lahan yang digunakan dibagi menjadi 11 plot, masing-masing plot berukuran p x l = 2 x 1 m. 

Setiap plot dibatasi dengan menggunakan tali raffia yang diikatkan pada batang kayu. Penentuan 

media tanam untuk setiap perlakuan dilakukan dengan cara pengundian (secara acak). 

Penanaman benih kacang hijau (Vigna radiata L.) dilakukan dengan sistem tugal yaitu 

penanaman dilakukan dengan cara meletakkan 2 biji/lubang. Penanaman dilakukan pada musim 

kemarau yaitu dengan menggunakan jarak tanam 40x30 cm. 

 

Pengambilan Data Pertumbuhan dan Produktivitas 

Data pertumbuhan tanaman yang diukur meliputi : tinggi tanaman (cm/dua tanaman), biomassa 

akar (g/dua tanaman), biomassa tanaman (g/dua tanaman) dan panjang akar (cm/dua tanaman). 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan satu kali dalam seminggu. Biomassa akar (g/dua 

tanaman), biomassa tanaman (g/dua tanaman) dan panjang akar (cm/dua tanaman) dihitung 

setelah tanaman mencapai masa panen. Data produktivitas tanaman yang diukur yaitu jumlah 

polong per dua tanaman, berat polong (g/dua tanaman), dan berat total biji per tanaman (g/dua 

tanaman). Pengambilan data polong dan biji dilakukan pada masa panen.   

 

Analisis Data  

Data pertumbuhan tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) yang didapatkan setiap minggu 

dianalisis secara deskriptif sedangkan data pertumbuhan akhir dan produktivitas dianalisis secara 

statistik yaitu menggunakan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan uji 

homogenitas menggunakan Levene Test. Apabila data normal dan homogen, selanjutnya data 

dianalisis mengggunakan ANOVA (Analysis of Varians) satu arah (One Way Anova) dengan 

derajat signifikasi yang digunakan adalah 5% (0,05).  

Apabila data normal dan homogen memiliki beda nyata setelah diuji dengan ANOVA (Analysis of 

Varians) satu arah (One Way Anova), maka dilanjutkan dengan uji Duncan DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) untuk membandingkan hasil antar perlakuan. Apabila data normal dan tidak 

homogen maka diuji dengan menggunakan Brown Forsythe kemudian dilanjutkan dengan uji 

Games Howell. Sedangkan apabila data tidak normal dan tidak homogen maka diuji dengan 

menggunakan uji Kruskal-Wallis yang jika berpengaruh maka dilanjutkan dengan uji Mann-

Whitney 

Penghitungan Nilai RAE (Relative Agronomic Effectiveness) 

 Menurut Permentan (2011), nilai Relative Agronomic Effectiveness dapat dihitung dengan rumus 

dibawah ini.  
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RAE =  
(𝐵)− (𝐾−)

(𝐾+)−(𝐾−)
𝑥100% 

Keterangan :  B = Hasil produk dari perlakuan pemberian biofertilizer 

K(-)  = Hasil produk dari perlakuan pemberian air (B0-) 

K(+)  = Hasil produk dari perlakuan pemberian pupuk kimia (B0+) 

 Jika nilai RAE lebih dari atau sama dengan 100%, maka penggunaan biofertilizer tersebut 

efektif. Jika nilai RAE kurang dari 100%, maka penggunaan biofertilizer tersebut tidak efektif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran Mikroba dalam Sampel Biofertilizer dan Tanah 
Pada hasil pengukuran mikroba dalam biofertilizer menunjukkan bahwa biofertilizer yang 

digunakan terdapat tiga kandungan mikroba yang fungsional yaitu bakteri fiksasi nitrogen, bakteri 

pelarut fosfat dan bakteri pendegradasi bahan organik. Pada pengukuran mikroba juga 

menunjukkan jumlah dalam biofertilizer adalah 106. Hal ini sesuai dengan Permentan 

No.70/Permentan/SR.140/10/2011 bahwa mikroba yang terkandung dalam biofertilizer yaitu 

harus ≥106 (Tabel 3.1). Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa biofertilizer tersebut dapat 

digunakan sebagai pengganti pupuk kimia karena sudah mengandung mikroba yang dapat 

bermanfaat bagi pertumbuhan dan produktivitas tanaman.    

Tabel 3.1 Mikroba dalam Sampel Biofertilizer, Tanah Sebelum Tanam dan Tanah Setelah   
Pemanenan 

Perlakuan 
Golongan 
Mikroba   

Jumlah Mikroba 
dalam Biofertilizer 

dan Tanah Sebelum 
Tanam 

Jumlah Mikroba 
dalam Tanah Setelah 

Pemanenan 

B 

Fiksasi Nitrogen 1100 sel /100 mL - 

Pelarut 
Fosfat 

6,6x106 CFU/mL - 

Perombak 
Bahan Organik 

1,23x107 CFU/mL - 

TB0- 

Fiksasi Nitrogen 21 sel /100 mL 39 sel /100 mL 

Pelarut 
Fosfat 

4x105 CFU/mL 8x105 CFU/mL 

Perombak 
Bahan Organik 

6,1x106 CFU/mL 6,9x106 CFU/mL 

TB0+ 

Fiksasi Nitrogen 23 sel /100 mL 39 sel /100 mL 

Pelarut 
Fosfat 

1,0x106 CFU/mL 1x105 CFU/mL 

Perombak 
Bahan Organik 

1,0x106 CFU/mL 8x105 CFU/mL 

TB 

Fiksasi Nitrogen 28 sel / 100 mL 460 sel /100 mL 

Pelarut 
Fosfat 

5x105 CFU/mL 1,4x106 CFU/mL 

Perombak 
Bahan Organik 

5x105 CFU/mL 7,6x106 CFU/mL 

 

Keterangan: B: biofertilizer; TB0-: Tanah Kontrol Negatif; TB0+: Tanah Kontrol Positif; TB: 
Tanah yang diberi perlakuan biofertilizer 
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Pada hasil pengukuran mikroba tanah terlihat bahwa tanah yang digunakan sebagai perlakuan 

biofertilizer sebelum tanam dan setelah panen terjadi peningkatan jumlah mikroba, yang 

menunjukkan bahwa biofertilizer mampu meningkatkan jumlah mikroba dalam tanah karena 

didalam biofertilizer tersebut mengandung beberapa kelompok mikroba yang fungsional. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Vessey (2003), bahwa biofertilizer merupakan substansi yang 

mengandung mikroorganisme hidup yang mampu mengembalikan siklus nutrisi alami tanah dan 

meningkatkan kesehatan tanah. Pada hasil pengukuran mikroba tanah kontrol negatif sebelum 

tanam dan setelah panen juga terjadi peningkatan jumlah mikroba yang menunjukkan bahwa 

mikroba yang ada di dalam tanah mampu beradaptasi di lingkungan tanah tersebut meskipun 

jumlah mikrobanya tidak sebanyak yang ada dalam tanah yang digunakan sebagai perlakuan 

biofertilizer karena pada tanah yang digunakan sebagai kontrol negatif tidak diberikan 

penambahan mikroba. Pada hasil pengukuran mikroba tanah kontrol positif sebelum tanam dan 

setelah panen terjadi penurunan jumlah mikroba yang menunjukkan bahwa mikroba yang ada di 

dalam tanah tidak mampu beradaptasi di lingkungan tanah tersebut.  

Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau (Vigna radiata L.) 

Pada pertumbuhan tanaman kacang hijau parameter yang diukur yaitu tinggi tanaman, biomassa 

tanaman, biomassa akar, dan panjang akar. Pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau diukur 

setiap satu minggu sekali. 

   
Gambar 3.1 Grafik rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) yang 

diukur setiap satu minggu sekali pada berbagai perlakuan    
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Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau (Vigna radiata L.) yang Diukur pada 
Akhir Panen    

Perlakuan 

Rata-Rata  

Tinggi Tanaman 
(cm/dua 

tanaman) 

Biomassa 
Tanaman (g/dua 

tanaman) 

Biomassa Akar 
(g/dua 

tanaman) 

Panjang Akar 
(cm/dua 

tanaman) 

B0- 53,31 ± 8,66 15,93 ± 1,92 3,68 ± 1,25 8,07 ± 1,27 

B0+ 72,13 ± 5,92 18,8 ± 1,39 4,05 ± 0,84 11,13 ± 1,72 

B20F1 78,08 ± 4,29 51,53 ± 26,81 4,16 ± 2,41 18,15 ± 6,2 

B20F2 74,68 ± 5,22 35,93 ± 9,68 3,68 ± 1,38 19,83 ± 3,13 

B20F3 74,78 ± 4,77 144,07 ± 69,15 7,67 ± 2,32 23 ± 4,25 

B25F1 79 ± 4,97 49,13 ± 15,6 6,4 ± 2,78 20,05 ± 3,52 

B25F2 71.91 ± 6,52 57,4 ± 28,17 6,17 ± 3,58 22,37 ± 4,68 

B25F3 74.31 ± 6,01 71,4 ± 49,56 4,85 ± 4,23 23,13 ± 5,77 

B30F1 80,76 ± 4,15 55,27 ± 16,89 6,67 ± 2,12 20,77 ± 2,35 

B30F2 62,29 ± 7,91 72,93 ± 28,64 2,79 ± 1,03 23,08 ± 1,72 

B30F3 69,98 ± 4,56 103,6 ± 28,68 5,98 ± 2,65 23,82 ± 1,28 

 *Nilai rata-rata yang bercetak tebal merupakan nilai rata-rata tertinggi  
 
Keterangan: B0- (K- ); B0+ (pupuk Vitonik Super); B20, B25, B30 (biofertilizer 20 mL, 25 mL, 30 

mL); F1 (1 minggu setelah tanam), F2 (1 dan 3 minggu setelah tanam) F3 (1,3, dan 
5 minggu setelah tanam) 

 

Pada hasil pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) menunjukkan 

pertumbuhan yang linier (Gb. 3.1). Pertumbuhan tertinggi dari tinggi tanaman terdapat pada 

perlakuan B30F1 (biofertilizer sebanyak 30 mL dengan satu kali pemberian), yaitu menunjukkan 

pertumbuhan tertinggi mulai minggu ke empat setelah tanam jika dibandingkan dengan perlakuan 

yang lainnya, yang berarti tanaman kacang hijau pada perlakuan B30F1 mempunyai kemampuan 

lebih baik jika dibandingkan dengan tanaman pada perlakuan yang lain dalam menyerap unsur-

unsur hara yang terkandung dalam biofertilizer. 

Unsur N, P dan K yang dihasilkan mikroba tanah maupun mikroba dalam biofertilizer diserap oleh 

tanaman dan digunakan untuk proses metabolisme di dalam tanaman tersebut. Suplai hara yang 

cukup dapat membantu terjadinya proses fotosintesis dalam tanaman menghasilkan senyawa 

organik yang akan diubah dalam bentuk ATP saat berlangsungnya respirasi, selanjutnya ATP ini 

digunakan untuk membantu pertumbuhan tanaman (Meirina, 2011). Karsono et al., (2002), 

menyatakan bahwa unsur N merupakan kunci yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil 

panen. Menurut Wijaya (2010), agar dapat tumbuh dengan baik tanaman membutuhkan unsur 

hara yang selalu tersedia selama siklus hidupnya mulai dari penanaman hingga panen.    

Berdasarkan analisis data secara statistik, perlakuan variasi kombinasi dosis dan frekuensi 

pemberian biofertilizer menunjukkan perbedaan terhadap tinggi tanaman kacang hijau (Vigna 

radiata L.). Pada parameter tinggi tanaman, perlakuan variasi kombinasi dosis dan frekuensi 

pemberian biofertilizer yang terbaik yaitu pada perlakuan B30F1 (Tabel 3.2) dengan nilai rata-rata 

80,76 ± 4,15 cm/dua tanaman tetapi tidak berbeda nyata dengan B20F1, B25F1 dan B25F3. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini dosis pupuk hayati 30 mL/dua tanaman dengan satu 
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kali pemberian biofertilizer merupakan perlakuan yang sesuai untuk pertumbuhan tinggi tanaman. 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Junaedi (2014), bahwa pupuk hayati dengan dosis 30 

mL/tanaman mampu meningkatkan tinggi tanaman tomat (Lycopersicon esculentum Miller var. 

tymoti) yaitu 107,82 ± 6,01 cm/tanaman.   

Berdasarkan analisis data secara statistik, pemberian biofertilizer menunjukkan perbedaan 

terhadap biomassa tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.). Rata-rata biomassa tanaman 

tertinggi yaitu pada perlakuan B20F3 (20 mL biofertilizer dengan tiga kali frekuensi) sebesar 

144,93 ± 69,15 g/dua tanaman (Tabel 3.2). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa semua 

perlakuan biofertilizer memiliki beda signifikan dengan B0- dan B0+. Perlakuan B20F3 (20 mL 

biofertilizer dengan tiga kali pemberian) mampu meningkatkan hasil biomassa tanaman. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Junaedi (2014) yang menyatakan bahwa pemberian pupuk hayati 

sebesar 20 mL memberikan respon yang tinggi terhadap biomassa tanaman tomat. 

Pada parameter tinggi tanaman dan biomassa tanaman perlakuan B0- mempunyai nilai rata-rata 

terendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya yaitu sebesar 53,31 ± 8,66 cm/dua tanaman 

dan 15,93 ± 1,92 g/dua tanaman (Tabel 3.2), hal ini karena pada tanah perlakuan B0- meskipun 

terdapat mikroba yang mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman tetapi jumlahnya lebih 

sedikit karena tidak adanya penambahan mikroba ke dalam tanah sehingga pertumbuhan tinggi 

tanaman kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran jumlah mikroba tanah pada 

B0- lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mikroba dalam tanah pada perlakuan biofertilizer. 

Berdasarkan analisis data secara statistik, pemberian biofertilizer menunjukkan perbedaan 

terhadap biomassa akar tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.). Rata-rata biomassa akar 

tanaman tertinggi juga terdapat pada perlakuan B20F3 (20 mL biofertilizer dengan tiga kali 

pemberian) sebesar 7,67 ± 2,32 g/dua tanaman (Tabel 3.2). Sedangkan pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Chusnia (2012), pemberian pupuk hayati sebanyak 15 mL 

dengan frekuensi tiga kali pada tanaman kacang hijau dimana dosis tersebut merupakan dosis 

yang tertinggi pada penelitiannya, mampu meningkatkan biomassa akar sebesar 0,53 ± 0,32 

g/tanaman, hasil dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian 

ini menghasilkan biomassa akar yang lebih tinggi dari penelitian sebelumnya, hal ini diduga 

bahwa tanaman kacang hijau masih mampu memanfaatkan biofertilizer dengan dosis yang lebih 

tinggi. 

Menurut Shantharam dan Matto (1997), biomassa akar dipengaruhi oleh bakteri Azospirillum 

karena bakteri tersebut menyebabkan perubahan morfologi perakaran, meningkatkan jumlah 

akar, dan menyebabkan percabangan akar lebih berperan dalam penyerapan unsur hara. 

Peranan Azospirillum dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman tersebut dengan cara 

memfiksasi nitrogen kemudian direduksi melalui proses nitrifikasi menghasilkan nitrit dan 

ammonium, unsur tersebut diserap melalui akar tanaman, dengan bantuan air unsur tersebut 

diangkut oleh xylem ke seluruh tubuh tanaman yang dimanfaatkan untuk respirasi. Unsur karbon 
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dari udara dan air dimanfaatkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis 

diangkut dengan floem dan diedarkan ke seluruh jaringan tanaman untuk dimanfaatkan dalam 

pertumbuhan tanaman, sedangkan akar mengeluarkan hasil eksudat yang merupakan produk 

fotosintesis yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba sebagai sumber karbon hidupnya (Chusnia, 

2012).   

Berdasarkan analisis data secara statistik, pemberian biofertilizer berpengaruh terhadap panjang 

akar tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.). Rata-rata panjang akar tanaman tertinggi terdapat 

pada perlakuan B30F3 (30 mL biofertilizer dengan tiga kali pemberian) sebesar 23,82 ± 1,28 

cm/dua tanaman (Tabel 3.2). Hal ini sesuai dengan penelitian Junaedi (2014), bahwa pemberian 

30 mL pupuk hayati (biofertilizer) mampu meningkatkan panjang akar tanaman tomat yaitu 

sebesar 32,74 ± 13,86 cm/tanaman. 

Pertumbuhan panjang akar dipengaruhi oleh peran bakteri fiksasi nitrogen dan bakteri pelarut 

fosfat yang terdapat di daerah perakaran. Alexander (1977) menyatakan bahwa Azotobacter sp. 

merupakan bakteri pemfiksasi nitrogen yang mampu menghasilkan substansi zat pemacu 

tumbuh asam indol asetat sehingga pemanfaatannya dapat memacu pertumbuhan akar. Menurut 

Hendra (2014), fosfor dapat memacu pemanjangan akar. 

 

Produktivitas Tanaman Kacang Hijau (Vigna radiata L.)  

Hasil analisis statistik parameter produktivitas tanaman yang diukur adalah berat kering biji (g). 

Tabel 3.3 Rata-rata Produktivitas Tanaman Kacang Hijau (Vigna radiata L.) yang Diukur pada 
Akhir Panen    

Perlakuan 
Rata-rata Berat 

Kering Biji (g/dua 
tanaman) 

B0- 27,14 ± 7,09a 

B0+ 58,74 ± 12,24d 

B20F1 41,73 ± 14,54bc 

B20F2 34,81 ± 18,2ab 

B20F3 40,89 ± 15,29bc 

B25F1 47,16 ± 8,45c 

B25F2 38,84 ± 10,24bc 

B25F3 34,18 ± 14,14ab 

B30F1 41,26 ± 12,54bc 

B30F2 33,61 ± 15,5ab 

B30F3 62,58 ± 9,35d 

*Nilai rata-rata yang bercetak tebal merupakan nilai rata-rata tertinggi 
*Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda berdasarkan uji Duncan α = 0,05   
 
Keterangan: B0- (K- ); B0+ (pupuk Vitonik Super); B20, B25, B30 (biofertilizer 20 mL, 25 mL, 30 

mL); F1 (1 minggu setelah tanam), F2 (1 dan 3 minggu setelah tanam) F3 (1,3, 
dan 5 minggu setelah tanam) 

 
Hasil analisis statistik terhadap berat kering biji tanaman kacang hijau menunjukkan bahwa 

variasi kombinasi dosis dan frekuensi pemberian biofertilizer menunjukkan perbedaan terhadap 
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semua parameter produktivitas tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.). Berat kering biji 

tanaman kacang hijau tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan B30F3 (30 mL biofertilizer dengan tiga 

kali pemberian) yaitu sebesar 62,58 ± 9,35 g/dua tanaman (Tabel 3.3). Hal ini dimungkinkan oleh 

peran bakteri pemfiksasi nitrogen dan bakteri pelarut fosfat yang terdapat dalam pupuk hayati 

(biofertilizer).keberadaan pengaruh biofertilizer dari tingkat produktivitas tanaman didukung 

dengan fungsi biofertilizer sebagai faktor penting untuk mengontrol perkembangan tanaman, 

yang mampu memberi nutrisi dari tanah. Nutrisi tersebut dalam bentuk yang mudah dan cepat 

diserap oleh tanaman melalui fungsi bakteri dekomposer dalam formulasi biofertilizer (Rai, 2006). 

Biofertilizer mengandung beberapa kelompok mikroba fungsional salah satunya yaitu bakteri 

pemfiksasi nitrogen dengan adanya bakteri tersebut dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk 

meningkatkan hasil produktivitas, karena nitrogen yang dihasilkan oleh bakteri dapat berperan 

penting sebagai faktor nutrisi dalam proses morfogenesis buah. Kekurangan nitrogen dapat 

menghambat pembentukan antosianin yang merangsang pembungaan (Simanungkalit,2006)  

 

Efektivitas Biofertilizer terhadap Hasil Produktivitas Tanaman 

Menurut Saraswati (2007), efektifitas pupuk hayati (biofertilizer) merupakan salah satu upaya 

untuk memelihara kesehatan dan kualitas tanah serta mengurangi ketergantungan terhadap 

penggunaan pupuk kimia melalui proses biologi. Pengujian efektivitas dari suatu biofertilizer 

dilakukan untuk mengetahui kualitas dari pupuk yang telah dibuat. Efektivitas dari suatu 

biofertilizer dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman sangat tergantung 

pada keunggulan karakter fungsional, kepadatan populasi, kecocokan dengan tanaman inang, 

dan daya saing inokulan (Husen, 2009). 

Pada penelitian ini, nilai RAE (Relative Agronomic Effectivenees) tertinggi ditunjukkan pada 

perlakuan B30F3, yaitu 112,15% (Tabel 3.4). Nilai RAE yang > 100% menunjukkan bahwa 

biofertilizer yang digunakan mempunyai potensial untuk meningkatkan produktivitas tanaman 

kacang hijau (Vigna radiata L.) sehingga mampu menjadi pengganti pupuk kimia. 

Tabel 3.4 Nilai Efektivitas Biofertilizer yang Dipengaruhi Variasi Kombinasi Dosis dan Frekuensi 
Pemberian Biofertilizer 

Perlakuan 
Nilai RAE (%) 

Berat kering biji 

B0- - 

B0+ - 

B20F1 46,17 

B20F2 24,27 

B20F3 43,51 

B25F1 63,35 

B25F2 37,02 

B25F3 22,27 

B30F1 44,68 

B30F2 20,47 

B30F3 112,15 

  *Nilai RAE yang bercetak tebal menunjukkan efektivitas biofertilizer 
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (2016), produktivitas kacang hijau 

pada tahun 2014 sebesar 12 ku/ha. Pada hasil produktivitas perlakuan B30F3 jika dikonversikan 

ke dalam satuan ku/ha menghasilkan produk sebesar 26 ku/ha. Hal ini dapat diketahui bahwa 

perlakuan B30F3 dapat menghasilkan produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil 

statistik produktivitas kacang hijau di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa dosis 30 mL biofertilizer dengan frekuensi tiga kali dapat diaplikasikan 

sebagai pengganti pupuk kimia yang ramah lingkuan dan juga dapat meningkatkan hasil 

produktivitas kacang hijau.  

 
KESIMPULAN 
 
Ada beda pemberian variasi kombinasi dosis dan frekuensi biofertilizer terhadap pertumbuhan 

dan produktivitas tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) yaitu B30F1 memberikan hasil yang 

tertinggi pada tinggi tanaman sebesar 80,76 ± 4,15 (cm/dua tanaman); B20F3 memberikan hasil 

yang tertinggi pada biomassa tanaman dan biomassa akar sebesar 144,07 ± 69,15 (g/dua 

tanaman) dan 7,67 ± 2,32 (g/dua tanaman); B30F3 memberikan hasil yang tertinggi pada 

panjang akar dan berat kering biji sebesar 23,82 ± 1,28 (cm/dua tanaman) dan 62,58 ± 9,35 

(g/dua tanaman); serta nilai RAE (Relative Agronomic Effectiveness) dari variasi kombinasi dosis 

dan ferekuensi pemberian biofertilizer yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kacang 

hijau (Vigna radiata L.) yaitu 62,58 ± 9,35 (g/dua tanaman) oleh perlakuan B30F1 dengan nilai 

RAE sebesar 112,15%. 
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ABSTRACT 
 

Mangroves have important role in maintaining coastal area ecosystem as well as in protecting it 
from abrasion. The overexploitation of mangroves is of today’s concern because it threatened the 
sustainability of the ecosystems. Avicennia marina (Forsk.) is one of mangroves that grow in 
Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya. The previous aim of the experiment was to clone this 
species by plant tissue culture method in order to provide a sufficient number of seedlings for 
reforestation. However, there were a lot of obstacles in obtaining the sterile explants because the 
contaminants that live inside the leaf samples (endophytic). The isolation of endophytic bacteria 
was done after the surface sterilized leaf discs were cultured on MS and PCA media. The 
characterization was conducted biochemically based on Bergey’s manual of Determinative 
Bacteriology. The results confidently showed that there were two genera of endophytic bacteria 
inside the leaves of Avicennia marina (Forsk.), i.e. Bacillus and Corynebacterium. However, there 
was also another genus but still not sure yet whether it was Shigella or Yersinia. The results were 
beneficial to further investigate the strategy to be able to obtain sterile leaf explants of Avicennia 
marina (Forsk.). 
 
Keywords: Avicennia marina (Forsk.), characterization, endophytic bacteria, leaf explants. 
 
 
PENDAHULUAN 

Mangroves are the main vegetation live in coastal area. The importance of mangrove are to 

protect coastal area from destructive abrasion, to conserve flora and fauna, and as the food 

source for the people who live in surrounding area. Mangroves have special root system, i.e. stilt 

root, pneumatophores, knee root, plank root and buttress root as a mean of adaptation of these 

plants to their logged environment. Beside, these kinds of roots are also substantial to keep the 

soil solid so that the impact of abrasion could be diminished. The study of coastal zone 

management in Brebes Regency Coastal Area has been done by Faperi et al. (2015), showed 

that there was a correlation between the number of mangroves and the ecological factors. It was 

also informed about a decrease on mangrove number since 1983 to 2013 from 2,327 to only 243 

mangrove survivals. That is why the reforestation is immensely needed to preserve the plants 

from extinction as well as to prevent the abrasion. 

Since a mangrove tree could only produce seeds after it accomplish its vegetative phase, it needs 

a long of time because a mature mangrove tree could reach 20 m in height (van Steenis et al, 

2013). Furthermore the seed viability is short, thus seed storage life is also short (Cousins and 
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Saenger, 2002). For this reason, a tissue culture method is required to produce numerous 

mangrove seedlings in a short time.  

Avicennia marina (Forsk.) is a mangrove tree that grow in Ekowisata Mangrove Wonorejo 

Surabaya. This species is listed as ‘least concern’ species by The IUCN Red List of Threatened 

Species because its rapidity of growth and regeneration (The IUCN Red List of Threatened 

Species, 2016). Anyhow, the prevention act is still necessary to conserve this species from 

extinction since this species is vulnerable to pesticide. Furthermore, it was also mentioned that 

people usually exploit this species for food, fuel wood, construction material and medicine.  

Obtaining a sterile explant by surface sterilization is the very first challenge in plant tissue culture 

works. It could be more challenging if the explants sources contain microorganisms. Without 

knowing what microorganisms actually are inside the explants, the surface sterilization will be 

more intricate. This experiment was aiming to isolate and characterize the endophytic bacteria 

inside the cultured leaf discs. The results will be useful to give information about alternative 

strategies that could be used to sterilize the leaf explants of Avicennia marina (Forsk.). 

 

METODE PENELITIAN 

Leaf Sterilization 

The samples source was 2 years old seedlings obtained from Ekowisata Mangrove Wonorejo 

Surabaya. These seedlings were transferred to a greenhouse before the isolation of the leaves. 

Two kinds of sterilization methods were conducted. For the first sterilization method, the leaves 

were firstly isolated from the plant and washed under the tap water. After that, they were soaked 

in a bactericidal solution (Agrept 20WP®) for 2 to 4 hours, then in a fungicidal solution (Masalgin 

50WP®) for 2 to 4 hours, followed by the immersion in a 70% ethyl alcohol (EtOH) solution for 30 

seconds. The next step, they were transferred into Laminar Air Flow (LAF) and underwent the 

subsequent sterilization methods. Inside the LAF, the leaves were soaked inside sterile distilled 

water for 3 times, each of which for 5 minutes. The following step was to dip the leaves inside a 

4% Sodium hypochlorite (NaOCl) solution for 10 minutes followed by the soaking inside the 

sterile distilled water for 5 minutes and repeated 3 times. Afterwards, the leaves were dipped 

inside a 1.3% NaOCl solution for 15 minutes. The last step was the washing of leaves with sterile 

distilled water to clean them from NaOCl remaining.  

The second sterilization method was just the same as the first, except it did not follow the step 

where the leaves were dipped inside the bactericidal and fungicidal solution. 

 

Culture Media 

Murashige and Skoog (MS) enriched with vitamins, 3% sucrose and solidified with 12 gram 

commercial agar was made to culture the sterile leaf discs. For isolation and characterization of 

endophytic bacteria, Plate Count Agar (PCA) media (Merck®) was also used. The MS media 
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were enriched with kanamycin and polyvinylpyrrolidone (PVP) in 5 various compositions as listed 

in Table 1 below. Other MS medium was also prepared for the explants underwent dipping in 

bactericidal and fungicidal solution for 3 hours. 

 

Table 1. Various compositions of MS media and surface sterilization methods 

Treatments 

The Exposure Time of Explants’ 

Surface Sterilization in Bactericidal 

and Fungicidal Solution (hour) 

MS Media Composition 

MS 1 2 MS 

MS 2 2 MS + 100 ppm Kanamycin 

MS 3 3 
MS + 100 ppm Kanamycin + 100 ppm 

PVP* 

MS 4 4 
MS + 100 ppm Kanamycin + 100 ppm 

PVP 

MS 5 4 
MS + 100 ppm Kanamycin + 200 ppm 

PVP 

*PVP stands for polyvinylpyrrolidone  

 

Explants Culture on MS and PCA Media 

The leaves were firstly cut into small discs with the size of about (1 x 1-2) cm2. The leaf discs that 

underwent the first sterilization method were cultured on the MS medium, whereas those that 

followed the second sterilization method were cultured on the PCA medium. 

 

Isolation and Characterization of Endophytic Microorganisms 

The bacterial isolates obtained from contaminated explants cultured on MS and PCA media were 

then purified on the Nutrient Agar (NA) medium by using four quadrant streak method. This 

method was repeated 5 times until the single colony was achieved. The single colonies were then 

characterized morphologically including the size, the color, the form, the margin, the elevation, 

Gram type and the present or absent of spore. Afterwards, they were characterized biochemically 

based on Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. The characterization process were 

carbohydrate fermentation test, Voges-Proskauer test, oxidase test, catalase test, sulphur indole 

motility test, citrate utilization test, urease test, starch hydrolysis test and nitrate reduction test. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

The Growth of Endophytic Bacteria on Various MS Media 

Table 2 showed the occurrence of contamination on explants cultured on various MS media. The 

starting dates of the bacterial growth were vary, from day 5 to day 9 of the culture. The results 
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also showed that 87% to 100% of cultured explants were contaminated in within 10 to 22 days. 

Figure 1 showed the leaf discs culture of Avicennia marina (Forsk.) on MS 3 medium. 

 

Table 2. Contamination and browning percentage of explants cultured on various MS media 

Treatment 
Number of 
Cultured 
Explants 

First Day of 
Contamination 

(day) 

Last Day of 
Contamination 

(day) 

Contamination 
Percentage  

(%)* 

Browning 
percentage 

(%)* 

MS 1 30 5 14 30/30 (100) 0/30 (0) 

MS 2 24 7 16 23/24 (96) 1/24 (4) 

MS 3 32 9 22 28/32 (88) 4/32 (12) 

MS 4 30 5 10 26/30 (87) 0/30 (0) 

MS 5 30 8 14 29/30 (97) 30/30 (100) 

*Observed at last day of contamination  

 

Table 2 informs us that the contamination decreased from 100% on MS 1 to 96% on MS 2 as the 

adding of 100 ppm kanamycin to the medium. The longer the exposure time in bactericidal and 

fungicidal solution (3-4 hours) seemed to be more effective to decrease the contamination (MS 3 

and MS 4), but the adding of 200 ppm PVP to the media increased the contamination percentage 

(MS 5).  

The bactericidal solution contained streptomycin sulphate, an antibiotic that active to inhibit the 

growth of Gram-negative bacteria. Kanamycin which was added to the MS medium is broad-

spectrum antibiotic used to treat Gram-negative and Gram-positive bacterial infection (Gourevitch 

et al, 1958). Both kanamycin and streptomycin sulphate were effective in eliminating 

contaminating bacteria on the culture of Guadua angustifolia Kunth. (Nadha et al, 2012). Savitri 

(2014) successfully obtained 95-98% Phaleria macrocarpa leaf discs’ survivals after being 

exposed to streptomycine sulphate solution for 2 to 26 hours followed by soaking them inside 

NaOCl solution.  

Polyvinylpyrrolidone (PVP) is a clarifying and stabilizing agent (FAO, 1986) used as browning 

control (Reutle and Natter, 1994) or preventing browning either by rinsing the explants or 

incorporating into the media (Sathyanarayana and Varghese, 2007). However, the present of 

PVP in this experiment did not help to prevent the browning of the explants except those cultured 

on MS 4.  

Since the contamination and the browning were still in high percentage, this experiment was 

ended. We presumed that they were endophytic bacteria because the contaminants started to 

grow at least at day 5 and appeared from the explants surface. The next experiment was 

conducted to observe the contaminants, so we could find the best methods of surface 

sterilization.  
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The Growth of Endophytic Bacteria on MS and PCA Media 

The sterile leaf discs, obtained from those which were exposed to bactericidal and fungicidal 

solution followed by several sterilization by using NaOCl, cultured on MS medium (without the 

adding of kanamycin and PVP) showed contamination after one week. The contaminants seemed 

to be bacteria because of their macroscopic appearance on the MS medium. Figure 1A shows 

the contamination on MS medium after one week. The PCA medium was prepared to compare 

the growth of endophytic bacteria in both media. Without sterilize the explants by using 

bactericidal and fungicidal solution, we tried to isolate fungus that might be also live 

endophytically. In addition, with the help of nutrients contained in the PCA medium, the fungus 

might be grow. Yet the result showed that the contaminants on PCA medium were also bacteria. 

The contamination started at day 4, as shown on Figure 1B. The earlier time of contamination 

was probably because the explants have not exposed to bactericidal solution, not as the same as 

those cultured on MS medium. We cultured 5 sterile leaf discs in each culture bottle contained 25 

ml solid media. This culture was repeated 5 times both on MS and PCA media. We found 10 

contaminated explants from the MS medium, whereas from the PCA medium we observed 15 

contaminated explants. The bacterial isolation was then conducted for each of the contaminated 

explants.  

 

Figure 1. Explants contamination prior to endophytic bacteria. A, Leaf discs underwent 
sterilization with bactericidal, fungicidal and NaOCl solution, cultured on MS basal 
medium; B, Leaf discs underwent sterilization with NaOCl but without bactericidal and 
fungicidal solution, cultured on PCA medium. 

 Red arrow shows the appearance of contaminants at the leaf discs’ edges. 
 
Isolation and Characterization of Morphological Properties of Endophytic Bacteria  

All of 25 isolates (10 isolates were obtained from MS medium and 15 from PCA medium) were 

purified on NA medium to obtain single colonies. Table 3 shows the morphological characteristic 

of bacterial isolates which were isolated from MS medium. 
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Table 3. Morphological characteristics of bacterial isolates from MS medium 
Isolates 
Name 

Isolate 
Width* 

Isolate Color 
Isolate 
Form 

Isolate 
Margin 

Isolate 
Elevation 

Gram 
Type 

Spore 
Forming 

Isolate 
Shape 

M1 Big Translucent, 
Dull  

Circular Entire  Convex Positive Present  Rod 

M2 Small Translucent, 
Dull  

Circular Entire Convex Positive Absent Rod 

M3 Medium White, 
Dull 

Circular Entire Convex Negative  Absent Rod 

M4 Small Translucent, 
Dull 

Circular Entire Convex Positive  Absent Rod 

M5 Medium White, 
Dull 

Circular Entire  Convex Negative  Absent Rod 

M6 Small Translucent, 
Dull 

Circular Entire Convex Positive  Absent Rod 

M7 Small Translucent, 
Dull 

Circular Entire Convex Positive  Absent Rod 

M8 Medium White, 
Dull 

Circular Entire Convex Negative Absent Rod 

M9 Big Translucent, 
Dull 

Circular Entire Convex Positive  Present Rod 

M10 Medium White, 
Dull 

Circular Entire Convex Negative  Absent Rod 

*small (≤ 0.5µm), medium (0.5µm – 1µm), big (≥ 1µm) 

 

Based on Table 3, we assume that isolate M1 and M9 are the same bacteria because of the 

exact similarities of morphological appearances, whereas isolate M2, M4, M6 and M7 are also the 

same colony. The same assumption also applies to isolate M3, M5, M8 and M10 that they are 

actually the same species. So now we have 3 groups of bacterial isolates from contaminated 

explants cultured on MS Medium. 

In addition, the information about morphological entities of bacterial isolates that were isolated 

from PCA media is as shown on Table 4. 
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Table 4. Morphological characteristics of bacterial isolates from PCA medium 

Isolate 
Name 

Isolate  
Width* 

Isolate 
Color 

Isolate 
Form 

Isolate 
Margin 

Isolate 
Elevation 

Gram 
Type 

Spore 
Forming 

Isolate 
Shape 

P1 Small  Translucent, 
Dull  

Circular Entire  Convex Positive Absent Rod 

P2 Big Translucent, 
Dull  

Circular Entire Convex Positive Present Rod 

P3 Medium White, 
Dull 

Circular Entire Convex Negative  Absent Rod 

P4 Small Translucent, 
Dull 

Circular Entire Convex Positive  Absent Rod 

P5 Medium White, 
Dull 

Circular Entire  Convex  Negative  Absent Rod 

P6 Medium  White,  
Dull 

Circular Entire Convex Negative Absent Rod 

P7 Small Translucent, 
Dull 

Circular Entire Convex Positive  Absent Rod 

P8 Small 
 

Translucent, 
Dull 

Circular Entire Convex Positive Absent Rod 

P9 Medium  White,  
Dull 

Circular Entire Convex Negative Absent Rod 

P10 Big  Translucent, 
Dull 

Circular Entire Convex Positive Present Rod 

P11 Small 
 

Translucent, 
Dull 

Circular Entire Convex Positive  Absent Rod 

P12 Medium White,  
Dull 

Circular Entire Convex Negative  Absent Rod 

P13 Medium  White,  
Dull 

Circular Entire Convex Negative Absent Rod 

P14 Small 
 

Translucent, 
Dull 

Circular Entire Convex Positive  Absent Rod 

P15 Medium White,  
Dull 

Circular Entire Convex Negative Absent Rod 

*small (≤ 0.5µm), medium (0.5µm – 1µm), big (≥ 1µm) 

 

As there also are the similarities between some isolates, so we supposed that isolate P1, P4, P7, 

P8, P11 and P14 were one species, whereas isolate P2 and P10 were the same colony, and also 

isolate P3, P5, P6, P9, P12, P13 and P15 were the same. This means that we now have 3 groups 

of isolates from contaminated leaf discs cultured on PCA medium. 

 
The Results of Biochemical Characterization of Endophytic Bacteria 

Each of the 25 isolates were then followed the biochemical test based on Bergey’s manual of 

Determinative Bacteriology. The results are as shown on Table 5 below. 
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Table 5. Biochemical characteristic of bacterial isolates 

Bacterial 
Isolate from 
MS Medium 

(isolate 
number) 

Bacterial Isolate 
from PCA Medium 
(isolate number) 

Gram 
Type 

Spore 
Formi

ng 

Biochemical 
Test* 

Result 
Suspected 

Species 

M2, M4, 
M6, M7 

P1, P4, P7, P8, 
P11, P14 

Positive Absent 

1Catalase Positive 
Corynebacter
ium kutscheri 

2Starch 
hydrolysis Positive 

M1, M9 P2, P10 Positive Present 

1Starch 
hydrolysis Positive 

Bacillus 
megaterium 

2Voges-
Proskauer Negative 

3Swollen cell Negative 
4Citrate 

utilization Positive 

M3, M5, 
M8, M10 

P3, P5, P6, P9, 
P12, P13, P15 

Negative Absent 

1Oxidase Negative 

Shigella 
sonnei or 
Yersinia 
pestis 

2Lactose 
fermentation 

Negative 

3Indole  Negative  
4Urease Negative 

5Motility 
Non 

motile 
6Ornithine 

decarboxylas
e 

Do not 
know 

*The biochemical test was conducted respectively from step 1 to 2 and so on. 

 

The biochemical test informs us that there were exactly 3 same groups of isolates found in sterile 

leaf discs of Avicennia marina Forsk. isolated from both, MS and PCA media. They are 

Corynebacterium kutscheri and Bacillus megaterium, and one other suspected species that still 

need further test to determine whether it is a Shigella sonnei or Yersinia pestis. Isolate M2, M4, 

M6, M7, P1, P4, P7, P8, P11, and P14 are characterized as catalase positive and starch 

hydrolysis positive. It means that it can produce catalase and enzyme that catalyzes starch. 

Isolate M1, M9, P2, and P10 could hydrolyze starch but showed negative result towards Voger-

Proskauer test, which implied that these isolates did not produce acetoin. Swollen cell test 

showed that these microbes had no swollen cell, while in citrate-utilization test, they showed 

positive result. Isolate M3, M5, M8, M10, P3, P5, P6, P9, P12, P13, and P15 were negative 

toward oxidase test, denoted that these isolates did not have cytochrome c. They were also 

negative toward lactose fermentation test, which counted that they could not ferment lactose as 

their carbon source. Even more, they showed negative results toward indole and urease test, 

which implied that they did not have triptophanase enzyme to produce indole from tryptophan and 

urease enzyme to split urea into smaller molecules. 

Ornithine decarboxylase test is used to determine whether a bacterium can use the amino acid 

ornithine as a source of energy. The bacterium which positive to this test has ornithine 

decarboxylase enzyme that can help the catabolism of ornithine. The positive result of this test 
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will be indicated by the color change from yellow to purple. Unfortunately we did not have 

ornithine in our laboratory so we could not conduct this test. 

Bacillus megaterium has been reported as endophyte in several plant hosts. In 1995, McInroy & 

Kloepper successfully isolated Bacillus megaterium from the stems of sweet corn. Araύjo et al 

(2001) isolated several bacteria and fungi including Bacillus megaterium from leaf tissues of 

citrus. From the root-nodules of Medicago sativa, Khalifa and Almalki (2015) isolated Bacillus 

megaterium BMN1, which later known that it had a potential to produce indole acetic acid and 

acetoin. To date, we have not found yet the report that explained about the presence of Bacillus 

megaterium in mangrove’s tissues. Yet other species such as Bacillus tequilensis and Bacillus 

subtilis have been isolated from mangroves Ceriops decandra and Bruguiera cylindrica 

respectively (Eldeen et al, 2015). 

Corynebacterium kutscheri is common in animal but never known as a living thing inside the 

plant. It is a pathogen that cause pneumonia in rats (Giddens Jr. et al, 1968). Later in 2007, 

Holmes and Korman reported that this bacterium is the normal microorganism live in the oral 

cavity of healthy mice and rats. It caused swelling and erythema in the patient’s finger which had 

been bitten by rat. Nevertheless, there is another species related to C. kutscheri that live inside 

the plant body. Corynebacterium xerosis is one of endophytic bacteria isolated from Mentha 

rotundifolia L. (Abla et al, 2014). Furthermore, El-Banna (2006) reported that both C. kutscheri 

and C. xerosis were isolated from the soil sample. Through this finding, we probably could 

assume that the soil where the A. marina lives also contained C. kutscheri, thus it could penetrate 

to the plant’s leaves via the root. However further investigation must be conducted to prove this 

assumption.  

Both Shigella sonnei and Yersinia pestis are species belong to Enterobacteriaceae. Although 

Shigella sonnei is actually the common microbe found in the gastrointestinal tract as the causal 

agent of shigellosis disease (Boumghar-Bourtchai et al, 2008), a Shigella sonnei’s strain has 

successfully isolated from Aloe vera’s roots, stems and leaves (Akinsanya et al, 2015). Yersinia 

pestis is known as pathogen in human, as the causal agent of pneumonic plague (Treille & 

Yersin, 1894 in Rasmussen et al, 2015). Until now, there is no study has been reported about the 

involvement of this bacterium as an endophyte. However there are some reports have informed 

about the occurence of Enterobacteriaceae as endophytic agents. For example Enterobacter spp. 

has been found in maize (McInroy & Kloepper, 1995) and E. sakazakii was found as an 

endophyte in soybean (Kuklinsky-Sobral, 2004). There were also some other genera like Erwinia 

sp. in soybean (Kuklinsky-Sobral, 2004), E. coli in lettuce (Ingham et al, 2005) and Klebsiella 

oxycota in soybean (Kuklinsky-Sobral, 2004). The implications of this Enterobacteriaceae family 

usually have a close relation with the poor sanitation (Musgrove et al, 2009). Thus, the plants that 

are colonized by Enterobacteriaceae probably have been exposed to human and animal waste. 

In this case, as reported by Husain (2014), that people who live next to Jagir river have the 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

741 
 
 

habitual to dispose their human waste into this river. Jagir river flows into the Ekowisata 

Mangrove Surabaya. So, it is a high possibility that the seawater of Ekowisata Mangrove 

Surabaya, which is the place where our explants have been collected, is also contaminated with 

this human waste. 

Although no exact species has been informed, Gayathri et el (2010) have reported that mangrove 

plants, such as Rhizophora apiculata, Avicennia marina and three other species, were the host of 

72 bacterial endophytes. They isolated 5 pigmented and 12 non-pigmented colonies from the 

sterile leaf extract of A. marina alone. In vitro propagation of A. marina has been done before by 

Cousins and Saenger in 2002. They used the first binodal stem explants and sterilized them with 

0.1% mercuric chloride (HgCl2) solution. Yet the surface sterilization study was reported to be 

difficult with the yield was only less than 10%. The use of 0.1% HgCl2 for surface sterilization was 

also applied by Vartak and Shindikar (2008) to obtain sterile hypocotyl segments of Bruguiera 

cylindrica L. HgCl2 is hazardous as it the cause of cancer when inhaled or absorbed through the 

skin (NJ Health, 2009). In the contrary, this substance is the most suitable agent to provide the 

highest survival from runner tips and nodal segments of strawberry (Jan et al, 2013) and also 

from nodal and leaf segments of Morinda citrifolia (Elakkuvan and Manivannam, 2015). 

The further investigation that should be conducted to produce sterile leaf explants is to apply 

antibiotics into the MS medium prior to explants culture. Vancomycin can be used against 

Corynebacterium as this bacterium is sensitive to vancomycin (Soriano et al, 1995). Bacillus can 

be diminished by the addition of penicillin and vancomycin (Hitchins and Slepecky, 1968) to the 

culture medium. The recommended antibiotics for Shigella are ampicillin and cephalexin (McIver 

et al, 2002). While for Yersinia, as suggested by Bottone (1997), the use of ceftriaxone and 

chloramphenicol is preferable to stop this microbe’s growth. Yet the optimal concentration of 

these antibiotics must be sought to ensure their efficacy in eliminating these endophytes from 

Avicennia marina’s leaf explants.  

DNA sequencing is probably needed to confirm the validity of the biochemical test. In addition to 

produce sterile leaf explants, this technique is beneficial as the new information of endophytic 

bacterial diversity in mangrove plants, as endophytes have excellence in producing plant 

hormones (Khalifa and Almalki, 2015) and bioactive compounds that can be developed as 

medicine (Prihatiningtias and Sri, 2011). Furthermore, endophytes are potential to increase crops 

yields if the information about their ecology is discovered (Rosenblueth and Martínez-Romero, 

2006). 
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KESIMPULAN 

The contaminants inside the surface sterilized leaf discs of Avicennia marina Forsk. are 

endophytic bacteria. After the isolation and characterization procedures, it is known that the 

endophytes are Bacillus megaterium, Corynebacterium kutscheri and Shigella sonnei or Yersinia 

pestis. 
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ABSTRACT 

Flores Hawk-eagle (Nisaetus floris) is a Lesser Sunda’s endemic bird of prey which are rare and 
protected. The conservation status according to the IUCN Red List of Threatened Species is 
Critically Endangered (CR). According to BirdLife Indonesia (2015), the  estimation of Flores 
Hawk-eagle’s populationare 150 to 360 individuals. Meanwhile, according to RCS (2012), the 
estimationof population in Flores Island and its surroundings are 63 pairs. Based on the Decree 
of Dirjen KSDAE No: SK.180/IV-KKH/2015, Flores Hawk-eagle is one of the 25 priority 
threatened speciesthat should be enhanced the population sum of 10% in the year 2015-2019. 
The existence of the eagles in Kelimutu National Park (TNKL) and its surroundings recorded by 
Raharjaningtrah & Zaini (2004) in Moni, Kolorongo, Woloara and around Kelimutu Creater Lakes. 
However, until 2014 there was no Flores Hawk-eagle officially recorded by Kelimutu National 
Park. Therefore, to count the estimation of population, in 2014 an identification surveyof Flores 
Hawk-eagle’s existence in Kelimutu National Park  was held. Then, continued with the Flores 
Hawk-eagle Population Monitoring programs undertaken in 2015 and 2016 located in 5 
monitoring sites. The methodsare Concentrated and Cooperative Counting Method,withLooking 
Down Technique (Marsden, 2000) or Air Observing Technique (Robertson & Liley, 2000). The 
results of the identification survey in 2014 showed that in 5.356,5 ha of  TNKL’s area and Rural 
Buffer around, there are at least two pairs (4 individuals) of Flores Hawk-eagle. One pair was 
found breeding at Wolojita Village, while the other one is estimated breeding in the area of Ndona 
Resort. However, the monitoring activities in 2015 found the other one pair (2 individuals) that 
was estimated breeding in the Resort Kelimutu’s area. In the other hand, on Juli 2015 there was 
one individual of Flores Hawk-eagle shot by a people of Ndona Resort. Then, at the monitoring 
survey in June 2016, noted that there is one juvenile Flores Hawk-eagle found in the nest, at 
Wolojita Village. Thus, the estimation ofFlores Hawk-eagle’s population in TNKL’s area and 
around are 6 individuals. 

 
Keywords:Flores Hawk-eagle,Kelimutu National Park,Nisaetus floris, population  
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PENDAHULUAN 

Taman Nasional Kelimutu (TNKL) memiliki jenis satwa endemik Nusa Tenggara dan terancam 

punah yaitu Elang Flores (Nisaetus floris). Elang Flores merupakan jenis burung pemangsa yang 

paling terancam punah di dunia namun belum banyak orang yang mengetahui. Sebelum menjadi 

spesies tersendiri, Elang Flores merupakan Sub-Spesies dari Elang Brontok yang ada di Nusa 

Tenggara (Spizaetus cirrhatus floris). Namun, setelah Gjershaugh dkk. melakukan penelitian 

tentang taksonomi Elang Flores, pada 2005 Elang Flores digolongkan sebagai suatu spesies 

tersendiri sehingga namanya berubah menjadi (Spizaetusfloris).Sejak itu, status konservasi 

Elang Flores Menurut The IUCN Red List of Threatened Species, adalah Critically endangered 

(CR) atau kritis (BirdLife International, 2015). Selain itu di Indonesia seluruh jenis burung 

pemangsa (Raptor) merupakan burung yang dilindungi berdasarkan PP No. 7 tahun 1999. 

Berdasarkan CITES, jenis burung ini juga termasuk Appendix II.  

Berdasarkan SK Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.180/IV-KKH/2015, Elang Flores 

merupakan salah satu dari 25 spesies terancam punah prioritas untuk ditingkatkan populasinya 

sebesar 10% pada Tahun 2015-2019. Menindaklanjuti hal tersebut, melalui SK Kepala Balai 

Taman Nasional Kelimutu Nomor: SK.601/BTNKL-1/2015, ditetapkan 5 (lima) situs monitoring 

dan baseline populasi Elang Flores di Kawasan TNKL sebanyak 2 (dua) pasang atau 4 (empat) 

individu. Untuk memperbarui data dugaan ukuran populasi burung Elang Flores beserta 

persebarannya sertauntuk mengetahuigangguan dan ancaman terhadap kelestarian Elang Flores 

guna menentukan langkah pengawetan dan peningkatan jumlah populasi Elang Flores di 

Kawasan Taman Nasional Kelimutu dan Sekitarnya maka diperlukan kegiatan pendugaan 

populasi yang berkesinambungan. 

 

METODE 

Ukuran Populasi dan Persebaran 

Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2014, 2015 dan 2016 di 5 (lima) Situs Monitoring Elang 

Flores di TNKL, yaitu Situs Monitoring Pos Moni, Waturaka, Wolojita, Okisobe dan Wolokoro. 

Pengamatan dilakukan pagi hari pukul 07.00 s.d. 17.30 WITA. Metode yang digunakan adalah 

penghitungan terkonsentrasi, dengan metode kooperatif serta teknik melihat ke bawah 

berdasarkan Marsden (2000) atau teknik mengamati udara berdasarkan Robertson & Liley 

(2000). 

Alat dan bahan yang digunakan yaitu binokular, fieldguide, kompas, kamera, GPS, alat tulis, tally 

sheet dan peta kerja TN Kelimutu.Pengambilan data pada situs monitoring dilakukan pada 

beberapa titik secara bersama-sama. Menurut Widodo (2004), metode ini disebut cooperative 

method karena dilakukan oleh beberapa pengamat terhadap objek yang sama pada waktu yang 
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sama. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan 

untuk menghindari double counting. 

Setiap kelompok pengamat dibekali alat komunikasi (HT maupun HP). Pengamat mengamati 

kondisi udara pada tempat yang cenderung terbuka, misalnya punggung bukit maupun ekoton 

atau daerah peralihan antara dua komunitas atau ekosistem. Pada saat menjumpai Elang Flores, 

pengamat memberikan informasi tentang individu yang dijumpai kepada pengamat pada lokasi 

yang lain. Informasi yang disampaikan adalah ciri fisik secara rinci, aktivitas, lokasi dan jumlah 

individu. Apabila aktivitas Elang Flores adalah terbang, maka ditunjukkan arah terbangnya. 

Setiap perjumpaan dengan Elang Flores sebisa mungkin disertai dengan gambar/ foto untuk 

memudahkan dalam identifikasi. 

Data yang dikumpulkan adalah koordinat lokasi perjumpaan, waktu, jarak pengamat, kondisi 

udara, aktifitas burung, jumlah serta ciri fisik disertai gambar/ foto. Apabila menemukan sarang, 

data yang dikumpulkan  berupa jenis pohon sarang, titik koordinat, ketinggian sarang dari 

permukaan tanah, kondisi topografi dan vegetasi sekitar sarang, deskripsi fisik sarang serta 

jumlah individu dan telur yang berada di dalam sarang (apabila ada) disertai dengan gambar/ 

foto.Data yang didapat dianalisis secara deskriptif guna proses identifikasi jenis, karakteristik 

habitat serta perkiraan jumlah di Kawasan TNKL dan Sekitarnya. Perkiraan ukuran populasi 

Elang Flores dilakukan dengan cara menggabungkan semua hasil pengamatan dan identifikasi 

setiap individu berdasarkan ciri fisik (terdapat bulu yang lepas/molting atau tidak, jantan/ betina, 

dan muda/dewasa), lokasi di temukan serta waktu teramati (Widodo, 2004). 

Gangguan dan Ancaman 

Data mengenai gangguan dan ancaman terhadap keberadaan Elang Flores didapatkan dengan 

observasi lapangan terkait dengan aktivitas dan kebiasaan penduduk serta dengan melakukan 

wawancara secara acak terhadap penduduk di sekitar Situs Monitoring. Data yang diambil 

meliputi aktivitas, pengelolaan lahan di sekitar sarang serta persepsi masyarakat terhadap 

keberadaan Elang Flores. Data tersebut dianalisis secara deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ukuran Populasi dan Persebaran 

Pada kegiatan identifikasi dan monitoring populasi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2014, 

2015 dan 2016 terdapat fluktuasi data perjumpaan dengan Elang Flores pada seluruh situs 

monitoring, kecuali Situs Wolokoro (Tabel 1). 
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Tabel 1.Hasil pengamatan pada Situs Monitoring 

No. Situs Monitoring 

Dugaan Populasi/ Perjumpaan 

2014 
(Baseline) 

2015 
(Maret) 

2015 
(Agustus) 

2016 
(Ferburari) 

2016 
(Juni) 

1. Wolojita 2 2 2 2 3 

2. Waturaka - 2 2 3 2 

3. Pos Moni - - - - - 

4. Okisobe 2 - - 1 1 

5. Wolokoro - - - - - 

Jumlah 4 4 4 6 6 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pada kegiatan Identifikasi Keberadaan Elang 

Flores di Kawasan TNKL dan sekitarnya yang dilakukan pada Tahun 2014, didapatkan hasil 

bahwa dugaan populasi Elang Flores sebanyak 4 (empat) individu, yaitu 2 individu di Situs 

Wolojita dan 2 individu di Situs Okisobe. Hal yang mendasari adalah karena pada kedua situs 

monitoring tersebut dijumpai sarang Elang Flores (Gambar 1). Kemudian, data tersebut 

ditetapkan sebagai Baseline melalui Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu 

Nomor: SK.601/BTNKL-1/2015.  

 

Gambar 1. Sarang Elang Flores di Situs Monitoring Okisobe 
 

Kegiatan monitoring pada Tahun 2015, baik pada Bulan Maret maupun Agustus menunjukkan 

terdapat 4 (empat) individu Elang Flores, yaitu di Situs Wolojita dan Situs Waturaka. Pada 

monitoring kali ini tidak dijumpai Elang Flores pada Situs Okisobe, hal ini membuat tim pengamat 

menyimpulkan sementara bahwa sarang yang berada pada Situs Okisobe sudah tidak aktif atau 

merupakan sarang jenis elang lainnya. Namun pada sekitar Bulan Juli 2015, terjadi penembakan 

terhadap 1 individu Elang Flores dewasa, di Desa Wolomasi yang merupakan desa terdekat 
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dengan Situs Okisobe (Gambar 2). Namun demikian, pada kegiatan monitoring Tahun 2015 ini 

juga dijumpai 2 individu lain pada Situs Waturaka. Pada Situs Waturaka terdapat bekas sarang 

elang yang sudah tidak aktif. Menurut penduduk, sarang tersebut merupakan sarang Elang 

Flores. Hal ini dapat diketahui berdasarkan ciri fisik yang disampaikan.  

 

 

Gambar 2. Barang bukti penembakan Elang Flores di Desa wolomasi, Resort Ndona. 
Berdasarkan ciri fisiknya, elang tersebut merupakan Elang Flores. 

Hasilkegiatan monitoring terakhir yang dilakukan pada Tahun 2016 menunjukkan dugaan 

populasi Elang Flores sebanyak 6 (enam) individu, yaitu 3 (tiga) individu di Situs Wolojita, 2 (dua) 

individu di Situs Waturaka dan 1 (satu) individu di Situs Okisobe. Jumlah ini sama dengan 

perjumpaan pada Monitoring Elang Flores di Bulan Februari 2016. Namun, pada pengamatan 

periode ini, peningkatan populasi terjadi di Situs Wolojita, karena telah menetas 1 (satu) anakan 

yang terlihat di dalam sarang (Gambar 3). Sedangkan pada Situs Waturaka yang pada kegiatan 

monitoring Bulan Februari 2016 tercatat 3 (tiga) individu, pada pengamatan periode terakhir 

hanya dijumpai 2 (dua) individu. Hal tersebut besar kemungkinan disebabkan oleh kesalahan 

pengamat dalam mengidentifikasi jenis, maupun disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang 

mendukung sehingga hanya dapat melihat individu Elang Flores dari jarak yang jauh. Hal ini 

dapat disimpulkan setelah mengidentifikasi gambar yang didapat pada situs monitoring tersebut 

yang merupakan individu Elang Bonelli (Hieraaetus fasciatus). Sedangkan pada Situs Okisobe 

kembali dijumpai individu Elang Flores, namun hanya 1 (satu) individu. Individu tersebut 

kemungkinan merupakan pasangan individu Elang Flores yang telah tertembak. 
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Gambar 3. Sarang Elang Flores di Situs Monitoring Wolojita menunjukkan terdapat 3 (tiga) 
individu, yaitu 2 (dua) individu dewasa dan 1 (satu) individu anakan. 

Pada Situs Wolojita terdapat 2 (dua) sarang Elang Flores. Sarang lama terletak pada Pohon 

Pulai (Alstonia scholaris). Sedangkan sarang baru terletak pada cabang Pohon Fai 

(Paraserianthes falcataria). Sarang yang baru terletak relatif lebih tersembunyi, divandingkan 

dengan sarang yang lama. Sarang tersebut relatif sulit untuk dijangkau, karena terletak pada 

lereng bukit yang dipenuhi tumbuhan berduri pada bagian dasarnya. Pada lokasi tersebut terlihat 

sepasang Elang Flores dewasa dengan morfologi yang cukup berbeda (Gambar 4).  

 

Gambar 2. Sepasang Elang Flores di Situs Wolojita 
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Gambar tersebut menunjukkan satu individu memiliki warna bulu putih polos sedangkan yang lain 

terlihat brontok. Individu jantan memiliki warna bulu putih dengan bintik cokelat kehitaman pada 

dada, perut, leher dan mahkota kepala.Sedangkan betina terlihat putih polos. Hal ini didasarkan 

pada pernyataan Hartert (1989) dalam Gjershaug et.al (2004), bahwa terdapat individu jantan 

dewasa yang memiliki warna bulu bergaris coklat karat yang sangat pucat pada dada dan paha. 

Namun demikian,  setelah dikonsultasikan dengan pengamat dan ahli burung pemangsa, untuk 

menentukan jenis kelamin Elang Flores harus dipastikan dari perilaku kawin. Sebab, pada jenis 

burung pemangsa yang lain, antara jantan dan betina memiliki morfologi dan perilaku yang 

hampir sama. 

Berdasarkan tabel perjumpaan dengan Elang Flores,, terdapat 2 situs monitoring yang tidak 

dijumpai Elang Flores. Situs monitoring tersebut adalah Situs Pos Moni dan Situs Wolokoro. 

Pada Situs Pos Moni sesungguhnya tercatat beberapa kali Elang Flores sedang terbang maupun 

bertengger di Pohon Fai (Paraserianthes falcataria). Namun, individu yang dijumpai di situs ini 

diduga merupakan individu yang sama dengan dengan Situs Waturaka. Hal ini dikarenakan 

ketika pengamatan, pada waktu yang sama individu tersebut terbang melintas ke arah Situs 

Waturaka, ke tempat yang diduga terdapat sarang Elang Flores. Sedangkan pada Situs 

Monitoring Wolokoro tidak pernah dijumpai Elang Flores. Perjumpaan hanya terjadi dengan 

Elang-ular Jari-pendek(Circaetus gallicus), Elang Bonelli (Hieraaetus fasciatus) maupun Sikep 

Madu Asia (Pernis ptilorhynchus). 

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas, secara umum Elang Flores di Kawasan 

Taman Nasional Kelimutu dan Sekitarnya tersebar di Situs Okisobe (Resort Ndona), Situs 

Wolojita (Resort Wolojita) serta Situs Pos Moni dan Situs Waturaka (Resort Kelimutu). Elang 

Flores diketahui aktif bersarang di Desa Penyangga, sekitar Situs Wolojita. Sedangkan pada 

situs monitoring yang lain, belum diketahui lokasi sarang Elang Flores yang masih 

aktif.Keberadaan sarang dan berhasilnya Elang Flores melakukan perkembangbiakkan 

menunjukkan bahwa daerah di sekitar sarang Elang Flores di Wolojita masih cukup 

aman,nyaman dan layak sebagai habitat Elang Flores. 

Gangguan dan Ancaman 

Berdasarkan Gjershaugh et al, (2004) dan Raharjaningtrah & Zaini (2004), homerange Elang 

Flores adalah  antara 38,5 hingga 40 km2 untuk setiap pasang. Di kawasan TN Kelimutu dengan 

luas 53,56 km2 dijumpai sebanyak 6 individu (3 pasang). Hal ini menunjukkan bahwa Elang 

Flores yang dijumpai di kawasan TN Kelimutu mempunyai ruang jelajah (homerange) hingga 

keluar kawasan. Bahkan pada Situs Wolojita, didapati Elang Flores bersarang di luar kawasan. 

Hal ini menyebabkan ancaman Elang Flores dari perburuan liar sangat tinggi. Terlebih Elang 

Flores kerap memangsa hewan ternak penduduk di sekitar kawasan. Selain itu, pada daerah 

sekitar sarang di Wolojita, pembukaan lahan baru menjadi ancaman baru bagi kelangsungan 

hidup Elang Flores. Lokasi pohon sarang Elang Flores yang berada di lahan milik penduduk juga 
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menjadikan keberadaannya terancam, sebab sewaktu-waktu pemilik lahan dapat menebang 

pohon miliknya maupun mengolah lahan di sekitar sarang tersebut.  

Upaya penanggulangan ancaman tersebut membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. 

Pemberian pemahaman kepada masyarakat sekitar, pengelolaan daerah sekitar sarang sebagai 

sumber alternatif perekonomian masyarakat berbasis wisata minat khusus serta optimalisasi 

peran serta lembaga adat dan  penguatan lembaga kepemudaan merupakan beberapa alternatif 

langkah yang perlu ditempuh. Selain itu, identifikasi koridor hidupan liar di luar Kawasan Hutan 

perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkannya Kawasan Ekosistem 

Esensial.Ekosistem esensial adalah ekosistem di luar kawasan konservasi yang secara ekologis 

penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang mencakup ekosistem alami dan buatan 

yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan (KLHK, 2015). Dengan ditetapkannya suatu 

wilayah sebagai Kawasan Ekosistem Esensial akan memudahkan upaya pelestarian hidupan liar 

di luar Kawasan Konservasi secara swadaya oleh masyarakat sekitar.  

 

KESIMPULAN 

Dugaan total populasi Elang Flores di Kawasan Taman Nasional Kelimutu dan sekitarnya adalah 

6 (enam) individu. Terdiri dari 3 individu di Situs Wolojita, 2 individu di Situs Waturaka dan 1 

individu di Situs Okisobe. Luasnya homerange Elang Flores dan Kawasan Taman Nasional 

Kelimutu yang relatif sempit serta Elang Flores yang kerap memangsa hewan ternak masyarakat 

menyebabkan Elang Flores sangat rentan dari perburuan liar.Oleh karena itu, upaya pelestarian 

Elang Flores perlu dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak. Diantaranya dengan 

optimalisasi dan penguatan kelembagaan, serta penetapan sebagai Kawasan Ekosistem 

Esensial. 
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ABSTRACT 

The development of marine fish farming activities are important economic value such as milkfish 
to date development is very rapid milkfish hatchery located in the district Gerokgak Buleleng, Bali. 
Thus, the push to spur the production of fish eggs to produce fish seed yields from cultivation to 
the accompaniment of the market price of the demand is high enough. The purpose of this study 
was to determine the growth of milkfish broodstock in an attempt to obtain stem cultivated good 
quality. The presence of brood fish in the village of Musi district Gerokgak Bali Buleleng regency. 
Culture milkfish broodstock were 108 tails by using concrete tank volume of 100 m³. The main 
feed is provided while the commercial pellet feed supplement is a vitamin, squid oil, and honey. 
The parameters observed: body length and weight of fish. The study was conducted over 12 
months. Sampling body length and weight of fish performed 1 month. Supporting data is water 
quality such as temperature, DO, pH, and salinity. The results showed that the growth in body 
length and weight of each month increases with the length of the body reaches 58.35 ± 4.32 cm, 
and a weight of 3.20 ± 0.65 kg. 

Keywords: growth, milkfish broodstock culture, tank of milkfish broodstock, and water quality. 

PENDAHULUAN  

Kegiatanbudidaya ikan bandeng Chanos chanos Forskal di tambak Jawa Timur seperti: 

Kabupaten Gresik, Lamongan, dan Sidoardjo dilakukan secara tradisional, ikan bandeng 

(Chanos chanos Forskal) merupakan ikan yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi 

sehingga memiliki nilai strategi dalam ketahanan pangan di Indonesia (Ahmad dan Rusmaedi, 

2005). Pada umumnya  induk ikan bandeng alam dan induk hasil budidaya dapat memijah 

pertepatan dengan musim pemijahan yaitu bulan Oktober/Nopember sampai Maret/April, namun 

terjadinya tidak setiap saat, tergantung lingkungan maupun bulan (Prijono., 1993). Pemberian 

pakan yang  berprotein tinggi ditambah dengan Vitamin E dosis 150 ppm mampu mempercepat 

gonad induk bandeng berkembang hingga memijah  (Prijono., et al 1992). Dari hasil uji coba dan 

penelitian, induk bandeng yang berukuran 4-6 kg bisa menghasilkan telur antara 300-600 ribu 

butir dalam 1 kali memijah (Prijono., 1993). Karena sifat memijah  secara partial, maka 1 induk 

bertelur rata-rata 8 – 15 kali per tahun. Telur akan menetas secara normal setelah 18-24 jam 

pada suhu 27 – 31ºC (Prijono et al., 1990) dan 24 – 30 jam pada suhu sekitr 24 - 27ºC (Lee et al, 

(1985); Vanstone et al, (1977) dan Liao dan Chen. (1984). Hasil penelitian tersebut maka dengan 

pemeliharaan secara terkontrol, managemen pakan dan lingkungan dengan ditambahkan, 
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minyak cumi, madu, dan vitamin di dalam pakan pelet komersial pertumbuhan dapat meningkat 

secara alami.  

Keberadaan induk ikan bandeng yang masih produksi di hatchery swasta pada umumnya sudah 

berjalan diatas 20 tahun, dan diduga lambat laun produksi telur bandeng   akan menurun,  karena 

umur induk ikan bandeng yang sedang berjalan sudah menjelang tua. Maka perlu dilakukan 

regenerasi calon induk ikan bandeng, agar keberadaan induk bandeng yang sekarang akan 

menggantikan induk-induk bandeng yang sudah tua atau produksi telur yang sudah menurun, 

dan diharapkan nantinya dapat memenuhi kebutuhan pasok telur bandeng ke hatchery skala 

rumah tangga (HSRT) secara kontinyu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  

peningkatan pertumbuhan calon induk bandeng dalam upaya memperoleh induk bandeng yang 

terbaik dari hasil budidaya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilakukan di desa Musi Kecamatan Gerokgak Kab. Buleleng, di sekitar Balai 

Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Gondol dari bulan Januari – Desember 

2015. Perlakuan digunakan adalah  pemeliharaan calon induk bandeng dengan bobot rata-rata 

awal  520,20 ± 87, 25 g dan panjang tubuh 35,60 ± 3,24/ekor dipelihara  di tangki bak beton pada 

volume 100 m³ sebanyak 1008 ekor dari hasil budidaya dengan diberikan pakan utama pelet 

komersial dan pakan tambahan  seperti : madu, minyak cumi, dan vitamin mix. Pemberian pakan 

dilakukan 2 kali sehari. Pergantian air dengan sistem sirkulasi setiap hari dan dilakukan 

penyiponan setiap seminggu sekali,  bak tangki calon induk bandeng menggunakan blower untuk 

menyuplai oksigen. Parameter yang  diamati meliputi : panjang tubuh, bobot tubuh. Sampling 

dilakukan setiap bulan sekali. Data kualitas air seperti : Suhu, pH, DO, dan salinitas dilakukan 

sampling 2 minggu sekali. Untuk pertambahan bobot mutlak dihitung menggunakan rumus 

(watherley, 1972) sebagai berikut :        

                        Bm = Wt – Wo 

Dimana : 

Bm : Bobot pertumbuhan mutlak (g) 

Wt ; Bobot rata-rata  calon induk ikan bandeng akhir penelitian (g) 

Wo : Bobot awal rata-rata calon induk ikan bandeng awal pemeliharaan (g) 

 

 Data pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan dihitung dengan rumus Weatherly dalam 

Susanto, et al., (2005). 

 Untuk laju pertumbuhan  harian mengikuti rumus Zonneveld, et al., (1991) sebagai 

berikut : 

Gr = {(Wt-Wo)/(t) }Di mana : 

Gr   = Laju pertumbuhan (cm/hari) 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

758 

 

Wt  = Berat pada akhir penelitian (g/hari) 

Wo  = Berat pada awal penelitian (g/hari) 

 t      = Lama penelitian (hari). 

               Data pertumbuhan dihimpun dalam bentuk tabulasi, dianalisis secara diskriptif dengan 

menggunakan Microsuf Exel. 

 

                     Tabel 1. Presentase pakan buatan yang digunakan untuk pemeliharaan calon induk   
bandeng selama 12 bulan.  

 

Komponen Pakan buatan (%) 

Protein 35 

Lemak 3,0 

Serat 6 

Abu 9,41 

Kadar air 10 

         *Tercantum di label pakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan calon induk bandeng selama 12 bulan dengan pemberian pakan pelet atau pakan 

komersial  disajikan pada Tabel 1., sedangkan hasil pertumbuhan panjang total (Tabel 2), data 

kualitas air (Tabel 3), dan pertumbuhan panjang total calon induk bandeng tersaji (Gambar 1.). 

                   Tabel 2. Hasil pertumbuhan panjang total dan bobot calon induk bandeng selama 
pemeliharaan 12 bulan 

 

Komponen Nilai 

Panjang total awal (cm/ekor) 35,60 ± 3,24 

Panjang total akhir (cm/ekor) 58,35 ± 4,32 

Bobot awal (g/ekor) 520,20 ± 87,25 

Bobot akhir (kg/ekor) 3,20 ± 0,65 

Pertambahan panjang mutlak 
(cm/ekor) 

22,75 

Pertambahan bobot mutlak 
(kg/ekor) 

2,7 

Laju pertumbuhan (cm/hari) 0,07 ± 0,005 
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Hasil pengamatan dari pemeliharaan calon induk bandeng 12 bulan dengan pemberian pakan 

pelet dan pakan tambahan bahwa pertambahan bobot dan panjang tubuh akhir penelitian yang 

dihasilkan adalah 3,20 ± 0,65 kg, dan 58,35 ± 4,32 cm Tabel 2. Dari hasil ini dapat diasumsikan 

bahwa pertumbuhan bobot dan panjang tubuh calon induk bandeng daya cerna cukup tinggi 

dilihat dari sisa pakan dipermukaan air hampir tidak ada dari hasil pengamatan setiap hari, 

sehingga pertumbuhan bobot dan panjang setiap bulan mengalami menigngkatan. Karena 

selama pemeliharaan diberikan pakan tambahan yang dicampurkan dalam pakan pelet seperti :  

minyak cumi, madu, dan vitamin mix dalam pakan.  Dan juga dilakukan pergantian air secara 

sirkulasi dengan melakukan penyiponan setiap minggu sekali. Sutarmat et al. ,(2003) melaporkan 

bahwa jenis pakan buatan (pelet) memberikan pertumbuhan lebih baik dari pada ikan segar pada 

ikan kerapu bebek (Cromileptis altivelis). Menurut Sudrajat et al., (1985) bahwa pakan yang 

dikomsusi oleh ikan jumlahnya akan berbeda menurut ukuran mulut dan jenis ikan, sehingga 

kesedian pakan yang seimbang dalam segi ukuran mulut dan jenis pakan mempengaruhi 

pertumbuhan ikan. Pada pemeliharaan calon induk bandeng kebutuhan pakan buatan seperti: 

pelet sangat diperlukan untuk pertumbuhantubuh ikan, melengkapi nutrisi pakan pada saat 

dibutuhkan oleh calon induk bandeng setiap saat, lebih mudah tersimpan dan nilai gizinyapun 

dapat diukur dengan kebutuan ikan (Zonneveld., et al 1991). Kualitas pakan yang baik diperlukan 

untuk pertumbuhan, pencegahan penyakit insfeksi mainnutrisi dan peningkatan kualitas produksi. 

Untuk keperluan tersebut diperlukan bahan protein, lemak, vitamin, dan mineral (Suwirya, 1994). 

Laju pertumbuhan panjang tubuh setiap hari mencapai 7% (0,07) pada Tabel 2.,   pertambahan 

panjang tubuh ini menunjukkan bahwa calon induk bandeng yang dipelihara di tangki bak beton 

dengan volume 100 m³ mampu meningkatkan pertumbuhan panjang tubuh, maupun 

pertambahan bobot tubuh ikan.  
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Gambar 1. Pertumbuhan panjang total calon induk bandeng Chanos-chanos Forsskall  di tangki 
bak beton selama 12 bulan. 

Selama pemeliharaan di tangki bak beton dari panjang awal 35,60 cm ± 3,24 cm sampai akhir 

penelitian mencapai ukuran  58,35 ± 4,32 cm (Tabel 2.), selama pemeliharaan calon induk di 

tangki beton selama 12 bulan mengalami pertumbuhan panjang tubuh mampu menambah 

pertambahan bobot  dari awal penelitian 520,20 ± 87,25 g menjadi 3,20 ±  0,65 kg dalam waktu 

12 bulan (Tabel 2).  

Ikan bandeng selain di air laut dapat juga dapat dipelihara di air payau dan  direkomendasikan 

dapat hidup di air laut dan air payau. Akan tetapi pemeliharaan ikan bandeng  di air payau harus 

melalui proses adaptasi secara bertahap. Ikan bandeng dapat dipindahkan ke air payau dengan 

proses adaptasi secara bertahap dengan cara salinitasnya dinaikkan sedikit demi sedikit. 

Sebaliknya pemidahan ikan secara mendadah ke dalam air payau dengan salinias yang berbeda 

akan dapat mengakibatkan stres dan kematian ikan. 

 
Tabel 3.Data kualitas air calon induk ikan bandeng selama pemeliharaan 12 di hatchery swasta 

 

 

 

 

Semakin tinggi suhu maka salinitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kenaikan suhu, 

dimana peningkatan suhu air mengakibatkan peningkatan viskositas, reaksi kimia, evaporasi dan 
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Pengamatan 12 bulan

Calon induk bandeng…

Parameter Nilai 

Suhu (Temperatur) )ºC 30,00 – 31,00 

Ph 7,70 – 8,30 

Salinitas (ppt) 33,00 – 35,00 

DO (Disorve Oksigen 6,15 – 8,35 
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volatisasi serta penurunan kelarutan gas dalam air seperti : O2, CO2, N2, CH4, dan sebagainya 

(Kordi.,  2009). Proses metabolisme  membutuhkan energi yang dapat dari oksigen terlarut untuk 

proses osmoregulasi. Sehingga jumlah ikan dapat mempengaruhi kadar oksigen terlarut. 

Semakin banyak jumlah ikan dalam media maka tingkat konsumsi oksigen akan meningkat,  

menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut dalam media. Nilai oksigen terlarut dalam 

penelitian  calon induk  bandeng dengan rata rata sekitar 6,15 – 8,35 ppm (Tabel 3)  masih dalam 

kisaran yang layak karena pada saat penelitian menggunakan aerasi selama 24 jam secara terus 

menerus, bertujuan untuk proses difusi oksigen dan dibantu lagi dengan masuknya air (inlet) ke 

dalam media bak calon induk bandeng secara sirkulasi sehingga calon induk selama penelitian 

dalam keadaan aman. Ph diperoleh pada saat penelitian adalah rata rata sekitar 7,70 – 8,30, dan 

salinitas rata-rata sekitar 33,00 – 35,00, sehingga selama penelitian 12 bulan kualitas air dalam 

keadaan aman, dan kondusif.  

KESIMPULAN 

Hasil pemeliharaan calon induk di dalam bak tangki beton dengan volume 100 m³ dapat 

meningkatkan pertumbuhan panjang tubuh dari panjang awal 35,60 cm ± 3,24 cm sampai akhir 

penelitian mencapai ukuran  58,35 ± 4,32 cm, dan mampu menambah pertambahan bobot  dari 

awal penelitian 520,20 ± 87,25 g menjadi 3,20 ±  0,65 kg dalam waktu 12 bulan. 
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______________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

This study aims to determine the characteristics and identification of local honeybee moth 
predator (Apis cerana) to incur losses and escaping of honeybee colonies belonging to 
beekeepers. This research was conducted from July to October 2015 in some of the beekeepers 
in the three districts on Lombok island that have a problem attack moth predator. Eighty stupe 
collection results in the field with a predator attack symptoms, observed its character and 
collected to be maintained in the laboratorium as research material. The research found only one 
species of moth predator identified as Galleria sp. This moth Galleria mellonella similar to, yet 
different on the front wing venation and has three strands frenulum on the hind wings, thus 
allegedly as a new species (Galleria nsp.) 

 

Keyword: Characterization, Honeybee, Lombok, Moth, Predator, 

PENDAHULUAN 

Madu merupakan salah satu produk lebah yang telah terkenal dan teruji kasiatnya 

sebagai minuman untuk kesehatan.  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat (NTB) merupakan 

salah satu daerah sentra produksi madu nasional dan menjadikan madu sebagai produk 

unggulan Nasional.  Kondisi ini diperkuat oleh keluarnya Keputusan Direktur Jenderal 

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.22/VBPS/2010 tentang Penetapan 

Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Nasional dan Lokasi Pengembangan Klaster, 

tanggal 18 Juni 2010. Potensi Produksi madu NTB mencapai 125 ton/tahun (Dinas 

Kehutanan NTB 2015) yang sebagian besar dihasilkan dari madu hutan (Apis dorsata) 

di pulau Sumbawa.Di Pulau Lombokpun terdapat usaha perlebahan meski dalam jumlah 

yang relatif kecil jika dibandingkan dengan Pulau Sumbawa. Karena menurunnya luasan 

hutan di Pulau Lombok sehingga berkembanglah usaha budidaya lebah madu. Spesies 

lebah madu yang banyak dibudidayakan oleh petani lebah madu di Pulau Lombok 

adalah Trigona spp. dan Apis cerana.  Lebah madu Trigona spp. merupakan yang paling 

dominan dan pesat perkembangannya serta paling diminati oleh para peternak di 

bandingkan dengan Apis cerana. (Erwan dan Supeno. 2014; Supeno dan Erwan 2015). 
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Faktor utama kurangnya minat dan usaha pengembangan budidaya lebah madu Apis 

cerana oleh peternak atau kelompok peternak lebah madu adalah seringnya kabur dari 

kotak sarang peliharaan akibat adanya serangan hama ulat sarang. Supeno dan Erwan 

(2015a) melaporkan bahwa migrasinya lebah madu lokal dari kotak sarang mencapai 

90-100%. Masalah ini hingga sekarang masih belum ditemukan solusi pengendaliannya 

serta identifikasi dan karakteristik hama ulat tersebut. Identifikasi yang tepat sangat 

diperlukan mengingat salah dalam mengidentifikasi serangga hama salah pula dalam 

melakukan teknik pengendaliannya. Hasil penelusuran menunjukan bahwa penelitian ini 

belum pernah dilakukan khususnya di NTB, sehingga perlu dilakukan untuk menunjang 

peningkatan produksi madu yang telah menjadi icon unggulan nasional. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan karakterisasi hama ulat sarang lebah 

madu yang menyerang sarang lebah milik peternak di pulau Lombok. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survey pada peternak 

lebah madu yang ada di pulau Lombok dan pengamatan langsung di Laboratorium. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi atau tempat pengambilan contoh ngengat predator lebah madu dilakukan di tiga 

daerah peternak lebah madu di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan 

Utara. Lokasi ditentukan atas dasar peternak lebah madu yang menemukan masalah 

dengan hama lebah madu. 

Pengambilan Contoh kotak Sarang lebah madu 

Kotak-kotak sarang yang terserang oleh ngengat predator dan telah kosong ditinggalkan 

oleh koloni lebah madu diambil sarang yang terserang dan dimasukkan dalam kantong 

plastik serta diberikan kode lokasi, nomer contoh, tanggal. Sarang-sarang lebah madu 

tersebut selanjutnya dibawa ke Laboratorium untuk dilakukan rearing dan bahan 

pengamatan karakter morfologi. 
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Pengambilan serangga Contoh dan Pengamatan Karakter 

Serangga contoh diambil tergantung dari fase pertumbuhan yang diamati, seperti jumlah 

larva per stupe, dan karakter morfologi larva, pupa dan imago. Jumlah larva per stupe 

dilakukan perhitungan kandungan larva setiap stupe yang dijadikan contoh hasil koleksi 

di lapangan. Pengamatan morfologi larva dilakukan dengan memasukkan contoh larva 

di refrigerator (0oC) selama 20 menit, untuk dilakukan pengukuran panjang dan lebar 

tubuh, morfologi kepala, abdomen dan karakter lain yang ada di larva. 

Morfologi pupa dilakukan di laboratorium dari hasil rearing (pemeliharaan larva), contoh-

contoh pupa dilakukan pengamatan ukuran bentuk, warna dan karakter lainnya di 

bawah mikroskope binokuler pada perbesaran 40x.  

Karakter ngengat diamati berdasarkan cirri-ciri yang ditunjukkan oleh ngengat contoh 

hasil pemeliharaan di laboratorium baik dengan menggunakan alat bantu mikroskop 

maupun dengan mata biasa. Ngengat contoh dimatikan dengan menggunakan killing 

bottle hingga mati dan selanjutnya dilakukan pengamatan secara detail karakter 

morfologi yang dimiliki, seperti warna, ukuran tubuh, rentang sayap, venasi sayap depan 

dan belakang, sex ratio (jantan:betina), cirri-ciri morfologi yang ada di kepala, toraks, 

danabdomen.  

Identifikasi Serangga Contoh 

Identifikasi dilakukan dengan membandingkan karakter morfologi stadium larva, pupa 

dan imago dari contoh yang diambil dari lapangan dan hasil rearing di laboratorium 

dengan berbagai buku-buku determinasi dan kunci identifikasi serangga, seperti : Ellis et 

al., (2013); Gilligan & Passoa (2014); Ferguson (1987); Common and Waterhouse 

(1981); Neilsen And Common, (1996); dan Caron (1992). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gejala Kerusakan 

Hasil pengamatan gejala yang ditunjukan dari 80 kotak sarang yang berhasil dikoleksi 

dari lapangan menunjukkan gejala yang sama, yaitu sisiran sarang lebah madu 

tergabung 
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 menjadi satu oleh ikatan benang sutra berwarna putih yang merupakan lorong-lorong 

yang saling berhubungan yang tampak seperti jaring. (Gambar 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Gejala kerusakan sarang lebah madu lokal (Apis cerana) di pulau 

Lombok oleh larva ngengat predator.(Foto: Supeno 2015) 

 

Gambar 2. Larva ngengat predator instar akhir yang terdapat di dalam sarang lebah 
madu. (Foto: Supeno 2015) 

Sarang lebah yang rusak terserang oleh larva ngengat bila dikuak akan tampak jelas 

larva yang dengan gesit berjalan menghindar masuk ke lorong-lorong anyaman benang 

sutra yang dibikinnya (Gambar 2.). Gejala kerusakan tersebut mengindikasikan 

kerusakan yang ditimbulkan oleh larva dari ngengat lilin (wax moth). Ellis et al.,(2013) 

mengatakan bahwa ngengat lilin merupakan hama utama lebah madu dan terdapat dua 

spesies, yaitu :Greater (Galleria mellonella) and Lesser (Achroia grisella) dengan gejala 

yang ditimbukan mirip sama.Gejala tersebut dapat dibedakan penyebabnya hanya 

dengan melihat warna dari larva ngengat (Coffey. 2007; Somerville  2007; Ben-Hamida. 

1999; dan Ellis et al.,2013) mengatakan bahwa larva Lesser (Achroia grisella) berwarna 
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putih-kemerahan, sedangkan Greater (Galleria mellonella) berwarna putih susu 

keabuan. Larva hasil koleksi di lapangan menunjukkan warna putih susu (Gambar 3) 

yang menguatkan bahwa ulat lilin di pulau Lombok ini adalah termasuk dalam Greater 

(Galleria mellonella). Karakter kuat lainnya adalah larva instar akhir dari  Galleria 

mellonella yang dekat dengan tutup kotak selalu menggerek menyerupai bentuk perahu 

(Gambar 3.).Hasil pengamatan karakter tersebut sama dengan apa yang dikatakan oleh 

Ellis et al., (2013). 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 3. Larva ngengat predator instar akhir dan bangunan hasil gerekan yang 

menyerupai perahu sebagai tempat membuat kokon dan berpupa (A) dan 
kumpulan kokon (B) (Foto: Supeno 2015). 

Selain warna larva dan prilaku prapupa dalam membuat kokon, ada tidaknya stemata di 

kepala dapat juga digunakan untuk membedakan Galleria mellonella dengan yang 

lainnya. Hasil pengamatan mikroskopis ditemukan stemata berjumlah empat pasang 

yang terletak di kedua sisi lateral kepala (lihat Gambar 4). Gilligan dan Passoa ( 2014) 

melaporkan bahwa subfamili Galleriinae memiliki kurang dari enam stemata, sedangkan  

Ellis et al.,(2013) mengatakan lebih spesifik bahwa Galleria mellonella yang tergolong 

dalam subfamili Galleriinae mempunyai empat pasang stemata yang terletak di kedua 

sisi lateral kepala. 

Sifat morfologi lainnya yang digunakan dalam identifikasi ngengat predator lebah madu 

tampak disajikan seperti dalam Tabel 1. 

Jumlah larva per kotak sarang lebah (stupe) rata-rata mencapai 265.6 ± 58.2517 larva 

dengan kisaran jumlah 67 – 330 larva/stupe (Gambar 5D).  Jumlah larva ini sangat 

dipengaruhi oleh jumlah sisir sarang dalam kotak yang ditentukan oleh umur koloni (bibit 

lebah madu) menempati kotak sarang (stupe). Ukuran tubuh larva yang telah 

berkembang penuh (instar akhir) dari hasil pengukuran Tabel 1 menunjukkan bahwa 
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panjang dan lebar rata-rata 17,67 ± 1,63 mm dan 4,67 ± 0,66 mm.  Ukuran tubuh larva 

tersebut mendekati dengan ukuran yang dilaporkan oleh Ellis et al.,(2013) dan Caron 

(1992) yang mencirikan ukuran larva ngengat lilin (Galleria mellonella). Larva instar akhir 

melakukan masa prapupa dan pupa dalam cocon yang dibuat di dasar kotak sarang, 

ditutup kotak atau disela-sela tutup kotak sarang. Larva membuat kokon secara 

bergerombol berwarna putih (Gambar 3B). Pupa berwarna coklat muda pada awalnya 

dan secara berangsur berubah menjadi coklat (Gambar 5B dan 5C). 

 

Gambar 4.Stemata larva instar akhir (St-1 hingga St-4) kiri dan kanan skleret protoraks 
yang menyatu dengan kepala (Foto: Supeno 2015). 

 
Tabel 1.Beberapa ukuran dan morfologi larva instar akhir dan ngengat predator lebah 

madu di pulau Lombok 

Variabel Jumlah 

Rerata Jumlah larva/stupe (n=80 stupe) 265.6 ± 58.2517 

Kisaran jumlah larva/stupe 67 - 330 

Rerata Panjang Larva Instar akhir (mm) n=30 17,66667 ± 1,625939 

Rerata Lebar tubuh Larva Instar akhir (mm) 
n=30 4,666667 ± 0,660895 

Kisaran ukuran tubuh larva (mm) 16-21 

Larva  hasil koleksi 21.248 

Ngengat yg menetas 13.879 

 Ngengat Betina 5.229 

Ngengat Jantan 8.650 

Sex ratio (jantan:betina) 1,6540  ± 0,0165 

Rerata rentang sayap betina (mm) n=30 29.56667 ± 0.8172 

Rerata rentang sayap jantan (mm) n=30 25.06667 ±  0.8684 

Kisaran rentang sayap betina (mm)  28-31 

Kisaran rentang sayap jantan (mm)  24-26 

Persentase menjadi ngengat (%) 65,31909 ± 14,0318 
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Gambar 5.Ngengat (A), Pupa (B), Pupa dalam kokon (C) dan larva instar akhir (D) dari 
ngengat predator lebah madu di pulau Lombok 

Ngengat berwarna keabu-abuan dengan warna coklat dari arah dorsal yang membentuk 

huruf V (Gambar 5A). Ngengat betina lebih besar ukurannya daripada jantan dengan 

kisaran rentang sayap mencapai 28-31 mm untuk betina dengan rerata 29.57 ± 0.82 mm 

dan jantan berkisar antara 24-26 mm dengan rata-rata 25.07 ±  0.87 mm. Ukuran tubuh 

ngengat dan rentang sayap sedikit berbeda yang ditemukan di negara atau daerah lain, 

seperti di Amerika dilaporkan bahwa rentang sayap ngengat lilin mencapai 31,2 – 38.2 

mm (Caron  DM., 1992). Ellis et al.,(2013) mengatakan bahwa panjang tubuh ngengat 

lilin, Galleria mellonella, berkisar antara 31 mm sementara peneliti lain melaporkan 

sebesar 24-33 mm (National Bee Unit.2010).  Perbedaan ukuran tubuh ngengat tersebut 

disebabkan oleh lokasi dan temperatur yang berbeda, seperti yang dilaporkan oleh 

Aghdamet al., 2015 bahwa ukuran dan pertumbuhan ngengat lilin, Galleria mellonella, 

sangat tergantung dari temperatur daerahnya. 

Venasi sayap ngengat contoh menunjukkan kemiripan dengan venasi yang 

dikemukakan oleh Dugdale (1988) yang mengelompokkan ke dalam famili Pyralidae. 

Keseuaian karakter kerangka sayap ini juga diungkapkan oleh Ferguson (1987) cit. Ellis 

et al.,(2013) yang menggolongkannya ke dalam Genus Galleria dan spesies Galleria 

mellonella. Bila ditinjau dari venasi ngengat contoh dengan venasi sayap depan dari 

Galleria mellonella, berbeda dari rangka M dan Cu. 
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Gambar 6.Venasi sayap dari ngengat predator lebah madu dari spesies Galleria 
mellonella menurut Ferguson (1987) dan terduga kuat sebagai Galleria nsp.( 
Supeno 2015) yang berasal dari pulau Lombok  

Kerangka sayap M pada ngengat contoh lengkap ada 5 sementara Galleria mellonella 

ada tiga rangka M, yaitu M1, M2, dan M3. Sedangkan kerangka Cu yang dikemukakan 

oleh Ellis et al.,(2013) bercabang berbentuk Y dan bergabung dengan M3. Sedangkan 

hasil pengamatan ngengat contoh Cu1 dan Cu2 terjadi persilangan menyerupai bentuk 

huruf X cembung dan terpisah dengan M (Gambar 6.). Sementara venasi sayap 

belakang mirip sekali dengan apa yang dinyatakan oleh Ellis et al.,(2013), namun 

perbedaannya terdapat pada jumlah frenulum.  Jumlah frenulum ngengat contoh asal 

pulau Lombok ada tiga sedangkan menurut peneliti terdahulu hanya satu. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa ngengat lilin yang menyerang lebah madu (Apis cerana) lokal 

Lombok diduga kuat merupakan spesies baru dari Galleria (Galleria nsp.). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diberikan beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Ditemukan hanya satu spesies ngengat predator yang termasuk dalam genus 

Galleria dan teridentifikasi kuat sebagai new spesies (Galleria nsp.), karena 

memiliki venasi sayap yang berbeda dengan spesies Galleria mellonella, yaitu 

venasi sayap depan M lengkap ada 5 (M1, M2, M3,M4, DAN M5) dan venasi 

Cu1 dan Cu2 terjadi persilangan menyerupai bentuk huruf X cembung dan 

terpisah dengan M. Demikian juga pada sayap belakang memiliki tiga helai 

frenulum. 
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2. Karakter morfologi larva berwarna putih susu, kepala berwarna coklat dengan 4 

pasang stemata pada kedua sisi lateral, rerata panjang dan lebar larva instar 

akhir  17,67 ± 1,63 mm dan 4,67 ± 0,66 mm,  ngengat berwarna keabu-abuan 

dengan warna coklat dari arah dorsal yang membentuk huruf V, betina lebih 

besar ukurannya daripada jantan dengan rerata rentang sayap betina 29.57 ± 

0.82 mm dan jantan 25.07 ±  0.87 mm. 

3. Jumlah larva per kotak sarang lebah (stupe) rata-rata mencapai 265.6 ± 58.2517 

larva dengan kisaran jumlah 67 – 330 larva/stupe dan intensitas serangan 

mencapai 100 %. 
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ABSTRACT 

Biodiversity of local plants that grow in Indonesia has not been optimally utilized in the health 
field. Pigeon pea (Cajanus cajan) is Leguminoceae that has not been used optimally, especially 
as estrogenic plants. The purpose of this study was to identify the potential of  potential of pigeon 
pea (Cajanus cajan) on the structure of the uterus and bone tissue in preclinical. The research 
method is experimental approach. Testing levels of compound of isoflavones (genistein and 
daidzein) using HPLC method. Animals female Sprague-Dawley rats aged 6-7 months some 24, 
grouped three treatment groups, control group, the treatment group pigeon pea solution of 1:1, 
and the treatment group pigeon pea solution of 1:3. Giving solution to rats 1 ml for 36 days. 
Surgery and organ harvesting bone and uterus, followed by hematoxylin eosin staining (HE). 
Analysis of descriptive data. The results showed levels of genistein and daidzein respectively 
pigeon pea 247.898 pg/ml and 188.61309 pg/ml. Pigeon pea solution of 1:3, the uterustissue 
structure of endometrial cell proliferation, myometrium and uterine glands. The structure of the 
bone tissue osteoblast proliferation.Conclusion of the study is the pigeon pea (Cajanus cajan) in 
preclinical trials can be used as a natural estrogen. 

 
Key words: bone, phytoestrogens, pigeon pea (Cajanus cajan), uterus 

 

PENDAHULUAN 

Keragaman tumbuhan Leguminoceae lokal yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara 

merupakan kekayaan sumber daya alam hayati yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam 

bidang kehidupan yaitu bidang industri, pangan, dan kesehatan. Pemanfaatan Leguminoceae 

sebagai potensi kearifan lokal saat ini semakin menurun karena perkembangan dunia industri 

semakin meningkat, hal ini menyebabkan semakin punahnya tumbuhan lokal.  

Bahan kimia sintetis lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya 

khususnya di bidang kesehatan. Masyarakat kurang memahami bahwa bahan sintetis 

memberikan efek toksik terhadap struktur jaringan. Hati dan ginjal tikus putih mengalami nekrosis 

setelah pemberian bahan sintetis daidzein dan niasin selama 28 hari, tetapi struktur jaringan hati 

dan ginjal tikus putih tetap baik dengan pemberian umbi bengkuang dan buah alpukat (Primiani, 

2015).  
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Berdasarkan hasil penelitian Yoo et al., (2005) Leguminoceae merupakan tumbuhan yang 

dikelompokkan sebagai fitoestrogen, karena mempunyai komponen isoflavon dengan kadar 

tinggi. Isoflavon sebagai salah satu senyawa dengan struktur kimia mirip 17 β estradiol dapat 

berikatan dengan reseptor estrogen. Komponen terbesar isoflavon adalah senyawa daidzein, 

genistein, glycitein, dan coumestrol diduga dapat ditemukan pada Leguminoceae yang 

terdistribusi dalam tanaman serta produknya (Cavaliere et al., 2007).Fitoestrogen sebagai 

estrogen alami mempunyai afinitas terhadap reseptor α dan reseptor β (Kurzer dan Xu, 1997; 

Mazur dan Adlercreutz, 2000; An et al., 2001; Anupongsanugool, et al., 2005).  

Pemanfaatan Leguminoceae sebagai salah satu tanaman berkasiat estrogenik belum optimal, 

salah satunya adalah kacang gude (Cajanus cajan). Masyarakat memanfaatkan kacang gude 

sebagai sayuran dan makanan olahan, yang sampai saat ini kurang populer dibandingakan 

kacang kedelai. Kekurangpopuleran kacang gude dibandingkan kacang kedelai menyebabkan 

budidaya dan produktivitas kacang gude sangat kurang dikembangkan oleh masyarakat. Kacang 

gude dapat tumbuh di dataran rendah pada ketinggian sekitar 1.800 – 2.000 mdpl, saat ini 

banyak dijumpai di Jawa timur bagian barat (Magetan, Madiun), Ponorogo, Sunda, Bali, Medan, 

Makasar, Halmahera, Sulawesi Tenggara, dan  Ternate. Hasil penelitian potensi kacang gude 

sebagai fitoestrogen yang potensial belum dilakukan. Tumbuhan kacang gude tidak sepopuler 

kacang kedelai, bahkan masyarakat masih belum mengenal tumbuhan kacang gude. 

Kacang gude sebagai salah satu Leguminoceae yang diduga mengandung senyawa isoflavon 

perlu dilakukan sebuah analisis yang mendalam, sehingga kacang gude sebagai kacang lokal di 

Indonesia dapat dikembangkan sebagai salah satu bahan alam estrogenik. Penelitian ini 

dilakukan bertujuan untuk menguji potensi estrogenik kacang gude (Cajanus cajan) secara 

preklinis, sehingga kacang gude dapat dikembangkan sebagai salah satu bahan alam yang 

mampu menggantikan estrogen sintetis.  

METODE PENELITIAN 

Biji kacang gude jenis hitam diperoleh dari perkebunan kacang gude di wilayah Kabupaten 

Ponorogo dan Kabupaten Madiun Jawa Timur yang telah dikeringkan. Biji kacang gude dikoleksi 

dan dihaluskan dengan cara diblender di Laboratorium Biologi IKIP PGRI Madiun. 

Analisis HPLC Genistein dan Daidzein:  

Biji kacang gude dihaluskan dengan blender, kemudian dianalisis Analisis Isoflavon genistein dan 

daidzein dilakukan dengan metode HPLC dengan spesifikasi: Shimadzu, system controller: SCL 

10 AVP, solvent delivering unit LC 20 AT, Column oven CTO 10 ASVP, Detector SPD 20-A UV 
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injection Column temperature 25°C, column C 185 µm, Shimadzu 120 x 4,6 mm, Mobile phase 

acetonitrile 20% in acetic acid 3%, Mobile phase method: Isocratic method, Flow rate: 0,8 

ml/menit, volume 20 µl, running time 60 menit, wavelenght detector 261 nm. Metode penentuan 

isoflavon genistein dan daidzein diadopsi dan dikembangkan dari Murphy (1980) dan Idridge 

(1982).        

Perlakuan Hewan Coba  

Tikus putih betina Sprague Dawley umur 6-7 bulan diperoleh dari Animal Breeding Unit Blitar 24 

ekor, bobot badan awal perlakuan 150-180 gram, dipelihara dalam laboratorium Biosains 

Universitas Brawijaya. Pemeliharaan pada kandang kelompok dalam suhu ruang (± 27o C) dan 

kelembaban relatif antara 50-60%, siklus pencahayaan 12 jam, perawatan rutin dengan 

penggantian sekam dan pemberian pakan pelled susu A dengan komposisi terdiri dari air 12%, 

protein kasar 16%, lemak kasar 3-7%, serat kasar 8%, abu 10%, kalsium 0,9%-1,2%, fosfor 

0,6%-1% dengan bahan baku jagung kuning, wheat bran, SBM, tetes, palm olein, asam amino 

esensial, mineral esensial, premix, dan vitamin. Hewan coba dikelompokkan dalam 3 kelompok 

perlakuan. Kelompok I kontrol sejumlah 8 ekor;  Kelompok II pemberian larutan biji kacang gude 

1:1 sejumlah 8 ekor; Kelompok III pemberian larutan biji kacang gude 1:3 sejumlah 8 ekor. 

Perlakuan hewan coba secara induksi langsung ke dalam lambung dengan menggunakan sonde 

(gavage tube) larutan kacang gude satu kali sehari selama 36 hari. Pada hari ke-37 hewan coba 

didislokasi, dibedah, selanjutnya diambil organ uterus dan tulang. 

Pembuatan Preparat Histologis Pewarnaan HE  

Meliputi tahap fiksasi, dehidrasi, cleaning, infiltrasi, embedding, pengirisan dan pewarnaan 

berdasarkan prosedur pembuatan preparat histology (Spitalnik, 2015-2016) diamati dengan 

mikroskop cahaya yang dihubungkan dengan dyno-eye dan komputer. 

Analisis Data  

Data yang diperoleh, yaitu data kadar genistein dan daidzein hasil uji HPLC dianalisis 

berdasarkan hasil kromatogram, luas kurva sampel, dan waktu retensi. Data preparat jaringan 

uterus dan tulang dianalisis terjadinya perubahan struktur jaringan berdasarkan hasil 

pengamatan menggunakan mikroskop cahaya dan lensa optilab..  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biji kacang gude (Cajanus cajan) merupakan bahan alam dengan kandungan senyawa sangat 

kompleks. Penelitian dilakukan untuk menganalisis (mengarakterisasi) senyawa estrogenik biji 
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kacang gude pada hewan coba tikus putih dengan memberikan perlakuan larutan biji kacang 

gude. 

Data Senyawa Genistein dan Daidzein Kacang Gude 

Kandungan senyawa isoflavon (genistein dan daidzein) kacang gude yang telah dianalisis high 

performance liquid chromatography (HPLC) menunjukkan kadar genistein dan daidzein masing-

masing sebesar 247,89828µg/g dan 188,61309 µg/g. Hasil analisis HPLC terdapat pada Gambar 

1. 

 

Gambar 1.    Analisis HPLC kacang gude dihasilkan kadar genistein 247,898 µg/g dan daidzein 

188,613 µg/g. Penggunaan HPLC dengan spesifikasi: Shimadzu, injection volume 

20 µl, running time 60 menit, wavelenght detector 261 nm, column temperature 

25°C, column C 185 µm Shimadzu 120x4,6 mm, mobile phase acetonitrile 20% in 
acetic acid 3%, Flow rate: 0,8 ml/menit 

Hasil HPLC kromatografi dari Gambar 1 dapat dijelaskan seperti pada Tabel 1, berdasarkan 

berat sampel, waktu retensi, dan luas kurva sampel.  

Tabel 1. Hasil HPLC Kromatografi 

Nama 
sampel 

Berat sampel (g) RT (min) Luas kurva 
sampel 

Hasil (µg/g) Komponen 

Kacang gude 5,0003 37,875 83,28266 188,61309 Daidzein 
 5,0003 52,394 74,22387 247,89828 Genistein 

 

Analisis HPLC menunjukkan bahwa kacang gude mengandung genistein 247,89828 µg/g dan 

daidzein 188,61309 µg/g (Gambar 1). Genistein dan daidzein merupakan senyawa kelompok 

isoflavon terdapat dalam kacang gude.  Isoflavon, lignan, stilbens, koumestans sering disebut 

sebagai fitoestrogen (Umland et al., 2000; Pilsakova et al., 2010) karena adanya struktur cincin 

aromatik mirip hormon estrogen.Fitoestrogen mempunyai struktur kimia mirip 17 β-estradiol 



Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

777 

 

sering disebut sebagai estrogen like molecules. Beberapa senyawa mirip estrogen adalah: 1) 

isoflavonoid (genistein, daidzein, biochanin A, formononetin), 2) flavonoid (chrysin, apigenin, 

naringenin, kaempferol, quercetin), 3) coumestans (coumestrol, 4-methoxycoumestrol), dan 4) 

lignan (enterolactone, enterodiol, matairesinol, secoisolariciresinol-diglucoside), (Nilsson et al., 

2001; Pilsakova et al., 2010). 

Senyawa isoflavon genistein dan daidzein diduga mampu berpotensi estrogenik, karena 

mempunyai struktur kimia yang mirip dengan hormon estrogen serta dapat berikatan dengan 

reseptor estrogen pada ER α dan ER β dalam sistem tubuh (Setchell dan Cassidy, 1999; Mense 

et al., 2008). Senyawa fitoestrogen genistein dan daidzein mempunyai mekanisme menyerupai 

estradiol sehingga mampu memberikan potensi pada sistem organ. Banyak penelitian telah 

membuktikan bahwa senyawa-senyawa kelompok fitoestrogen mempunyai aktivitas estrogenik 

(Bayer et al., 2001; Kalita dan Milligan, 2010; Pilsakova et al., 2010; Orhan et al., 2011; Kim dan 

Park, 2012; Gaete et al., 2012).  

Adanya kandungan senyawa isoflavon genistein dan daidzein biji kacang gude yang diberikan 

kepada tikus putih dalam waktu 36 hari, maka kedua senyawa tersebut mampu memberikan 

potensi pada organ uterus dan tulang mirip dengan potensi hormon estrogen. Uterus dan tulang 

tikus putih mengalami perubahan struktur jaringan setelah diberi perlakuan larutan kacang gude 

selama 36 hari (Gambar 2 dan 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

Gambar 2. Struktur jaringan uterus tikus putih, pewarnaan HE,  100x 

(A) Kontrol; (B) Perlakuan larutan biji kacang gude 1:1; (C) Perlakuan larutan biji kacang 
gude 1:3 (A) Lapisan endometrium dengan kelenjar uterina, miometrium; (B) Lumen uterus 
menyempit karenaproliferasi sel epitel, kelenjar uterina mengalami perkembangan,lapisan 
endometrium dan miometrium terjadi proliferasi dan kornifikasi sel epitel sehingga tampak 
memadat;  (C) Lumen uterus lebar karena tidak terjadinya proliferasi sel epitel, kelenjar 
uterina tidak banyak mengalami proliferasi, lapisan endometrium serta miometrium tidak 
ekstensif 
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Larutan biji kacang gude yang diberikan pada masing-masing tikus putih memberikan perubahan 

terhadap struktur jaringan uterus dan tulang. Uterus tikus putih mengalami proliferasi kelenjar 

uterina, proliferasi lapisan endometrium, dan proliferasi lapisan miometrium. Terjadinya proliferasi 

pada masing-masing lapisan menyebabkan menyempitnya lumen uteri. Struktur jaringan tulang 

tikus putih yang diberi larutan biji kacang gude menyebabkan proliferasi osteoblast. Osteoblast 

merupakan bagian sel mesenkimal yang bertanggung jawab untuk pembentukan dan 

perkembangan tulang. Adanya isoflavon larutan biji kacang gude dapat meningkatkan pengikatan 

reseptor estrogen sehingga mampu meningkatkan densitas mineral (bone mineral density/BMD). 

Pemberian equol 0,5 mg/hr secara sub kutan dapat menghambat kerapuhan tulang mencit 

ovariektomi (Ishimi, 2010). 

Isoflavon larutan biji kacang gude (genistein dan daidzein) yang diberikan pada tikus putih akan 

mengalami absorbsi dan distribusi, tetapi ada juga yang mengalami retensi dalam jaringan. 

Isoflavon yang terdapat dalam jaringan akan berikatan dengan reseptor estrogen (uterus dan 

tulang), sehingga memberikan pengaruh mirip hormon estrogen. Hipotalamus akan 

menyekresikan GnRH, yang akan merangsang pelepasan FSH dan LH. Adanya sekresi kedua 

hormon estrogenik ini akan mempengaruhi proliferasi sel-sel epitel uterus. Fitoestrogen dalam 

dosis tertentu menyebabkan peningkatan berat basah uterus (Owens et al., 2003). Isoflavon 

dapat menghambat aktivitas enzim 5α reduktase dengan mengkatalisis pengubahan testosteron 

menjadi 5α dihidrotestosteron dan aromatase P450yang memediasi pengubahan testosteron 

menjadi estradiol (Adlercreutz et al., 1993; Brooks dan Thompson, 2005). 
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KESIMPULAN 

Kandungan senyawa isoflavon (genistein dan daidzein) kacang gude masing-masing sebesar 

247,89828µg/g dan 188,61309 µg/g, yang dapat menimbulkan perubahan terhadap sruktur  

jaringan uterus dan tulang dalam uji preklinis. Kacang gude berpotensi untuk dapat 

dikembangkan sebagai estrogen alami. 
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PEMANFAATAN KUSKUS (Phalanger sp.) OLEH MASYARAKAT DI PULAU MOOR, 
PAPUA  

(Utilization of Phalanger sp. by Local Community Forest of Moor Islands, Papua) 
 

 
Hadi Warsito 

Balai Penelitian Kehutanan Manokwari  
Jl. Inamberi, Susweni Po. Box. 159 Manokwari 98131, Papua Barat. 

Telp. (0986) 213440 Fax. (0986) 213441; 213437; website : 
www.balithutmanokwari.com. ; email: warsito08@gmail.com;warsito_17@yahoo.co.id; 

 

ABSTRACT 

Cuscus one type of marsupial that can be an alternative to providers protein needs of society on 
the island Moor.  The aim of research to examine the use of Cuscus by the community on the 
island Moor.  Descriptive method with technical survey and conduct interviews with key 
informants in order to examine the use of Cuscus by the public.  Spilocuscus maculaus and 
Phalanger orientalis is the type found on the island Moor.  Habitat observations are divided into 
coastal zones (A), transitional forest zone (B) and the primary zone (C), where there are 7 
(seven) species used Cuscus in the activity.  Of the 41 (forty-one) of respondents, 27% (11 
households) do not yet take advantage of Cuscus hunting, 5% (2 households) did not take 
advantage of hunting and cuscus and unknown 68% (28 households) and utilize Cuscus hunting.  
Large size and attractive coat color makes this type of Spilocuscus maculatus hunted and used 
by the community.  The hunt should be on adult males in order to reduce the risk of decline in 
kind in the area resulting in vulnerable and likely to happen extinction.  So that conservation 
efforts for cuscus is very important for the continuation of the life of these animals. 

Keyword: Cuscus, Providers protein, Utility and Moor.Papua,  

PENDAHULUAN 

Campur tangan manusia terhadap ekosistem alami, baik melalui perburuan dan pembukaan 

lahan untuk pertanian, meski dalam skala kecil dapat mempengaruhi kondisi satwa di dalamnya 

(Indriyanto, 2006; Primack et al., 2007).  Hal ini juga sangat mungkin terjadi di tipe-tipe ekosistem 

kepulauan, yang sering menghadapi masalah keterbatasan informasi potensi keanekaragaman 

hayati yang dimilikinya.  Keanekaragaman spesies fauna di Papua yang terdapat didalamnya 

akan berubah sejalan dengan perubahan waktu.  Pemanfaatan pembangunan, seperti di bidang 

kehutanan dan pertambangan, mau atau tidak mau akan mendorong terjadinya degradasi habitat 

alami dari jenis-jenis fauna yang ada. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dimana dapat 

menyebabkan terjadinya kehilangan atau kepunahan spesies.  Di lain pihak, perburuan liar untuk 

konsumsi dalam mencukupi kebutuhan protein hewani maupun perdagangan juga merupakan 

faktor penyebab yang mendorong terjadinya degradasi spesies fauna.  Perburuan yang dilakukan 

tanpa memperhatikan aspek konservasi, membuat spesies-spesies khas yang berada di Papua 

rentan terhadap kepunahan.  

http://www.balithut/
mailto:warsito_17@yahoo.co.id
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Pulau Moor adalah salah satu dari beberapa gugusan pulau yang berada di daerah Papua masih 

termasuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih (TNLTC).  

Interaksi masyarakat dengan kawasan konservasi laut ini tampak melalui pemanfaatan sumber 

daya alam di dalam dan sekitar kawasan yang menimbulkan saling ketergantungan antara 

masyarakat dengan sumber daya alam yang ada.  Pattiselanno (2004) menggambarkan kondisi 

pulau-pulau di kawasan TNLTC sebagai daerah potensial untuk wisata berbasis ekologi, karena 

berbagai faktor pendukungnya termasuk potensi flora dan fauna yang cukup representatif untuk 

Papua. Masyarakat pulau Moor adalah salah satu contoh dari sebagian besar masyarakat di 

Papua yang masih menggantungkan kebutuhannya kepada sumberdaya alam.  Sebagai 

masyarakat peramu, pemenuhan akan kebutuhan hidup dilakukan melalui kegiatan perburuan 

atau mengambil langsung sumberdaya alam yang ada.  Pemenuhan kebutuhan protein hewani 

dilakukan dengan cara berburu jenis satwa yang ukuran besar atau dapat menghasilkan daging 

untuk dikonsumsi.  Beberapa jenis satwa tersebut termasuk kuskus yang dapat ditemukan di 

daerah ini.  

Kuskus adalah satu jenis hewan mamalia berkantung yang saat ini mendapat tekanan.  

Perburuan, pembukaan hutan dan degradasi habitat yang terjadi mengakibatkan beberapa jenis 

kuskus telah masuk dalam kategori hewan yang dilindungi (Baillie, J. dan B. Groombridge,  

2007).  Perburuan kuskus dari waktu ke waktu semakin marak dilakukan.  Beberapa studi di 

kawasan tropis, Robinson dan Redford (1994); Robinson dan Bodmer (1999) menyimpulkan 

bahwa perburuan satwa di area hutan hujan tropis tidak lagi sustainable (berkelanjutan) dan 

sumberdaya satwa liar di area hutan ini sangat rawan terhadap eksploitasi berlebihan, sehingga 

spesies satwa buruan dikhawatirkan dapat menuju kepunahan.  Farida et al., (2006), masyarakat 

di sekitar kawasan hutan Mutis Timor Barat melakukan perburuan untuk memanfaatkan 

beberapa jenis Phalanger.  Fenomena ini pula yang dikhawatirkan menimpa populasi kuskus di 

pulau Moor, yang secara hukum dilindungi dengan UU no. 5 tahun 1990 (DepHut 1990), tentang 

ketentuan mengeluarkan dan membawa atau mengangkut tumbuhan atau satwa yang dilindungi 

serta Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 

(DepHut,  1999).  

Upaya konservasi kuskus belum banyak dilakukan, sementara perburuan dan perusakan habitat 

yang ditimbulkan oleh manusia semakin meningkat.  Sehingga terdesaknya jenis satwa yang 

dilindungi termasuk kuskus didalamnya.Pattiselanno (2003), beberapa jenis satwa memainkan 

peranan yang sangat penting dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konsumsi 

protein hewani masyarakat di beberapa daerah di Papua.Sebagai satwa liar yang dilindungi, 

kuskus merupakan salah satu dari beberapa jenis satwa yang menjadi komoditas sebagai 

pemenuhan protein hewani bagi masyarakat lokal di Papua.  Hingga saat ini pemanfaatannya 
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kuskus oleh masyarakat di pulau Moor belum terdokumentasi secara baik, demikian pula sebaran 

kuskus di pulau tersebut yang dapat memberikan gambaran dalam melakukan kegiatan 

konservasi.  Diketahuinya pola pemanfaatan dan sebaran kuskus oleh masyarakat Moor, akan 

membantu dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam menanggani masalah 

konservasi perlindungan satwa liar. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 16 (enam belas) hari pada bulan Agustus 2013 di Pulau Moor, 

Distrik Napan Wainami, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Pulau ini terletak di sebelah timur 

laut kota Nabire.  Peta lokasi pengamatan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Sumber (Source) : www.papuamap 

 

Bahan dan alat 
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; binocular taxon, GPS Garmin 76 
Csx, peta skala 1: 500.000, tape recorder, alat tulis menulis, kamera  dan alat dokumentasi 
lainnya. 

Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan 

data secara purposif.  

Gambar1.  Posisi Pulau Moor sebagai lokasi pengamatan (Position of Moor island as 
research location) 

 

http://www.papuamap/
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Pengumpulan Data 

Data-data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui 

kegiatan observasi lapangan dan wawancara semiterstruktur terhadap responden dalam hal ini; 

kepala keluarga (KK) yang tinggal di Kampung Kamakamurai. Selanjutnya dari KK tersebut 

dikelompokan dalam (a) KK yang melakukan perburuan dan memanfaatkan kuskus; (b) KK yang 

tidak melakukan perburuan tetapi memanfaatkan kuskus yang diperoleh, (c) KK yang tidak 

melakukan perburuan dan juga tidak memanfaatkan kuskus; sedangkan data sekunder diperoleh 

dari kantor kampung berupa laporan dan monografi kampung.  Secara sederhana dapat 

digambarkan sketsa pembagian daerah di pulau Moor sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
Cara kerja 

Pada tahap ini dilakukan wawancara semi terstruktur. Untuk mendapatkan informasi yang lebih 

akurat klarifikasi terhadap data sekunder dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan 

kunci (tokoh adat, kelompok pemburu, tokoh masyarakat).Pada tahap selanjutnya dilakukan 

survey langsung ke lokasi perburuan untuk uji silang terhadap hasil wawancara sebagai 

klarifikasi terhadap lokasi, alat buru, metode berburu dan habitat kuskus. Kuskus hasil buruan 

yang diperoleh pemburu responden kemudian diamati karakter kualitatifnya dengan cara 

mengamati warna tubuh kuskus pada bagian ventral dan dorsal, warna telinga bagian dalam dan 

luar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis dan Penyebaran 

Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat 2 (dua) jenis kuskus di pulau Moor, bertotol biasa 

(Spilocuscus maculatus Geoffroy.) (Gambar 3.) dari marga Spilocuscus dan kuskus selatan 

(Phalanger orientalis Pallas.) (Gambar 4.)dari marga Phalanger.Hal ini sama yang dilaporkan 

Widayati (2003) dimana menuliskan berdasarkan kualitatif dan kuantitatif terdapat 2 (dua) jenis 

kuskus di Moor yaitu: Spilocuscus maculatusdan Phalanger orientalis.  Sementara,Dimomonmau 

(2000) dalam Widayati (2003) yang melaporkan di kawasan hutan pulau Moor diketahui terdapat 

3 (tiga) jenis kukus yaitu; Phalanger orientalis, Phalanger permextio dan  Spilocuscus maculatus.  

 
U 

Kp. Ayambai 
Kp. Kamakamurai 

A 

B C 

Gambar 2. Sketsa gambar  pembagian pulau Moor ( Sketsa Moor Island ) 
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Penampakan morfologi S. maculatus jantan menunjukan adanya dimorfisme yang nyata antara 

jantan dan betina demikian juga P. orientalis. Sebaran P. orientalis dan P. permextio di Papua 

mencakup pulau Yapen, Biak-Supiori dan di sekitar Teluk Cenderawasih (Petocz,  2004). 

 

 

Menurut Petocz (2004),  P. orientalis mempunyai wilayah sebaran yang luas di seluruh hutan 

hujan dataran rendah Papua mulai dari permukaan laut sampai ketinggian 1500 m dpl., 

sedangkan S. maculatus merupakan jenis diintroduksi yang saat ini telah menyebar hampir di 

seluruh Papua (Flannery, 2008).Singadan (1996), menjelaskan bahwa S. maculatus mempunyai 

sebaran yang luas mencakup kepulauan Seram, Aru, Nugini (New Guinea), dan semenanjung 

Cape York, Queensland, Australia. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Phalanger orientalis 

Gambar 3.Spilocuscus maculatus 
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Habitat kuskus dapat dibedakan sebagai tempat untuk istirahat (tidur) dan melakukan berbagai 

aktifitas lainnya termasuk makan dan kawin. Berdasarkan bentuk pemanfaatan habitat oleh 

kuskus di pulau Moor dapat dibagi dalam 3 (tiga) zona (Gambar 2.). Tiga zona habitat tersebut 

adalah zona pantai (A), zona hutan peralihan (B) dan zona hutan primer (C). 

Habitat dan sebaran ketiga jenis kuskus hampir sama.  Di pulau Moor zona C adalah kawasan 

hutan klimaks, tegakan didoinasi Pometia sp., Intsia bijuga Kuntze., Palaquium sp., Lepinopsis 

ternatensis Val., dan Myristica sp., serta jenis-jenis tumbuhan merambat lainnya.  Zona ini sedikit 

memasuki wilayah zona B dimanfaatkan oleh kuskus, terutama sebagai tempat beristirahat atau 

tidur dan menghindari dari serangan predator. 

Zona A (hutan pantai) hingga memasuki zona B adalah zona yang kaya akan jenis-jenis pakan 

kuskus, sehingga umumnya dimanfaatkan oleh kuskus sebagai mencari makan serta melakukan 

aktifitas lainnya pada saat malam hari.  Vegetasi pada zona ini didominasi oleh jenis tumbuhan 

mangrove seperti; Barringtonia sp., L.Ternatensis Val., Pongamiapiñata (L.) Pierre., 

Boerlagiodendronnovoguineensis Scheff. dan Hernandia sp.  Zona hutan peralihan (zone B) 

merupakan daerah berbatu yang mencapai ketinggian sekitar 4-12 m.dpl.  Daerah ini merupakan 

hutan campuran yang lebat dengan tumbuhan bawah yang rapat.  Lantai hutan agak bersih dan 

tingkat semai didominasi oleh jenis Gnetum sp., dan jenis L. ternatensis. 

Pencarian kuskus yang dilakukan menunjukan bahwa, jumlah kuskus pada malam hari relatif 

lebih banyak dijumpai dan ditemukan dibandingkan siang hari.  Jumlah individu kuskus yang 

ditemukan pada siang hari 5 (lima) individu/ha, sedangkan pada malam hari 8 (delapan) 

individu/ha.  Jumlah ini lebih sedikit bila dibandingkan dengan laporan Dimomonmau et al. (2003) 

yang menjumpai 8 (delapan) individu/ha pada siang hari dan malam hari sekitar 11 individu/ha.  

Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan, saat ini kondisi hutan sebagai habitat kuskus yang 

sudah banyak terbuka.  Dimana areal kebun masyarakat dan adanya pembukaan wilayah baru 

untuk perumahan, kemungkinan lainnya disebabkan kondisi cuaca saat penelitian yang cukup 

panas dan telah berlangsung beberapa bulan, yang kemungkinan berdampak minimnya 

perolehan kuskus selama pengamatan.   

Adanya jumlah kuskus yang ditemukan pada malam hari lebih banyak dibandingkan siang hari 

disebabkan oleh sifat kuskus yang soliter dan nokturnal (Widayati,  2003; Pattiselano,  2007 dan  

Dimomomaunet al.,2003), yaitu tidak selalu berpasangan ataupun mengelompok dan aktif pada 

malam hari sehingga mudah terlihat.  Sedangkan pada siang hari kuskus pada umumnya 

cenderung beristirahat pada tajuk-tajuk vegetasi yang rimbun dan tersembunyi dari ancaman 

predator, sehingga seringkali tidak dapat terlihat pada pengamatan disiang hari. 

Diketahui bahwa populasi jenis P. orientalis lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis S. 

maculatus dikawasan pulau Moor.  Hal ini disebabkan kemungkinan adanya laju reproduksi jenis 
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P. orientalis yang lebih tinggi dari pada S. maculatus.  Seperti pada beberapa jenis Phalanger 

lainnya, P. orientalis umumnya dapat menghasilkan dua anak, sedangkan Spilocuscus hanya 

menghasilkan satu anak dalam setiap kelahiran (Flannery,  2008). Selain faktor tersebut, 

rendahnya populasi S. maculatus  juga disebabkan jenis ini lebih banyak diburu oleh masyarakat, 

karena jenis ini memiliki bobot dan ukuran badan yang lebih berat dan besar untuk dikonsumsi 

daging serta karena bentuk dan warna rambut yang indah maka seringkali diawetkan untuk 

pembuatan bentuk hiasan/offseat ataupun dipelihara (komunikasi pribadi). 

 

Pakan  

Kuskus merupakan jenis satwa marsupial herbivore yang mengkonsumsi daun-daunan dan 

buah-buahan dari jenis tumbuhan.  Kuskus memilih dalam penggunaan daun sebagai makanan, 

pemilihan pakan yang mengandung serat dan protein yang tinggi sebagai pakan utama.  

Sedangkan beberapa jenis tumbuhan yang memiliki serat rendah digunakan sebagai pakan 

pengisi.Dari hasil pengamatan dilapangan terdapat sedikitnya 32 (tiga puluh dua) jenis tumbuhan 

yang ditemukan di pulau Moor sebagai habitat bermain dan beristirahat.  Dimana dari jumlah 

tersebut, diketahui ada 7 (tujuh) jenis tumbuhan yang sering ditemukan kuskus yang sedang 

beraktifitas baik makan maupun beristirahat/tidur. Ketujuh jenis tersebut ditampilkan pada Tabel 

1.  

 
Tabel1. Jenis pohon dan sebagai pakan Kuskus (Tree species and ransum Cuscus). 
 

 Jenis (spesies) Famili (family)  

 Pandanus furcatus Roxb. Pandanaceae  

 Gymnacranthera paniculata Warb. Myristicaceae  

 Lepiniopsis ternatensis Val. Apocynaceae  

 Intsia bijuga Kuntze. Fabaceae  

 Terminalia catappa L. Combretaceae  

 Ficus benjamina L. Moraceae  

 Zysigium sp. Myrtaceae  

 

Jenis kuskus yang dimanfaatkan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara kualitatif hewan jantan yang dapat diamati karena 

selama periode penelitian kuskus berjenis kelamin jantan yang mendominasi hasil 

tangkapan.Pengamatan dilapang menunjukkan bahwa P. orientalis tergolong jenis kuskus kecil 

sampai sedang, dibandingkan dengan jenis kuskus lainnya dan hewan jantan lebih besar 

dibanding betina.Sebaliknya, pada S. maculatus hewan betina lebih besar dari jantan, kenyataan 

ini sejalan dengan pernyataan Petocz (2004) yang menyatakan adanya perbedaan mencolok dari 
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kedua jenis tersebut.Pattiselano (2007), masyarakat dapat secara langsung membedakan P. 

orientalis dari jenis kuskus lainnya dengan melihat langsung tanda khusus garis dorsal tengah 

yang gelap memanjang dari dari bagian dahi sampai ekor. Selain itu juga salah satu penciri 

spesies ini adalah warna bulu bagian bawah tubuh termasuk dada yang berwarna putih sampai 

kekuningan.  

 

 

Warna bulu spesies ini sangat beragam, mempunyai telinga yang pendek, tetapi lebih menonjol 

dibandingkan jenis kuskus lainnya.  Hal ini sejalan dengan pernyataan Flannery (2008) yang 

menjelaskan bahwa spesies ini sangat umum dan penyebarannya luas, termasuk ditemukan 

pada area perkebunan yang dekat dengan pemukiman manusia.  Warna bulu kuskus jantan 

biasanya abu-abu sampai abu-abu keputihan dan betina berwarna merah kecoklatan.  Ciri yang 

membedakannya dengan spesies lain yaitu garis gelap yang memanjang dari kepala sampai ke 

bagian belakang.  S. maculatus mempunyai ciri khusus yang digunakan masyarakat sebagai 

dasar untuk identifikasi yaitu bobot badannya yang lebih besar dibandingkan spesies lain dengan 

totol pada bulu yang warnanya bervariasi.  Bulunya seperti wol dengan variasi warna yang 

beragam mulai dari kuning gading, coklat muda bahkan kelabu kecoklatan.  Menurut Petocz 

(2004), S. maculatus sama sekali tidak mempunyai garis dorsal dan telinganya hampir 

seluruhnya tertutup bulu.  Terkadang corak totol sama sekali tidak ditemukan.  Flannery (1994) 

menjelaskan bahwa variasi warna bulu yang sangat ekstrim ditemukan pada spesies ini.  

Sementara Farida et al. dalam Pattiselano (2007) menuliskan berdasarkan laporan WWF Nusa 

Tenggara yang bekerja sama dengan Universitas Widya Mandira (Eduk, E.I. dan A. Djalo.,  

1995), di Gunung Mutis Kabupaten Timor Tengah Selatan dijumpai 3 (tiga) macam warna 

kuskus.  Dimana teridentifikasi, kuskus abu-abu kehitaman-hitaman dengan nama ilmiah 

Phalanger gymnomis, kuskus coklat muda dada kuning adalah P. vestitus  dan kuskus putih 

adalah P. orientalis.  Kuskus berwarna abu-abu kehitam-hitaman dan kuskus coklat muda dada 

Gambar 5. Hasil perburuan kuskus oleh Masyarakat (Results cuscus hunting by community) 
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kuning memiliki garis/strip hitam mulai dari atas dahi hingga ke pangkal ekor, sedangkan kuskus 

putih tidak memeliki garis/strip hitam tersebut. 

Berdasarkan informasi yang telah terhimpun, diketahui bahwa pemanfaatan kuskus oleh 

masyarakat tidak saja digunakan dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam 

peningkatan gizi keluarga, akan tetapi hasil ikutan yang berupa bulu/rambut yang dimiliki oleh 

kuskus seperti pada S. maculatus, karena jenis ini memiliki bobot dan ukuran badan yang lebih 

berat dan besar untuk dikonsumsi daging serta karena bentuk dan warna bulu/rambut yang indah 

maka seringkali dipelihara atau diawetkan untuk pembuatan bentuk hiasan.  

Dari 41 (empat puluh satu) responden yang diambil dan dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) 

kegiatan masyarakat yang memanfaatkan kuskus di daerah ini yang disajikan dalam Gambar 6.  

 

 

 

Pada Gambar 6., terlihat 27% (11 KK) tidak melakukan perburuan, akan tetapi memanfaatkan 

kuskus, sedangkan yang tidak melakukan perburuan dan tidak memanfaatan sebanyak 5% atau 

(2 KK).  Sementara terdapat sebanyak 68% (28 KK)  yang melakukan kegiatan perburuan dan 

pemanfaatan kuskus yang terdapat di daerah tersebut.  Hal ini hampir sama yang dilaporkan 

Pattiselano (2007), bahwa 28 KK sebagai responden dari masyarakat Ratewi, diketahui terdapat 

20 KK melakukan perburuan dan memanfaatan kuskus untuk dikonsumsi.  Banyaknya jumlah 

masyarakat yang memanfaatkan kuskus, kemungkinan disebabkan karena kurangnya jenis 

satwa lainnya sebagai pemenuhan kebutuhan protein hewani.  Sehingga jenis kuskus menjadi 

alternatif dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani.  Perburuan yang dilakukan oleh 

masyarakat tanpa memikirkan konservasi akan berpengaruh pada penurunan jenis di daerah 

28; 68%

11; 27%

2; 5%

Melakukan perburuan dan
memanfaatkan kuskus

Tidak melakukan perburuan tetapi
memanfaatkan kuskus; diperoleh,

Tidak melakukan perburuan dan juga
tidak memanfaatkan kuskus;

Gambar 6.  Kegiatan pemanfaatan Kuskus oleh Masyarakat (Cuscus 
utilization activities by community) 
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tersebut yang berakibat pada rentan dan kemungkinan akan terjadi kepunahan.  Sehingga upaya 

konservasi bagi kuskus merupakan hal yang sangat  penting bagi kelanjutan kehidupan satwa ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Di kawasan hutan pulau Moor diketahui terdapat jenis kuskus Spilocuscus maculatusdari marga 

Spilocuscus dan Phalanger orientalis dari marga Phalanger.Dari jumlah responden yang diambil, 

diketahui sebanyak 68% (28 KK) melakukan kegiatan perburuan dan pemanfaatan kuskus.  S. 

maculatus merupakan jenis yang paling diburu karena warna yang menarik dan ukuran tubuh 

yang lebih besar dibandingkan P. orientalis.  Kuskus dijadikan sebagai alternative dalam 

pemenuhan kebutuhan protein dari hewani oleh masyarakat.Kerusakan sebagai akibat yang 

ditimbulkan dari pembukaan lahan, fragmentasi habitat dan perburuan dapat menurunkan 

populasi jenis kuskus di Pulau Moor.  

Saran 

Upaya konservasi perlu dilakukan oleh pihak terkait untuk meminimalisir kerusakan habitat 

maupun keberadaan kuskus di Pulau Moor dengan jalan seperti: penyadaran masyarakat akan 

pentingnya pelestarian satwa endemik, melakukan kegiatan penangkaran dan pelatihan 

pemeliharaan kuskus sebagai satwa yang dilindungi atau memberdayakan masyarakat dalam 

mengganti pola konsumsi dari satwa liar ke hewan budidaya (ayam, itik, kambing dan lain-lain) 

dalam pemenuhan gizi masyarakat. 
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Abstrak 

Pavo muticus muticus adalah subspecies dari merak hijau, yang tersebar hanya di tanah 
Jawa. Sama seperti bangsa burung lain yang ditemukan dalam bangsa Phasianidae, 
merak hijau memiliki bulu yang sangat indah. Merak jawa hijau (Pavo muticus muticus) 
Linnaeus 1758, adalah satu dari tiga spesies merak. 
Sejumlah empat merak jawa (Pavo muticus muticus) betina dikarantina secara temporal 
setelah mendapatkan treatment dalam suatu komunitas dengan pejantan. Dewasa 
kelamin pada peafowl jantan yaitu 2 tahun, sedangkan peafowl betina 1,5 tahun, dengan 
jumlah telur 4-5 butir/betina/setiap bertelur. Rata – rata panjang telur sekitar 8,5 cm, 
lebar sekitar 6 cm (sebesar telur angsa). Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan 
lampu senter (jika telur tersinari pada ruang udara, akan terlihat bagian hitam dan ada 
bagian dari vena, hal ini membuktikan bahwa telur fertil). F1 bertelur 9 butir, menetas 8 
butir dan masih ada 4 butir telur dari F1 yang ditetaskan pada incubator dan berhasil 
menetas 2 butir (50%). Desember 2012, telur yang berasal dari F1 digunakan sebagai 
manipulasi reproduksi. 
Terkumpul 11 telur dan 10 butir yang menetas. Penetasan secara tradisional :14 butir 
telur berasal dari merak local, 1 ayam local (yang telurnya diganti dengan telur merak 
jawa) dapat diinkubasikan 4 butir telur setelah disuntik dengan vaksin ND (Newcastle 
Disease). Waktu inkubasi 28-32 hari. 
 
Kata kunci : Merak Jawa Hijau (Pavo muticus), Manipulasi Reproduksi 
 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu anak  jenis merak hijau Pavo muticus,  di terdapat beberapa status kawasan baik 

yang dilindungi (Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Nasional) yang penyebarannya 

hanya terdapat di pulau Jawa. Burung ini tersebar secara  terpencar-pencar dengan ukuran 

populasi yang relatif kecil pada berbagai tipe habitat.   Merak hijau jawa,  maupun  kawasan yang 

tidak dilindungi (Hutan produksi, Perkebunan).  Tekanan terhadap kehidupan merak hijau ini 

cukup besar, baik  pada populasi (berupa pencurian di habitatnya/perdagangan liar), maupun 

habitatnya (yang mengalami tekanan karena menyempitnya habitat akibat perkembangan dan 

mailto:herrypro59@yahoo.com
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pemekaran fungsi lain yang mendesak hutan). Merak hijau jawa (Pavo muticus muticus) 

Linnaeus 1758, salah satu burung dari tiga spesies merak. Seperti burung-burung lainnya yang 

ditemukan di suku Phasianidae, Merak Hijau mempunyai bulu yang indah. 

Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia No 7 tahun 1999.  Menurut ICBP (The International 

Council for Bird Preservation), merak hijau sebagai jenis burung yang tergolong terancam 

secara keseluruhan (globally threatened), baik populasi maupun habitatnya (Collar dan 

Andrew 1998), sedangkan CITES mencantumkan merak hijau ke Appendix 2 yang artinya 

burung dari alam tidak bisa langsung diperdagangkan dan  BirdLife International 

2007 memasukkan golongan burung yang endangered. Status merak hijau merupakan salah 

satu jenis burung yang dilindungi.di Indonesia berdasarkan SK Mentan   No 

66/Kpts/Um/2/1973dan Habitat merak hijau terdiri atas hutan dan tempat terbuka dengan semak 

belukar merupakan tempat yang disukai. Sementara itu Hernowo (1995), menyatakan bahwa 

habitat merak hijau jawa adalah hutan musim, hutan kering dataran rendah yang bercampur 

padang rumput bahkan hutan jati MacKinnon (1988). 

Hal spesifik memiliki sayap panjang, ekornya panjang runcing, paruhnya pendek runcing. Fungsi 

dominan kaki untuk bertengger dan berjalan, jarinya berjumlah 5 ( 3 depan, 1 belakang rata dan 

1 terangkat), cakarnya runcing melengkung. Merak Hijau (Pavo muticus muticus), mempunyai 

bulu yang indah. Bulu-bulunya berwarna hijau keemasan. Burung jantan dewasa berukuran 

sangat besar, panjangnya dapat mencapai 300 cm, dengan penutup ekor yang sangat panjang. 

Di atas kepalanya terdapat jambul tegak. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan. 

Bulu-bulunya kurang mengilap, berwarna hijau keabu-abuan dan tanpa dihiasi bulu penutup 

ekor.Ciri khas Merak Hijau (Pavo muticus muticus) Populasi local merak jawa hijau bisa berkisar 

30 individu. Karakter burung berbobot badan 3 kilogram hingga 5 kilogram ini 

berpoligami. Burung merak jantan lebih besar dan warna-warna bulunya lebih menarik 

dibandingkan dengan betina. Burung jantan sering memperagakan penutup ekornya yang 

dikembangkan atau bergantian mengusir jantan lain pada musim kawin (bulan september/awal 

musim penghujan) sekaligus untuk mengundang betinanya. Di habitat aslinya Pavo muticus 

muticus, mencari pakan dari dini hari sampai senja hari. Pakan di habitat aslinya berupa biji-

bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, cacing, rayap dan hewan melata lainnya. 

Karena itu secara naluriah musim kawin menjelang musim penghujan, sehingga setelah menetas 

musim hujan mulai turun dan jumlah pakan yang mengandung protein (serangga dan rayap) 

mulai muncul. 

Akibat banyaknya habitathutan yang hilang dan penangkapan liar yang terus berlanjut, serta di 

beberapa daerah burung ini sulit diitemukan lagi, Merak Hijau Jawa (pavo muticus muticus) 

ditetapkan dengan status  rentan oleh IUCN (Red List). 

Permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan burung merak hijau jawa antara lain; tingginya 

perburuan liar terhadap merak (telor, bulu serta individunya), perusakan habitat merak hijau jawa, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://id.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://id.wikipedia.org/wiki/IUCN_Red_List
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penyempitan dan konversi habitat menjadi sawah atau perkebunan.  Akibat dari perburuan, 

dapat menurunkan bahkan memusnahkan populasi lokal merak hijau jawa di beberapa 

tempat penyebarannya. Sementara itu masih banyak hal yang belum diketahui berkaitan 

dengan parameter populasi merak hijau jawa serta karakteristiknya meskipun begitu 

tingginya tekanan terhadap populasi, namun merak hijau jawa masih bertahan hidup.  

Saat musim berbiak, burung jantan memamerkan bulu ekornya di depan burung betina. Bulu-bulu 

penutup ekor dibuka membentuk kipas dengan bintik berbentuk mata. Burung betina menetaskan 

tiga sampai enam telur. Pakan burung Merak Hijau terdiri dari aneka biji-bijian, pucuk rumput, 

daun-daunan, aneka serangga, serta berbagai jenis hewan kecil seperti laba-laba, cacing, rayap 

dan kadal kecil. 

Data dan informasi populasi merak hijau di Jawa masih terbatas. Dilaporkan bahwa merak hijau 

di Jawa hanya terdapat di beberapa kawasan konservasi yang terisolasi dengan total populasi 

250 ekor (Johnsgard, 1986, Collar & Adrew, 1988). Tidak lebih dari 200 ekor di Taman Nasional 

Baluran (King and Warren,1981). Namun demikian Hoyo et al. (1994) menyebutkan bahwa 

dugaan total populasi merak hijau di Jawa tidak lebih dari 1 000 ekor. Untuk upaya pelestarian 

merak hijau jawa memerlukan jawaban yang berkaitan dengan populasi (jumlah individu, nisbah 

kelamin, struktur umur, mortalitas,I- 3) populasi Merak Hijau tersebar di hutan terbuka dengan 

padang rumput di Republik Rakyat Cina, Indocina dan Jawa, Indonesia. Sebelumnya Merak Hijau 

ditemukan juga di India, Bangladesh dan Malaysia, namun sekarang telah punah di sana. 

Walaupun berukuran sangat besar, Merak Hijau adalah burung yang pandai terbang. Pada 

musim berbiak, burung jantan memamerkan bulu ekornya di depan burung betina. Bulu-bulu 

penutup ekor dibuka membentuk kipas dengan bintik berbentuk mata. Burung betina menetaskan 

tiga sampai enam telur.Pakan burung Merak Hijau terdiri dari aneka biji-bijian,pucuk rumput dan 

dedaunan, aneka serangga, serta berbagai jenis hewan kecil seperti laba-laba, cacing dan kadal 

kecil. 

 

Burung merak termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang 

 

Sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa: 

Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; 

(Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));Barang Siapa 

Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa 

yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kipas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Serangga
http://id.wikipedia.org/wiki/Laba-laba
http://id.wikipedia.org/wiki/Cacing
http://id.wikipedia.org/wiki/Kadal
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(Pasal 40 ayat (2)); Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, 

atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-

bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam 

atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat 

(2)); 

Metode Penelitian 

Manipulasi Reproduksi pada  Merak Jawa (pavo muticus muticus) Indukan 4 ekor Indukan muda 

di tempat karantina sementara setelah mendapat perlakuan 

 

Dewasa Kelamin Jantan2,0  tahun Betina1,5  Tahun 

  

Telur 

Jumlah telur      4 – 5/per betina/sekali bertelur 

Dimensi Diameter pendek rata-rata 6 cm, diameter panjang rata-rata 8,5 cm (sebesar 

telur angsa. 

 

Pengujian   Menggunakan  lampu senter (bila telur disenter dari bagian  dari bagian rongga 

udara ada bagian  yang hitam dan ada urat darah, menunjukkan telur telah di 

buahi) 

Perlakuan terhadap Induk 

 

Candeling telur untuk mengetahui telur dibuahi atau belum 

 

Pakan pur 521 dan mineral tambahan untuk pembentukkan telur dengan protein kasar 21% 

kombinasi dengan serangga serta cacing tanah. Disuntik dengan hormone gonadotropin  10 IU/ 

intra muscular agar terjadi ovulasi saat  musim kawin. Situasi kandang dibuat seperti pada habitat 

aslinya terdapat daun daun kering yang bertumpuk untuk menyembunyikan telurnya dan 

berumput. Pada waktu belajar bertelur masih menyesuaikan dengan kondisi aslinya yaitu pada 

bulan ke 9 (awal) sampai dengan bulan ke 11 pada awal musim penghujan datang dan rayap 

serta serangga yang di dalam tanah mulai muncul hal ini menjadi pakan utama untuk anak 

merak. Setelah beretelur, telur segera diamankan karena bila dibiarkan akan mengundang 

pejantan untuk mematuk telur ttersebut.  
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Hasil dan Pembahasan 

 

Populasi Merak Hijau tersebar di hutan terbuka dengan padang rumput di Republik Rakyat Cina, 

Indocina dan Jawa, Indonesia. Sebelumnya Merak Hijau ditemukan juga di India, Bangladesh 

dan Malaysia, namun sekarang telah punah di sana. Walaupun berukuran sangat besar, Merak 

Hijau adalah burung yang pandai terbang. Pada musim berbiak, burung jantan memamerkan 

bulu ekornya di depan burung betina. Bulu-bulu penutup ekor dibuka membentuk kipas dengan 

bintik berbentukmata. Burung betina menetaskan tiga sampai enam telur.Pakan burung Merak 

Hijau terdiri darianeka biji-bijian, pucuk rumput dan dedaunan, aneka serangga, serta berbagai 

jenis hewan kecil seperti laba-laba,cacing dan kadal kecil. Dalam perlakuan ini  F0 yang tahun 

lalu belajar bertelur, dari 1 jantan 2 betina menghasilkan 2 jantan 8 betina (1 jantan mati). F0 

tahun ke dua bertelur 5 butir menetas 4 butir. F1 bertelur 9 butir menetas 8 butir masih terdapat 4 

butir telur yang keluar pada tahap ke 3 dari indukan F1 yang dicoba ditetaskan dengan mesin 

penetas dan berhasil ditetaskan 2 butir (50%). Pada bulan Desember 2012 bertelur kembali dari 

F1 yang telah dilakukan manipulasi reproduksi 11 butir dan menetas 10 butir 

Pengeraman  sebagai penetasan Tradisional: 14 telur dieramkan pada ayam kampung, 1 

ayam kampung (yang telur aslinya diganti dengan telur merak) dapat mengerami 4 butir setelah 

terlebih dahulu di vaksin ND (New Castle Desease). Lama pengeraman 28-32 hari.  

Pengeraman tradisional dengan menukar telur ayam kampung dengan telur merak untuk 

ditetaskan 

Penetasan Modern : 

Menggunakan mesin penetas ,masa pengeraman bervariasi dari 28 – 30 hari dengan pengaturan 

surhu sedemikian rupa menyerupai suhu pengeraman oleh induknya. 

Pengeraman Modern dengan mesin penetas yang suhu diatur sedemikian rupa 

Perlakuan Terhadap Anakan. Setelah menetas, tahap awal, paruh anakan di ajarkan cara minum 

dengan memasukkan paruhnya ketempat minum dan pada tempat pakan .Beberapa saat 

dilakukan penyuapan agar tidak kelaparan bila tidak mau makan. Pemberian vaksin pada usia 

awal dan pemberian vitamin setelah berusia beberapa minggu.Pemberian komposisi pakan pur 

dan serangga secara proporsional dapat di kombinasikan dengan pakan cacing/kroto segar. Satu 

kandang anakan maksimal berisi 10 – 12 ekor diberikan brooder lampu penghangat di atasnya. 

Setelah 1 bulan dipisahkan menjadi 5- 6 ekor tanpa pemberian brooder. Kebersihan kandang 

diperhatikan agar tidak terserang coli yang mengakibatkan mati. Kelembaban dan suhu kandang 

juga menjadi perhatian, karena akan membuat daya tahan tubuh turun. Setelah berusia 4 bulan 

dan bulu hijaunya sudah tumbuh anak dipisahkan 1 kandang maksimal berisi 2 ekor Pakan 

diberikan 10% dari berat tubuh anakan, setelah mulai tumbuh bulu hijau, pakan dikombinasi 

dengan beberapa jenis sayuran atau rumput. Setelah berusia tertentu diberi vaksin untuk 

menghindarkan penyakit tenggorokan kuning dan penyakit pelapisan lendir pada jantung dan 
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beberapa jenis vitamin. Jenis vaksin dan vitamin menyesuaikan kondisi satwa. Penanganan pada 

anakan diperlukan lantai kandang anakan yang lunak / diberi alas agar kaki tidak mengalami 

cacat. Untuk tagging/penandaan digunakan ring dengan kode tertentu (Nama 

Perusahaan/Fn/Jtn00Nn/Btn00Nn/jtn or btn 00Nn/tahun. Penanganan/Handling satwa tidak 

hanya pemberian pakan, tetapi sentuhan dan komunikasi dengan satwa diperlukan, agar bila 

memerlukan handling tidak terjadi pengejaran yang mengakibatkan strees yang bisa berakhir 

dengan kematian satwa tersebut. 

Kesimpulan 

 

       Manipulasi Reproduksi pada  Merak Jawa (pavo muticus muticus) berhadsil dengan tehnik 

penggunaan ayam kapung mengeram sebagai pengganti . 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Hernowo, J. B. 1995. Ecology and Behaviour of the Green Peafowl (Pavo muticus Linnaeus 

1766) In the Baluran National Park. East Java, Indonesia. Master Thesis Faculty of 

Forestry Science, Goerg August University Gottingen. Germany  

Manuputy, D. N 1956. Burung Merak (Pavo muticus) di Hutan Jati. Penggemar Alam 36. 59-63.  

 

Pattaratuma, A. 1977. An ecological study on the green peafowl in the game reserve of Baluran, 

Banyuwangi, East Java- Indonesia. BIOTROP SEAMEO Regional Centre for Tropical 

Biology. Bogor  

 

van Balen, S, Prawiradilaga, D.M, Indrawan M, Marakarmah A, Dirgayusa I.W.A. and. Isa M.A. 

1991. Notes on the Distribution and Status of green Peafowl on Java. World Pheasant 

Association – Worldwide Fund for Nature, Indonesia Programme. Bogor  

 

Mackinnon,  J. 1988. A Field Guide to the Birds of Java and Bali. Gadjah Mada 

Press. Yogyakarta. 

 

 

 

  



Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

799 

 

KERAGAMAN IKAN JURUNG (Tor spp.) DI SUNGAI BAHOROK SUMATERA 
UTARA  

 
Hesti Wahyuningsih 

 
Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara 

Jl. Bioteknologi No. 1 Kampus USU Padang Bulan Medan 
Hp. 08126025269, Email: hestiw_ningsih@yahoo.co.id 

  
______________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

Jurung fish (Tor spp.) is a local fish in North Sumatera. Nowaday, more and more jurung 
fish preferably the public to be caught and sold at a price that is quite expensive. In 
Indonesia there are four species known of Tor which have been well-documented. The 
people familiar tothis fish of Tor with local name jurung, though tey have some 
morphological differences. This study objectives are to analyse growth patterns, the 
morphology characters, and the species diversity of fish in the Bahorok river. The 
sample of fishes have been caught by fishing nets and electrofishing along the Bahorok 
river in Bukit Lawang ecotourism. The morphology character of fish was analysed by 
discriminat analyse and hierarchy cluster analyse. The result showed that there are 
three cluster. Based on morphology identification, there are two species of Tor namely 
Tor soro and Tor tambra. The growth pattern is positive allometric (b= 3.273). 
 

Keywords: Bahorok river, Diversity, Jurung, Tor spp. 

 

PENDAHULUAN 

Di Pulau Sumatera diketahui terdapat 232 jenis ikan ai tawar dari golongan suku primer 

dengan 30 jenis ikan yang bersifat endemik (Kotellat et al., 1993). Beberapa ikan air 

tawar asli Sumatera yang belum dapat dibudidayakan secara maksimal diantaranya 

adalah ikan dari genus Tor. Beberapa spesies dari genus Tor ini yang tersebar di pulau 

Sumatera, yaitu Tor douronensis, Tor tambroides,Tor tambra dan Tor soro (De Silva et 

al., 2004).Ikan genus Tor ini merupakan spesies ikan air tawar yang mempunyai nilai 

ekonomis dan budaya yang tinggi. Ikan Tor mahal harganya karena tidak selalu tersedia 

di pasaran dan masih tergantung pada hasil tangkapan di alam.  Habitat Tor tersebar 

mulai dari aliran pegunungan dan sungai hingga sungai berarus deras dengan kondisi 

perairan yang jernih, dasar berbatu-batu atau kerikil (De Silva et al. 2004). Dampak dari 

banyaknya permintaan ikan jurung ini untuk acara adat menyebabkan ikan ini diburu 

secara terus menerus dari alam. Sementara upaya budidya belum dilakukan secara 

optimal. Hal ini dapat berakibat terjadinya penurunan populasi ikan jurung.  
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Keragaman morfologi ikan dapat menunjukkan kemampuan ikan tersebut bertahan pada 

habitatnya. habitat yang tidak memadai/rusak dapat menybabkan ikan tertekan dan 

mengalami penurunan kemampuan untuk bereproduksi. Beberapa penelitian mengenai 

keragaman morfologi ikan telah dilakukan, diataranya keragaman morfologi dari ikan 

tengadak asal Kalimantan Barat, dibandingkan dengan ikan tengadak albino dan tawes 

Keragaman morfometrik ikan tengadak asal Kalimantan Brat yang rendah menunjukkan 

adanya penurunan populasi akibat rusaknya habitat akibat pencemaran dan 

penyetruman (Kusmini, et al., 2010). 

Oleh karena itu, penelitian mengenai sifat-sifat atau karakter dari ikan jurung dalam 

genus Tor terkait dengan habitat alaminya di sunagi Bohorok perlu dilakukan, mengingat 

aliran sungai Bahorok ini melalui kawasan ekowisata. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis keanekaragaman ikan jurung (Tor) berdasarkan karakter morfologi yang 

terdapat di sungai Bahorok Sumatera Utara. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di sepanjang aliran sungai Bahorok yang terdapat di kawasan 

wisata Bukit Lawang, Langkat Sumatera Utara. Alat tangkap yang digunakan berupa jala 

tebar dan electrofishing. Kedua alat tersebut digunakan sesuai dengan kondisi 

lingkungan yang sesuai. 

 

Pola Pertumbuhan 

Penghitungan pola pertumbuhan dilakukan dengan mengukur bobot dan panjang ikan. 

Pola pertumbuhan dihitung dengan menggunakan rumus: 

W = cLn  atau  log W = Log c + n Log L 

 

W : bobot ikan 

L : panjang ikan 

c & n : konstanta 

 

 

Keragaman Morfometrik 

Pengukuran morfometrik dilakukan menggunakan metode truss morfometrik 

berdasarkan metode Strauss dan Bookstein (1982) yang dimodifikasi. Metode ini berupa 
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pengukuran jarak antar titik-titik tanda yang dibuat pada kerangka tubuh. Tubuh ikan 

dibagi menjadi empat bagian besar yaitu A, B, C, dan D serta 10 titik truss. Masing-

masing garis truss menghasilkan karakter utama sehingga diperoleh 21 karakter ikan. 

Setiap karakter ikan Tor dibagi dengan panjang standar ikan mengingat ukuran dan 

umur ikan yang diperoleh tidak seragam. Berikut 21 karakter ikan yang diukur meliputi: 

A1:ujung mulut-atas mata/sisik pertama diatas operculum; A2: ujung mulut-akhir rahang 

bawah; A3: ujung mulut-awal sirip dada; A4: ujung - awal sirip dada; B1 : awal sisik 

tengkuk-awal sirip punggung; B2 : awal sisik tengkuk-awal sirip perut; B3: awal sirip 

punggung-awal sirip dada; B4 : awal sirip punggung-awal sirip perut; B5 : awal sirip 

dada-awal sirip perut; C1 : awal sirip punggung-pangkal sirip punggung; C2 : awal sirip 

punggung-awal sirip anal; C3 : akhir sirip punggung-awal sirip perut; C4 : pangkal sirip 

punggung-awal sirip anal; C5 : awal sirip perut-awal sirip anal;C6 : akhir sirip punggung-

akhir sirip anal;D1 : akhir sirip punggung-pangkal sirip ekor atas;D2 : pangkal sirip ekor 

atas-awal sirip anal;D3 : pangkal sirip ekor atas-akhir sirip anal; D4 : pangkal sirip ekor 

atas-pangkal sirip ekor bawah;D5 : awal sirip anal-akhir sirip anal;D6 : akhir sirip anal-

pangkal sirip ekor bawah. 

Ikan yang diperoleh dikelompokkan dberdasarkan ciri morfologinya dan diidentifikasi 

menggunakan buku acuan Kottelat, et al.(!993). 

 

Analisis Data 

Data seluruh karakter morfometrik dikonversi ke dalam rasio karakter dibagi panjang 

standard. Data rasio ukuran karakter dianalisis menggunakan program SPSS 21.0. 

Perbandingan besarnya keragaman morfologis dilakukan secara deskriptif dengan 

membandingkan koefisien keragaman. Keeratan hubungan antara varibel yang diukur, 

dilihat dengan analisis diskriminan, sedangkan untuk melihat pe ngelompokan individu 

berdasarkan morfometrik dan jarak genetik dilakukan melalui analisis hierarki cluster. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pola Pertumbuhan 

Pola pertumbuhan ikan jurung (Gb. 1) yaitu allometrik positif dengan nilai b = 3,273. 

Pola pertumbuhan allometrik positif menunjukkan bahwapertambahan bobot tubuh lebih 

cepat dibandingkan pertambahan panjang tubuh. Hal ini diduga tersedianya makanan 

yang baik dan pergerakan yang tidak terlalu besar dalam mencari makanan.   



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

802 

 

 

Gambar 1. Pola pertumbuhan ikan jurung (Tor spp.) 

 

Makanan merupakan faktor penentu pertumbuhan, karena tanpa makanan tidak ada 

masukan energi untuk tumbuh meski faktor lainnya berada dalam kondisi optimum 

(Rahardjo, et al., 2011).   Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi laju 

pertumbuhan ikan. Perubahan faktor lingkungan akan mempengaruhi secara langsung 

pertumbuhan ikan, terutama dalam proses metabolisme (Weliange & Amarasinghe, 

2003; Nemerson & Able, 2004). 

 

Keragaman Morfometrik 

Berdasarkan hasil tangkapan ikan jurung diperoleh adanya perbedaan morfologi 

(Gb. 2) yang terlihat secara visual. Namun berdasarkan hasil identifikasi terdapat dua 

spesies yaitu Tor soro dan Tor tambra. Perbedaan kedua spesies tersebut terlihat pada 

ciri-ciri pembeda spesies yaitu ada tidaknya cuping yang terdapat pada bagian bawah 

mulut menurut Kotellat et al. (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0088x3,2731

R² = 0,9867

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 10 20 30

B
o

b
o

t 
(g

ra
m

)

Panjang (cm)



Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Morfologi ikan jurung yang dijumpai di sungai Bahorok. 
 

Perbedaan yang terlihat pada morfologi ikan jurung dapat disebabkan adanya 

perbedaan faktor lingkungan atau habitat ikan saat ditangkap. Faktor lingkungan yang 

terukur diantaranya kecepatan arus air (0,7 – 1,2 m/detik), warna air (jernih hingga 

coklat). Haryono & Subagja (2008)menyatakan bahwa sebagian ikan jurung terutama 

yang berukuran sedang/remaja terdapat pada habitat dengan dasar perairan batuan, 

arus air sedang sampai deras, warna air jernih. 

Rerata pengukuran karakter truss morfometrik ikan jurung disajikan pada Tabel 1. 

Keragaman morfometrik disajikan dalam bentuk koefisien keragaman (CV) (Tabel 2.). 

Koefisien keragaman tertinggi terdapat pada C1 (awal sirip punggu-akhir sirip 

punggung), sedangkan koefisien keragaman terendah terdapat pada A1 (ujung mulut-

atas mata/sisik pertama di atas operculum). Perbedaan karakter morfometrik 

menunjukkan adanya lingkungan yang membentuk morfologi yang berbeda walaupun 

secara genetik mungkin saja tidak berbeda nyata antar populasi. 

Keragaman morfometrik ikan jurung yang berasal dari satu aliran sungai Bahorok dapat 

dikatakan cukup tinggi. Uji beda nyata  dilakukan untuk mengetahui karakter-karakter 

yang dapat digunakan sebagai penciri dari suatu jenis ikan Tabel 3.). Karakter yang 

 

warna tubuh lebih terang 
perut belakang lebih menonjol 
mulut tumpul 
terdapat cuping di bagian bawah mulut 

a 

b 

 

warna tubuh lebih terang 
ujung sirip  kemerahan 
bagian dorsal lebih tinggi,melengkung 
mulut lebih runcing 
terdapat cuping di bagian bawah mulut 

c 

 

warna tubuh lebih gelap 
batang ekor lebih panjang 
tubuh lebih ramping 
mulut runcing 
tidak ada cuping di bawah mulut 
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berbeda dapat digunakan sebagai penciri ikan tersebut (Kusmini et al., 2010). 

Berdasarkan hasil uji signifikansi dari 21 karakter terdapat 5 karakter yang berbeda 

nyata yaitu A1 (ujung mulut-atas mata/sisik pertama diatas operculum), A3(ujung mulut-

awal sirip dada), C2(awal sirip punggung-awal sirip anal), C4(pangkal sirip punggung-

awal sirip anal), dan D4(pangkal sirip ekor atas-pangkal sirip ekor bawah). 

Tabel 1. Rata-rata (±SD) 21 karakter morfometrik ikan jurung dari sungai Bahorok. 
 

Karakter yang diukur panjang (cm) 

A1 0,20±0,010 

A2 0,48±0,029 

A3 0,22±0,036 

A4 0,19±0,027 

B1 0,27±0,027 

B2 0,36±0,022 

B3 0,29±0,034 

B4 0,23±0,018 

B5 0,25±0,020 

C1 0,14±0,042 

C2 0,34±0,044 

C3 0,23±0,023 

C4 0,23±0,023 

C5 0,26±0,022 

C6 0,25±0,025 

D1 0,36±0,026 

D2 0,27±0,023 

D3 0,21±0,027 

D4 0,11±0,007 

D5 0,08±0,008 

D6 0,15±0,039 

 
Tabel 2. Koefisien keragaman morfometrik ikan jurung dari sungai Bahorok. 

Karakter yang diukur CV 

A1 5,07 

 A2 6,35 

A3 16,63 

A4 14,52 

B1 10,10 

B2 6,33 

B3 12,28 

B4 7,85 

B5 8,26 

C1 30,91 

C2 13,41 

C3 10,25 

C4 10,68 

C5 8,93 
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C6 10,22 

D1 7,49 

D2 8,74 

D3 13,33 

D4 6,75 

D5 10,80 

D6 27,66 

 
Tabel 3. Uji signifikansi pada 21 karakter morfometrik ikan jurung 

 Wilks’ Lambda F df1 df2 Sig 

A1 0,729 5,204 1 14 0,039* 

A2 0,803 3,432 1 14 0,085 

A3 0,736 5,015 1 14 0,042* 

A4 0,993 0,104 1 14 0,752 

B1 0,913 1,330 1 14 0,268 

B2 0,869 2,106 1 14 0,169 

B3 0,975 0,360 1 14 0,558 

B4 0,868 2,137 1 14 0,166 

B5 0,996 0,050 1 14 0,826 

C1 0,842 2,628 1 14 0,127 

C2 0,634 8,078 1 14 0,013* 

C3 0,842 2,619 1 14 0,128 

C4 0,467 15,957 1 14 0,001* 

C5 0,928 1,085 1 14 0,315 

C6 0,966 0,491 1 14 0,495 

D1 0,889 1,753 1 14 0,207 

D2 0,885 1,816 1 14 0,199 

D3 0,896 1,624 1 14 0,223 

D4 0,617 8,701 1 14 0,011* 

D5 0,991 0,127 1 14 0,727 

D6 0,849 2,494 1 14 0,137 

Keterangan: * menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) 

Dendogram mengenai hubungan kekerabatan antara ikan jurung disajikan pada Gambar 

3. Berdasarkan dendogram tersebut populasi ikan jurung dapat dikelompokkan menjadi 

tiga kelompok utama. Kelompok pertama memiliki hubungan kekerabatan dari sebagian 

besar ikan jurung. Kelompok kedua memiliki bubungan kekerabatan antara kelompok 

pertama dan ikan jurung sp. 4 dan 6, sedangkan kelompok ketiga yaitu hubungan antara 

kedua kelompok dengan sp. 5. Terpisahnya sp 5. dimungkinkan habitat ikan yang 

sangat berbeda. Ikan jurung juga melakukan migrasi dari bagian hulu menuju ke hilir 

atau sebaliknya untuk mencari makan dan meletakkan telurnya. Hubungan kekerabatan 

memberikan gambaran adanya kemungkinan perkawinan silang diantara ikan tersebut. 

Perkawinan sekerabat dapat meningkatkan nilai heterosis keturunan dari populasi yang 

disilangkan (Parenrengi, et al., 2007).  
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Gambar 3. Dendogram hubungan kekerabatan antara ikan jurung pada sungai Bahorok. 

KESIMPULAN 

a. Terdapat 3 kelompok/cluster berdasarkan karakter morfometrik, dan dijumpai 2 jenis 

ikan jurung yaitu Tor soro dan Tor tambra 

b. Pola pertumbuhan ikan jurung yang terukur menunjukk pola allometrik posistif 

dengan nilai b = 3,273. 
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ABSTRACT 

The aim of the research was to explore the clustered economically and non-
economically important groupers on the basis of phenotype and molecular analysis and 
their use in the smallest, outermost, and isolated islands in Muna regency to enhance 
biodiversity richness and to be used for ornamental marine fish, consumption, and 
marketing for local community. The research was conducted from April to July 2016. The 
results revealed the grouper species and their affinity which were analyzed descriptively 
on the basis of taxonomy character obtained from OUT’s, and their use by fishermen. 
The results of DNA analysis, tables and photos of morphological description were 
analyzed descriptively. The name of the species and their affinity weredetermined using 
software of Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System/ NTSys-pc (Rohlf, 
1993). The cluster of grouper was descriptively expounded to describe the potential 
development and optimal use as an ornamental marine fish and other products. Based 
on phenotype and molecular characters, there were 13 species found in the 
experimental sites. They wereA. leucogrammicus, C. argus, C. boenak, C. cyanostigma, 
C. miniata, E. coralticola, E. fuscoguttatus, E. merra, E. ongus, E. quoyanus, E. 
sexfasciatus, P. oligacanthusand V. albimarginata. The results from taxonomy 
development generated two new characters found in the scale of the fish (primary and 
secondary radial line and focused formation) and the number of pyloric caeca. The 
research foundseveral economically important groupers. They were 
Cephalopholisminiata, Epinephelusfuscoguttatus, Epinephelussexfasciatus, and 
Plectopomusoligacanthu. It was also found non-economically important species: A. 
leucogrammicus, C. argus, C. boenak, C. cyanostigma, C. coralticola, E. merra, E. 
ongus, E. quoyanus, and V. albimarginata. These groupers were used for cultivation, 
and also dried and fresh processing. Therefore, the results of grouper exploration and 
management design is capable of optimizing grouper processing in the smallest, 
outermost, and isolated islands in Muna regency.  
Keywords:Cluster, grouper, phenotype, molecular, and use. 

PENDAHULUAN 

Ikan kerapu dalam dunia perdagangan dikenal dengan Groupers.  Ikan tersebut 

merupakan salah satu kelompok ikan laut bernilai ekonomis penting yang terdapat di 

perairan laut Indonesia.  Ikan tersebut hidup di perairan dengan karakter pantai terumbu 

mailto:rajabnadia@yahoo.com
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karang (coral reef), karang berbatu dan estuari (Nadia, 2012).  Ikan ini penyebarannya 

luas dan dapat dijumpai di perairan tropis dan sub tropis (Heemstra dan Randal, 1993).  

Ikan kerapu dapat dijumpai pula pada perairan berkadar garam rendah (5 0/00) hingga 

perairan berkadar garam tinggi (35 0/00), di dasar perairan dangkal atau di muara sungai 

hingga pada dasar perairan yang cukup dalam (pada kedalaman 70 meter) (Ruso et al.,  

2009). 

Ikan kerapu termasuk dalam anggota ikan karang famili Serranidae sub famili 

Epinephelinae.  Ikan ini memiliki jumlah 159 jenis dan 15 genus yang didominasi oleh 

genus Epinephelus yaitu sebanyak 98 jenis (Carpenter dan Niem, 1999; Allen dan Adrin, 

2001).  Dalam data base, Indonesia memiliki jumlah jenis ikan kerapu terbanyak, yaitu 

46 jenis.  Meskipun ikan kerapu memiliki jumlah jenis yang banyak, akan tetapi 

masyarakat hanya mengenal beberapa jenis seperti ikan kerapu bebek (Cromileptes 

altivelis), kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus), kerapu lumpur (Epinephelus 

coioides), kerapu malabar (Epinephelus malabalicus), kerapu sunu (Plectropomus 

leopardus), kerapu alis (Ceillinus undulates) dan kerapu kertang (Epinephelus 

lanceolatus) (Craig et al., 2001).  Hal tersebut disebabkan informasi dan identitas jenis 

ikan kerapu lainnya belum terekspos secara luas di masyarakat serta belum dikelola 

untuk kepentingan budidaya dan pengembangan lainnya. 

Sampai saat ini, keberadaan ikan kerapu di perairan laut Indonesia masih terus di 

pelajari.  Hal tersebut disebabkan Indonesia memiliki perairan laut yang luas dan di 

perairan pantainya terdapat hamparan terumbu karang yang tersebar pada ribuan 

pulau-pulau kecil, termasuk di perairan pulau-pulau kecil Kabupaten Muna Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Nadia, 2012). 

Keberadaan ikan kerapu di perairan pulau-pulau kecil Kabupaten Muna potensinya 

sangat besar dan memiliki keragaman jenis yang tinggi yaitu 21 jenis (DKP Kab. Muna 

2013). Sampai saat ini, sudah banyak jenis ikan kerapu yang ditangkap masyarakat 

untuk kepentingan perdagangan lokal.  Jenis ikan kerapu yang sudah dimanfaatkan 

tersebut adalah jenis Anyperodon leucogramicus, Cephalopholis boenak, Cephalopholis 

cyanostigma, Cephalopholis miniata, Epinephelus merra, Epinephelus coralticola, 

Epinephelussexfasciatus dan Gracila albomarginata (Nadia, 2012).  Jenis ikan tersebut 

telah telah dioptimalkan untuk konsumsi lokal dan olahan ikan kering.  Kegiatan 
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budidaya ikan kerapu di keramba jaring apung sudah berkembang pula yaitu budiaya 

jenis Cromileptes altivelis dan Epinephelus fuscoguttatus. Meskipun demikian, sampai 

saat ini nelayan dan pengusaha ikan kerapu masih membeli benih ikan tersebut dari 

pusat pembenihan ikan di Makassar dan Bali dan benih dari alam sangat sedikit yang 

memanfaatkannya.   

Terbatasnya kegiatan budidaya terhadap jenis-jenis ikan kerapu disebabkan faktor 

permintaan dan kebutuhan pasar hanya terbatas pada jenis-jenis ikan kerapu tertentu, 

sehingga jenis lainnya belum dikembangkan untuk kepentingan budidaya dan olahan 

lainnya (DKP Kab. Muna, 2013).  Selain itu, banyak jenis ikan kerapu belum diklasterkan 

identitas dan potensi pengembangannya sebagai produk yang bernilai ekonomis dan 

multi pemanfaatan. Kondisi demikian menunjukkan pengelolaan ikan kerapu belum 

optimal karena hanya jenis-jenis tertentu yang dimanfaatkan. Meskipun kenyataannya 

bahwa dari aspek morfologi, banyak ikan kerapu yang tidak bernilai ekonomis di pasar 

tetapi memiliki corak warna yang menarik.  Hal iini memberikan peluang bagi 

pengembangan kreativitas riset untuk mendesain nilai-nilai ekonomi pada jenis ikan 

kerapu di alam dengan berbagai pendekatan riset produktif.  

Berdasarkan hal di atas, persoalan eksplorasi spesies dan kekerabatan ikan 

berdasarkan klaster ekonomis penting dan non ekonomis penting menjadi sangat perlu 

dilakukan, mengingat masih besarnya peluang ditemukan jenis baru dan atau adanya 

penyempurnaan identitas atau atribut ikan kerapu. Identitas ikan kerapu mampu 

memberikan deskripsi nilai keunikan spesies untuk dioptimalkan pengembangannya. 

Disisi lain, habitat hidup ikan kerapu pada pulau-pulau kecil Kabupaten Muna masih 

tergolong 3T (terpencil, terluar dan terisolasi) dan memiliki potensi terumbu karang yang 

masih baik dan terjaga keberadaannya. Selain itu, ikan kerapu yang ditangkap 

masyarakat belum optimal dimanfaatkan karena sebagian ikan hasil tangkapan tersebut 

digunakan untuk konsumsi sendiri dan juga dijual di pasar-pasar tradisional dengan 

harga yang relatif rendah, yaitu Rp. 10.000 – Rp. 15.000 per kg (Aslan dan Nadia, 

2010). Rendahnya harga jual ikan kerapu di pulau-pulau kecil tersebut disebabkan 

minimnya informasi tentang identitas sumberdaya ikan tersebut baik klaster ekonomis 

penting maupun non ekonomis penting.  Oleh karena itu, eksplorasi spesies dan 

pemanfaatannya merupakan bentuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan kerapu 

berbasis riset pengembangan. 
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METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 
 
Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yaitu bulan April sampai Juli 2016.  Lokasi 

penelitian yaitu pulau-pulau kecil di Kecamatan Towea meliputi pulau Tobea Besar, pulau Bontu-

Bontu dan pulau Renda. 

 
Bahan dan alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah jenis-jenis ikan kerapu dalam keadaan 

hidup. Alat penelitian berupa jaring ikan dengan ukuran mata jaring 0,75,  aquarium,  

bak fiber, alat bedah mikro, mikrotom, inkubator untuk infiltrasi parrafin (Memmert, 

Germany), Kamera dan mikroskop.  Alat-alat yang digunakan untuk pengembangan 

karakter taksonomi ikan kerapu yaitu pinset, gunting bedah, lup, mikroskop, kamera.  

Cara kerja 

1. Pengambilan Sampel  

Ikan kerapu ditangkap oleh nelayan dengan menggunakan jaring ikan dengan ukuran 

mata jaring 0,75. Ikan kerapu yang telah dikumpulkan oleh nelayan, kemudian dibawa 

ke laboratorium dalam keadaan hidup yang disimpan dalam stirefoam.  Selanjutnya, 

ikan disimpan dalam aquarium dan bak fiber di Laboratorium FPIK UHO. 

2. Pengembangan Karakter Taksonomi berdasarkan fenetik 

Karakter taksonomi Ikan kerapu yang digunakan dalam identifikasi dan penentuan 

spesies minimal 60 karakter. Karakter dasar yang digunakan dalam identifikasi mengacu 

pada referensi Saanin (1984); Heemstra dan Randall (1993); Carpenter dan Niem 

(1999).  Selanjutnya di lakukan pengembangan atau eksplorasi karakter yang belum 

tersedia dalam referensi yang mencakup karakter morfologi, cranium, tulang vertebrae 

dan organ anatomi spesifik sebagai bukti identitas spesies.   

Hasil pengembangan karakter taksonomi ikan kerapu diuji kelayakannya sehingga dapat 

digunakan sebagai karakter dalam menentukan spesies dan kekerabatan.  Karakter 

tersebut dinyatakan layak untuk digunakan apabila menggambarkan konsistensi pada 

setiap individu ikan yang diamati. Hasil karakter fenetik selain mampu menentukan 
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spesies juga sebagai basis untuk klaster ikan kerapu ekonomis penting dan ekonomis 

yang memiliki keunikan dan ciri yang menarik untuk produk ikan hias. 

Analisa Data 

Hasil penelitian berupa dokumentasi foto makro-mikrograf dan dianalisis secara 

deskriptif untuk menentukan kelayakan karakter taksonomi yang dikembangkan dan 

penentuan spesies.  Selanjutnya, hasil deskripsi karakter dalam bentuk tabel dan 

deskriptif yang digunakan untuk klaster ikan kerapu ekonomis penting dan non 

ekonomis yang memiliki karakter unik dan menarik sebagai produk ikan hias air laut dan 

produk olahan lainnya. Data jenis ikan kerapu dianalisis deskriptif dengan software 

Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System/ NTSys-pc (Rohlf, 1993). 

Selanjutnya, data kualitas air dianalisis secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Daerah Fishing Ground  Ikan Kerapu 

Potensi sumberdaya ikan kerapu pada pulau-pulau kecil 3T (terpencil, terluar dan 

terisolasi) di Kabupaten Muna sangat besar dan telah menyumbangkan stok ikan kerapu 

bagi kebutuhan konsumsi, perdagangan dan ekspor.  Sebagai kawasan potensial, 

pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna menjadi pusat kegiatan perikanan tangkap ikan 

demersal baik skala kecil untuk kebutuhan konsumsi maupun skala besar untuk 

kebutuhan komersil. Daerah sebaran ikan kerapu juga bervariasi pada setiap pulau, 

sehingga mempengaruhi ketersediaan stok ikan (ikan ukuran bibit dan ukuran konsumsi) 

dan keragaman jenis ikan di habitat alaminya, termasuk kawasan plot penelitian ini. 

Daerah fishing ground ikan kerapu tersebar di perairan dangkal atau daerah gusung 

karang di sekitar Pulau Tobea, Pulau Renda dan Pulau Bontu-Bontu Kabupaten Muna. 

Di antara ketiga pulau tersebut, terdapat selat yang merupakan salah satu habitat ikan-

ikan demersal yang menjadi lokasi penangkapan ikan bagi nelayan yang ada di sekitar 

pulau. Ketiga pulau tersebut mayoritas dihuni oleh masyarakat etnis bajo yang 90% 

mata pencahariannya sangat tergantung pada sumberdaya laut yang ada di sekitar 

pulau.  

Daerah penangkapan ikan kerapu umumnya berada pada kedalaman 10 – 20 meter, 

ditangkap menggunakan bubu ukuran kecil dan ukuran sedang (stationary fish pots) 
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yang diletakkan di sela-sela karang tempat hunian ikan dan juga alat tangkap pancing 

ikan dasar.  Bagian utara Pulau Bontu-Bontu terdapat lokasi pembesaran kerapu yang 

dibesarkan di keramba jaring apung (KJA) polytheline HDPE. 

Keberadaan ikan kerapu di lokasi penelitian sangat ditunjang dengan adanya daya 

dukung lingkungan perairan yang masih layak bagi kehidupan dan pertumbuhannya.  

Salah satu potensi yang mendukung keberadaan ikan kerapu tersebut adalah 

keberadaan terumbu karang.  Selain karakter fisik dasar perairan, adanya daya dukung 

parameter lingkungan perairan, seperti suhu, pH, DO, salinitas, kedalaman, kecerahan 

dan kecepatan arus.  Hasil pengukuran kualitas air dilokasi penelitian (penggabungan 

dari ketiga pulau penelitian) menunjukkan bahwa suhu perairan berkisar 29 -32 oC, pH 

berkisar 6,36-8,26, DO berkisar 4,87-7,33, salinitas berkisar 32,1-33,33 0/00, kedalaman 

perairan berkisar 10 -20,9 m, kecerahan perairan 3,5-15 m dan kecepatan arus 0,11-

0,24 m/detik.  

Kisaran nilai kualitas air yang terdapat di lokasi penelitian sangat mendukung 

keberadaan ikan kerapu. Dalam penelitian Sluka et al., (2001) di Florida dan 

Gerhardinger (2006) di Brazil bahwa  parameter ekologis yang cocok bagi pertumbuhan 

ikan kerapu yaitu temperatur 24-31oC, salinitas 30-33 ppt, kandungan oksigen terlarut > 

3,5 ppm dan pH 7,0 – 8,2.  Ikan kerapu hidup secara alamiah di antara terumbu karang 

(Agus dan Sudirman, 2005).  

 

Spesies Ikan Kerapu Berdasarkan Karakter Taksonomi  

Hasil penelitian berdasarkan karakter taksonomi, teridentifikasi 13spesies ikan kerapu 

dan dikelompokkan dalam 5 genus yaitu genus Anyperodon, genus Cephalopholis, 

genus Epinephelus, genus Plectropomus dan genus Variola.  Jenis-jenis ikan kerapu 

yang telah ditentukan berdasarkan karakter tersebut disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Jenis ikan kerapu yang ditemukan di lokasi penelitian 

Nama Jenis 

Lokasi Sampling 

Pulau 
Renda 

Pulau 
Bontu-
Bontu 

Pulau 
Tobea 

Genus Anyperodon    

Anyperodon 
leucogrammicus 

10 0 2 

Genus Cephalopholis    

Cephalopholis argus 4 4 5 

Cephalopholis boenak 0 9 0 

Cephalopholis cyanostigma 8 3 2 

Cephalopholis miniata 7 5 5 

Genus Epinephelus    

Epinephelus coralticola 4 5 5 

Epinephelus fuscoguttatus 20 10 10 

Epinephelus merra 20 10 10 

Epinephelus ongus  0 8 8 

Epinephelus quoyanus  10 110 7 

Epinephelus sexfasciatus 12 8 22 

Genus Plectropomus    

Plectropomus oligacanthus 6 0 20 

Genus Variola    

Variola albimarginata 0 5 10 

Jumlah genus 4 3 5 

Jumlah jenis 10 10 12 

Jumlah individu 101 177 106 

Berdasarkan Tabel 1 bahwa ikan kerapu yang ditemukan di lokasi penelitian didominasi 

oleh genus Epinephelus dengan jumlah 6 jenis dan selanjutnya genus Anyperodon, 

Plectropomus dan Variola  yang ditemukan masing-masing 1 jenis.  Dari aspek sebaran 

habitat, ikan kerapu yang ditemukan di pulau Tobea lebih dominan jenisnya yaitu 12 

jenis yang berasal dari 5 genus.  Sementara itu, di pulau Bontu-Bontu dan pulau Renda 

ditemukan ikan kerapu masing-masing berjumlah 10 jenis.  Kondisi demikian 
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memberikan gambaran bahwa ikan kerapu terdistribusi merata pada ketiga pulau 

tersebut.  Hal itu di duga, secara geografis ketiga pulau tersebut saling terkoneksi dan 

yang membedakan adalah sebaran terumbu karang lebih luas di pulau Tobea 

dibandingkan dengan pulau Bontu-Bontu dan pulau Renda.  Dari aspek aktivitas 

penangkapan ikan kerapu, ketiga pulau tersebut menjadi daerah fishing ground ikan 

kerapu dan penyuplai stok ikan kerapu di Kabupaten Muna, sehingga nelayan 

melakukan kegiatan penangkapan secara terus menerus.  Kondisi demikian harus 

dibarengi dengan pengelolaan habitat dan sumberdaya ikan kerapu secara tepat dan 

berkelanjut untuk keberlanjutan sumberdaya dan pemanfaatannya. 

 

2. Pengelompokan Karakter Taksonomi 

Berdasarkan eksplorasi karakter taksonomi, telah dapat ditentukan karakter  subfamili 

Epinephelinae yang ditemukan di lokasi penelitian.  Karakter tersebut adalah bentuk 

tubuh pipih (compressed), memanjang (elongate) dan agak bulat(oblong). Bentuk sirip 

ekor bulat (rounded), tegak(truncate), cembung (convex), berlekuk (emarginate) dan 

sabit (lunate). Sisik tubuh ctenoid. Terdapat gigi taring dan gigi vomer (bertumpuk dan 

tidak bertumpuk), umumnya ada gigi di palatine. Operkulum berduri 3. Garis rusuk 

(lateral-line) lengkap dari anterior sirip ekor hingga bagian posterior operkulum. Profil 

kepala nyata concave (cekung) dan convex (cembung).  Jari-jari sirip dorsal VII-XI dan 

10-19. Jari-jari sirip ekor  13-15, jari-jari sirip pelvik I dan 5. 

Merujuk karakter utama kelompok grouper, dapat ditentukan karakter genus ikan kerapu 

yang ditemukan di lokasi penelitian.  Dari data yang tersedia, terdapat 5 genus yang 

didesain karakternya menjadi kunci determinasi genus.  Kunci determinasi genus ini 

menjadi pedoman pengelompokkan spesies karena ikan kerapu dapat langsung 

diklasterkan berdasarkan genus.  Kunci determinasi yang dibuat menggunakan karakter 

fenetik yang dirujuk dari 4 kelompok karakter, 23 karakter utama dan 64 karakter 

spesifik. Kunci determinasi tersebut sebagai berikut: 

Kunci determinasi menuju ke setiap genus: 

Penetapan kunci determinasi ikan kerapu berdasarkan karakter fenetik yang dimiliki 

setiap takson yang ditemukan di lokasi penelitian telah  dikombinasikan dengan 
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referensi dari Heemstra dan Randall (1993); Carpenter dan Niem (1999); Saanin (1984). 

Kunci determinasi menuju ke setiap genus sebagai berikut: 

1a. Tubuh pipih(compressed), langit-langit (palatine) 

bergigi............................................................  2 

1b.  Tubuh memanjang(elongate), langit-langit (palatine) tidak 

bergigi......................Anyperodon 

2a. Warna tubuh dominan terang (coklat sedikit kuning, merah sedikit kuning atau putih), 

sirip ekor bulat (rounded)..................................................3 

2b.  Warna tubuh gelap (cokelat kemerahan hingga cokelat tua) dan terang merah 

kecokelatan hingga merah atau kuning atau oranye), sirip ekor bulat 

(rounded)..........................................Cephalopholis 

3a.  Tubuh ditutupi bintik (spots) warna coklat dan sedikit kuning, merah dan sedikit 

putih, sirip ekor bulat (rounded)..................................Epinephelus 

3b. Bintik(spots) pada ½ bagian tubuh warna biru dan sedikit putih, bentuk sirip ekor 

berlekuk(emarginate)..........................................................4 

4a.  Bentuk tubuh memanjang (elongate), tinggi tubuh 0,26-0,31 panjang standar 

tubuh, membran sirip dorsal menukik tajam (incised)........ Plectropomus 

4b. Bentuk tubuh agak bulat (oblong), jari-jari sirip dorsal IX-XI dan 6-19, pada tiap sisi 

tulang rahang bawah 1-2 taring bengkok selain taring di 

depan……................................................Variola 

Kunci determinasi menuju ke setiap Jenis: 

1. Genus Anyperodon (A.leucogrammicus): 

Genus Anyperodon terdiri 1 jenis, yaitu A.leucogrammicus: Tubuh dan kepala 

memanjang (elongate) dan sedikit pipih(compressed), pada mulut tidak ada gigi di 

langit-langit (palatine). Tubuh memiliki 4 lapisan stripes yang agak bulat dari bagian ekor 

hingga kepala. Tinggi tubuh 0,23-0,25 panjang standar tubuh. 
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2. Genus Cephalopholis 

Karakter genus Cephalopholis: Tubuh pipih(compressed), sirip ekor bulat 

(rounded). Panjang kepala 0,21-0,31 panjang standar tubuh.  Jari-jari sirip dorsal IX-XI 

dan 14-17, membran sirip dorsal menukik tajam (incised).  Warna tubuh gelap (cokelat 

kemerahan hingga cokelat tua) dan terang merah kecokelatan hingga merah atau 

kuning atau oranye), sirip ekor bulat (rounded). 

1a. Tubuh berwarna coklat terang, tidak ada bintik (spots), biasanya memiliki  7-8 bar 

warna lebih menonjol dari warna dasar tubuh....................2 

1b. Tubuh warna coklat gelap, ada bintik (spots) dan biasanya memiliki 5-6 bar pada 

tubuh......................................................C.argus 

2a. Interorbital cembung(convex)dengan ujung bergerigi, pada mulut ada gigi taring 6, 

sirip dorsal menyatu dengan lekukan.....................3 

2b. Interorbital datar agak cembung dengan ujung bergerigi, pada mulut ada gigi taring 

4, sirip dorsal menyatu tanpa lekukan...............C.boenak 

3a. Warna dasar tubuh coklat kemerah-merahan, bintik (spots) besar pada posterior 

kepala hingga batang ekor, warna buram dan tersusun beraturan secara vertikal, 

warna blue ocelli pada bagian kepala.............................C.cyanostigma 

3b. Warna dasar tubuh coklat kemerah-merahan, oranye atau merah dan sedikit coklat, 

bintik (spots) kecil pada posterior kepala hingga batang ekor warna terang dan tidak 

tersusun beraturan, tidak ada warna blue ocelli pada bagian 

kepala...............................................C.miniata 

3. Genus Epinephelus 

Karakter genus Epinephelus: Bentuk tubuh pipih (compressed) dan beberapa jenis 

memanjang (elongate). Tinggi tubuh 0,26-0,31 panjang standar tubuh.  Panjang kepala 

0,23-0,32 panjang standar tubuh, panjang nostril 0,46-0,71 panjang kepala. Sirip ekor 

bulat (rounded). Ada bintik (spots) pada tubuh. Warna tubuh dominan terang (coklat 

sedikit kuning, merah sedikit kuning atau putih). 
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1a. Bintik (spots) tubuh tidak beraturan warna coklat kehitam-hitaman, ada blotches dan 

sadle blotches pada tubuh, ada stripes di dasar sirip dorsal bentuk sirip ekor bulat 

(rounded).........................2 

1b. Jari-jari sirip sirip ekor 18-19, Gill raker pada upper limb 7-9 dan pada lower limb 14-

17...................................................E.coralticola 

2a.  Jari-jari sirip sirip ekor 15, Gill raker pada upper limb 9-12 dan pada lower limb 

17-21...................3 

3a. Ada bintik (spots) tetapi tidak ada blotches dan sadle blotches pada tubuh, gigi taring 

4, gigi vomer  pendek dan bertumpuk...........................4  

3b. Ada bintik (spots),blotches dan sadle blotches pada tubuh warna coklat gelap, gigi 

taring 5-6, gigi vomer panjang dan bertumpuk.....E.fuscoguttatus 

4a. Bintik (spots)tidak memanjang susunan tidak beraturan, ada garis radial sekunder 

pada  sisik tubuh ikan, jari sirip dorsal 16-17, jari-jari sirip ekor 11-

13....................................................E.merra 

4b. Bintik (spots)memanjang susunan tidak beraturan, tidak ada garis radial sekunder 

pada  sisik tubuh ikan, jari-jari lemah sirip dorsal 14-15, jari-jari sirip ekor 14-

17.......................E.ongus 

5a. Bintik (spots) besar bentuk segi lima atau prisma, ada bintik (spots) pada posterior 

dasar sirip anal hingga ventral lebih dari 2 buah.........................5 

5b. Bintik (spots) besar bentuk hexagonal, ada bintik (spots) pada posterior dasar sirip 

anal hingga ventral 2 buah....................................E.quoyanus 

6a. Warna dasar tubuh putih pucat dan sedikit coklat,  coklat dan sedikit hitam, ada 10 

bar warna coklat pada tubuh, ada 4 blotches warna coklat pada sirip 

dorsal............................................................7 
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7a. Bintik (spots) hanya terdapat pada sirip (dorsal kedua, anal dan ekor), ujung 

membran sirip dorsal pertama tidak ada variasi warna, margin posterior sirip (dorsal 

kedua, anal dan ekor) warna hitam pucat...........................................E.sexfasciatus 

4. Genus Plectropomus 

Bentuk tubuh memanjang(elongate), tinggi tubuh 0,26-0,31 panjang standar tubuh. 

Jari-jari keras sirip dorsal VII-VIII, membran sirip dorsal menukik tajam (incised). Biasnya 

bintik(spots) pada ½ bagian tubuh warna biru dan sedikit putih, bentuk sirip ekor 

berlekuk(emarginate). 

1a. Panjang kepala 0,27-0,32 panjang standar tubuh, ada 18 stripes pada bagian 

kepala, pyloric caeca 3 buah, bintik(spots) ada pada seluruh 

tubuh...............................................................1 

1b. Warna tubuh oranye dan sekit merah,tubuh ditutupi bintik (spots) dengan bentuk 

bulat hingga sedikit memanjang,bagian kepala terdapat 14 stipes warna biru dan 

sedikit ungu............................................. P.oligacanthus 

5. Genus Variola 

Genus Variola terdiri 1 jenis, yaitu V.albimarginata: Bentuk tubuh agak 

bulat(oblong). Gill raker pada upper limb 7-9 dan lower limb 14-17. Jari-jari sirip dorsal 

IX-XI dan 14-15. Jari-jari sirip ekor 18-19. Jari-jari sirip anal III dan 8. Bentuk sirip ekor 

sabit (lunate).  Biasanya ada bintik (spots) pada tubuh,  tidak ada bar, warna tubuh 

coklat oranye, margin sirip ekor hitam dan sedikit garis putih, ada stipes hitam pada 

tubuh. 

Berdasarkan hasil pengujian karakter taksonomi, maka dapat ditentukan 4 kelompok 

karakter yaitu karakter morfologi, karakter anatomi, karakter gigi dan karakter tulang.  

Kelompok karakter morfologi terdiri atas 19 karakter utama dan 52 karakter spesifik.  

Karakter anatomi terdiri atas 1 karakter utama dan 2 karakter spesifik.  Karakter gigi 

terdiri atas 1 karakter utama dan 3 karakter spesifik.  Karakter tulang terdiri atas 1 

karakter utama dan 3 karakter spesifik.  Penggunaan penanda spesies ikan kerapu 

tersebut masih dapat dikembangkan sehingga menjadi permodelan dalam penelitian 

taksonomi. Selain itu, karakter taksonomi yang telah dikembangkan merupakan karakter 
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kuat taksonomi.  Menurut Randall & Heemstra(1991) bahwa deskripsi kelompok ikan 

kerapu sangat tepat menggunakan karakter fenetik dan semakin kuat dengan 

menggunakan karakter genetic.  Kombinasi kedua karakter tersebut mampu 

menghasilkan identitas spesies dan keragaman spesies di suatu perairan.  Selanjutnya 

karakter taksonomi semakin kuat dengan memperhatikan penanda spesifik pada setiap 

takson, menguji kekuatan karakter sehingga tepat digunakan dan hal tersebut dapat 

terdeskripsi setelah dipresentasikan kesamaan dan perbedaan karakter fenetik yang 

dimilikinya (Mayr &Aslock (1991).  

Bukti karakter terus dikembangkan dalam penelitian ini dan menghasilkan 2 kelompok 

karakter baru yaitu karakter pada sisik dan karakter organ Pyloric caeca.  Kedua 

karakter tersebut ditemukan dan berhasil dikembangkan sebagai bukti identitas spesies 

ikan kerapu dan konsistensi karakternya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

Kedua karakter baru tersebut dideskripsikan sebagai berikut: 

1)  Karakter sisik 

Karakter sisik pada tubuh ikan kerapu yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

jumlah garis radial (primer dan sekunder) dan bentuk focus pada sisik.  Garis radial 

merupakan bagian dalam sisik ikan berupa garis lurus vertikal yang letaknya dari arah 

ventral ke dorso lateral atau dari margin posterior sisik ke arah focussisik tetapi tidak 

sampai ke focus.  Garis radial terdiri atas garis radial primer dan garis radial sekunder.  

Garis radial primer sisik adalah garis lurus vertikal pangkalnya pada bagian focus dan 

memanjang sampai margin posterior sisik.  Garis radial sekunder sisik adalah garis lurus 

vertikal dari anterior focus dan tidak mencapai margin sisik atau dari margin sisik ke 

ventral dan tidak mencapai focus. Berdasarkan tingkat perkembangannya, radial primer 

lebih awal terbentuk daripada radial  sekunder.  Focus adalah awal pertumbuhan sisik 

yang bentuknya bervariasi, yaitu oval,  melingkar (cilcular), segi empat memanjang 

(rectangular) dan segi tiga (triangular) (Helfman et al., 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian karakter fenetik bahwa jumlah radial berbeda pada setiap 

jenis ikan kerapu yang ditemukan di lokasi penelitian, sebagaimana disajikan pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2.  Jumlah garis radial (primer dan sekunder) sisik tubuh pada 13 jenis ikan 

kerapu yang ditemukan di lokasi penelitian 

No. Jenis 
Jumlah Radial Bentuk focus 

Primer Sekunder 

1. A.leucogrammic
us 

11 0 segi empat 
(rectangular) 
memanjang 

2. C.argus 7 0 segi empat 
(rectangular) 
memanjang 

3. C.boenak 6 0 segi empat 
(rectangular) 
memanjang 

4. C.cyanostigma 6 1 segi empat 
memanjang 
(rectangular) 

5. C.miniata 8 1 segi empat 
(rectangular) 
memanjang 

6. E.coralticola 6 0 segi tiga 
(triangular) 

7. E.fuscoguttatus 8 1 Oval 

8. E.merra 4 5 Oval 

9. E.ongus  5 2 Oval 

10. E.quoyanus  7 0 segi empat 
(rectangular) 
memanjang 

11. E.sexfasciatus 6 0 melingkar 
(cilcular) 

12. P.oligacanthus 10 0 segi empat 
(rectangular) 
memanjang 

13. V.albimarginata 7 0 melingkar 
(cilcular) 

Berdasarkan Tabel 2 bahwa karakter sisik tubuh ikan kerapu memiliki garis radial primer 

dengan jumlah yang berbeda-beda. Jumlah garis radiar primer yang ditemukan tersebut 

berkisar 4-11 garis. Jumlah paling banyak ditemukan pada jenis A.leucogrammicus 

sedikit jenis E. merra. Garis radial sekunder pada spesimen hanya dimiliki oleh 5 jenis 

yaitu C.cyanostigma sebanyak 1 garis, C.miniata1 garis, E.fuscoguttatus sebanyak 1 

garis,  E.merra sebanyak 5garis dan E.ongussebanyak 2 garis. Begitu halnya dengan 

bentuk focus bervarisi, yaitu segi empat (rectangular) memanjang terdiri atas 7 jenis 

(A.leucogrammicus, A.leucogrammicus, C.boenak, C.cyanostigma,  C.miniata, 

E.quoyanus, P.oligacanthus),  segi tiga (triangular) hanya 1 jenis (E.coralticola), bentuk 

oval 3 jenis (E.fuscoguttatus, E.merradan E.ongus) dan melingkar (cilcular) hanya 1 

jenis (E.sexfasciatus).  Karakter sisik tersebut sangat erat hubungannya dengan 

komposisi ukuran tubuh. 
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2) Karakter Organ Pyloric caeca 

Pyloric caeca ditemukan pada ikan kerapu. Organ inimerupakan usus tambahan 

berupa tonjolan terletak antara lambung dan usus halus, berfungsi untuk membantu 

proses penyerapan atau pencernaan makanan. Tidak semua jenis ikan memiliki pyloric 

caeca, akan tetapi pada ikan yang memiliki organ tersebut, jumlah tonjolannya  sangat 

bervariasi dari 1 hingga 1000 buah (Affandi, dkk., 2009).  Jumlah organ pyloric caeca 

sudah digunakan untuk klasifikasi kelompok ikan Salmonidae (Helfman et al., 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan karakter taksonomi, ditemukan organ 

pyloric caeca pada setiap jenis ikan kerapu berjumlah 3-18 buah.  Organ ini melekat 

antara lambung dan usus halus, sehingga harus hati-hati dalam memisahkannya. 

Morfologi pyloric caeca mirip dengan usus dan memiliki ukuran 2-3 kali lebih pendek dari 

panjang usus. 

Struktur  histologi pyloric caeca mirip dengan usus dan terkadang berambut-rambut 

(silia) pada sel epiteliumnya.  Hal tersebut terkait dengan peran organ ini dalam 

membantu proses pencernaan dan penyerapan makanan (Affandi, dkk., 2009). 

Sehubungan dengan peran organ dalam penguatan karakter taksonomi, telah dihasilkan 

organ ini dengan jumlah yang bervariasi pada setiap spesies dan sangat konstan 

jumlahnya sehingga memberikan ruang untuk dikembangkan sebagai karakter 

taksonomi ikan kerapu yang ditemukan di lokasi penelitian. Jumlah karakter tersebut 

disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Karakter jumlah pyloric caeca jenis ikan kerapu yang ditemukan di lokasi 
penelitian 
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pyloric caeca dapat dikelompokkan 

berdasarkan 5 genus, yaitu: 1) genus Anyperodon hanya 1 jenis yaitu 

A.leucogrammicusdengan jumlah organ11 buah; 2) genus Cephalopholis terdiri atas 4 

jenis yaitu jenis C.argusdengan jumlah organ 8 buah, C.boenakdengan jumlah organ 4 

buah, C.cyanostigmadengan jumlah organ 8 buah, C.miniatadengan jumlah organ 9 

buah; 3) genus Epinephelus terdiri atas 6 jenis yaitu jenis E.coralticola dengan jumlah 

organ 8 buah, E.fuscoguttatusdengan jumlah organ 10 buah, E.merradengan jumlah 

organ 12 buah, E.ongusdengan jumlah organ 9 buah, E.quoyanusdengan jumlah organ 

18 buah, E.sexfasciatus dengan jumlah organ 7 buah;   4) genus Plectropomus hanya 1 

yaitu jenis P.oligacanthusdengan jumlah organ 3 buah; 5) genus Variola hanya terdapat 

1 jenis yaitu V.albimarginatadengan jumlah organ12 buah.  Dari kelima  genus tersebut, 

genus Epinephelus memiliki jumlah pyloric caeca dengan kisaran tertinggi yaitu 5-18 

buah dan terendah genus Plectropomus hanya 3 buah. 

Karakter jumlah pyloric caecasangat bervariasi sehingga memberikan peluang yang 

sangat besar dalam kontribusi karakter spesifik pada tingkatan spesies.  Meskipun 

demikian, karakter organ ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi menjadi bagian integral 

dengan karakter taksonomi lainnya dalam penentuan similaritas karakter pada tingkatan 

spesies. 

Penetapan jumlah pyloric caeca sebagai karakter taksonomi semakin kuat 

kedudukannya setelah dikoneksikan dengan karakter taksonomi lainnya.  Pada 

hakekatnya, suatu karakter akan melenceng jauh dari akurasi karakter spesies apabila 

distribusi kesamaan karakternya tidak saling melengkapi.  Artinya adalah karakter yang 

ditetapkan sebagai karakter taksonomi suatu spesies dapat memperkuat posisi karakter 

spesifik spesies maupun genus, sehingga setelah di klasterkan kesamaannya solit dan 

kuat.  

 

3. Klaster Ikan kerapu 

Pengelompokan tersebut bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan 

kerapu serta pengelolaannya secara tepat dan berkelanjutan.  Data klaster ikan kerapu di lokasi 

penelitian disajikan pada Tabel 3 berikut: 

 

 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

824 

 

Tabel 3.  Data klaster ikan kerapu di lokasi penelitian 

Jenis 

Klaster 
Kategori 

Pemanfaatan 
Desain 

Pengembangan Ekonomis 
Non 

Ekonomis 

Anyperodon 
leucogrammicus - √ Konsumsi Lokal Ikan Hias 

Cephalopholis 
argus - √ Konsumsi Lokal Ikan Olahan 

Cephalopholis 
boenak - √ Konsumsi Lokal Ikan Olahan 

Cephalopholis 
cyanostigma - √ 

Konsumsi, ikan 
olahan 

Ikan Olahan 

Cephalopholis 
miniata 

√ - 
Konsumsi, ikan 

olahan  
Ikan Hias dan Ikan 

Olahan 

Epinephelus 
coralticola - √ Konsumsi Lokal 

Ikan Hias dan Ikan 
Olahan 

Epinephelus 
fuscoguttatus √ - 

Budidaya, 
Ekspor 

Budidaya, Ekspor 

Epinephelus merra 

- √ 
Konsumsi, ikan 

olahan 
Ikan Hias dan Ikan 

Olahan 

Epinephelus ongus  

- √ 
Konsumsi, ikan 

olahan  
Ikan Olahan 

Epinephelus 
quoyanus  - √ 

Konsumsi, ikan 
olahan  

Ikan Hias dan Ikan 
Olahan 

Epinephelus 
sexfasciatus √ - 

Konsumsi, ikan 
olahan  

Ikan Olahan  

Plectopomus 
oligacanthus √ - 

Konsumsi, ikan 
olahan  

Pembesaran 

Variola 
albimarginata - √ Konsumsi Lokal Ikan Olahan  

 Berdasarkan Tabel 3, kategori pemanfaatan ikan kerapu di lokasi penelitian 

dikelompokan menjadi 3, yaitu kategori ikan konsumsi, kategori ikan konsumsi dan ikan 

olahan dan kategori budidaya dan ekspor.  Dari ketiga kategori tersebut,  terdapat 5 

jenis kategori ikan konsumsi (Anyperodon leucogrammicus, Cephalopholis argus, 

Cephalopholis boenak, Epinephelus coralticola,  dan Variola albimarginata), 7 jenis 

kategori ikan konsumsi dan ikan olahan (Cephalopholis cyanostigma, Cephalopholis 

miniata, Epinephelus merra, Epinephelus ongus, Epinephelus quoyanus, Epinephelus 

sexfasciatus dan Plectopomus oligacanthus), 1 jenis kategori ikan budidaya dan ekspor 

(Epinephelus fuscoguttatus). 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian ini adalah eksplorasi ikan kerapu kluster ekonomis dan ekonomis 

perlu diketahui sebagai upaya pengkayaan spesies dan pengembangan potens ikan 

kerapu.  Di lokasi penelitian telah diketahui 13 jenis ikan kerapu dengan  kluster ikan 

kerapu ekonomis penting adalah Cephalopholis miniata, Epinephelus fuscoguttatus, 

Epinephelus sexfasciatus dan Plectopomus oligacanthu, klaster ikan kerapu non 

ekonomis adalah A.leucogrammicus, C.argus, C.boenak, C.cyanostigma, E.coralticola, 

E.merra, E.ongus, E.quoyanus dan V.albimarginata.  Data penelitian akan menghasilkan 

rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan spesies ikan kerapu bagi kepentingan usaha 

masyarakat dan pengelolaan spesies secara tepat dan berkelanjutan. 
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ABSTRACT 
The Javan spitting cobra Naja sputatrix Boie, 1827 is a venomous snake from the  
Elapidae family  with the distribution from  Java to  Nusa Tenggara. It is harvested for 
decades in Java to supply the international market, especially for the skin and flesh. 
Research of the biological aspects was conducted in September 2013 by visiting  3 
(three) slaughterhouses and its  habitats in Central Java. The Cobras will be measured 
the length of the body and tail. Furthermore, the organs will be dissected and observed 
their sexes  and reproductive conditions. Adult males are  known through their pair of 
testes and vas-defferent milky white. Adult females are known through their eggs or 
developing egg follicles or their corpus albicantia indicating the prior reproductive 
process. Diameter of eggs or follicles will be calculated and measured . The observation  
was  conducted bywalking along the pits of the ditch  along the  rice fields during the day 
. The results showed that the  harvested Javan spitting cobras  in Central Java were  
mostly adult. The total examined snakes were  166 with  100 males and 66 females. The 
body length of the female on average larger than the male. Of 71%   harvested females 
were  in active reproduction. 
Keywords:Cobra, East Java, morphology, reproduction, snake  

PENDAHULUAN 

Ular Kobra termasuk dalam kerabat suku Elapidae, marga Naja yang terdiri atas 29 

jenis, tersebar luas di Asia dan Afrika dengan keragaman morfologi maupun ekologi 

yang semuanya bertelur (www.reptile.database.org). Terdapat 2 jenis Naja di Indonesia. 

Yang pertama Naja sputatrix dengan daerah sebaran pulau Jawa dan Kepulauan di 

Nusa Tenggara. Jenis kedua, Naja sumatrana tersebar di Sumatera, Bangka, Belitung 

dan Kalimantan (Iskandar & Ed Colijn, 2002). Status konservasi jenis ini di Indonesia 

tidak termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi (PP 7/1999) dan mengenai 

keterancaman jenis ini dalam kategori Least Concern dan kondisi populasinya di alam 

saat ini tidak banyak diketahui (www.iucnredlist.org). Sedangkan menurut konvensi 

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora) termasuk dalam Apendiks II yang berarti bahwa ular ini masih dapat dipanen dari 

alam untuk dimanfaatkan dengan batasan  jumlah atau kuota tertentu yang menjamin 

kelestariannya di alam terjaga (www.cites.org). 
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Di pulau Jawa, ular kobra merupakan jenis ular yang paling umum diketahui dengan 

banyak istilah nama lokal dan variasi warna dari hitam, kecoklatan sampai kelabu 

keputih-putihan (van Hoesel, 1959; Hodges, 1993). Ularini sudah sejak lama 

dimanfaatkan dalam jumlah besardipanen dari alam. Pemanfaatan ular ini terutama 

untuk memenuhi permintaan luar negeri untuk bahan industri kulit, konsumsi dan obat 

tradisional Cina. Untuk memenuhi permintaan luar negeri tersebut setiap tahun 

pemerintah menetapkan kuota ekspor, untuk tahun 2016 dengan jatah ekspor sebesar 

131.850 ekor dalam bentuk kulit dan hidup untuk peliharaan (Dir. KKH, Dirjen KSDAE, 

KLHK, 2015) 

Penelitian mengenai ular kobra di Jawa sudah beberapa kali dilakukan, terutama 

mengenai aspek biologinya seperti pemanenan, habitat, morfologi, pakan dan tata 

niaganya (Boeadi et al., 1998; Soegardjito et al., 1998; Mumpuni dkk., 2002; Parjoni, 

2012). Infeksi parasit pada saluran pencernaan ular kobra ini juga telah diungkapkan 

(Purwaningsih & Mumpuni,2011). Untuk melengkapi data populasi terkini dan beberapa 

aspek biologinya terutama status reproduksinya telah dilakukan penelitian di lokasi 

pemanenan dan pengolahan ular kobra di Jawa Tengah. 

METODE PENELITIAN 

Bahan, Lokasi dan Waktu  

Penelitian ini dilakukan di beberapa pengumpul reptil di Jawa Tengah, khususnya di tiga 

tempat pemotongan ular di Kabupaten Pati, Boyolali dan Cilacap pada September 2013. 

Ular Kobra Naja sputarixyang digunakan dalam penelitian ini merupakan ular yang biasa 

dikumpulkan pengusaha pengolahan kulit reptil  yang berasal dari penangkap maupun 

pengumpul, tersedia dalam jumlah besar yang akan diproses untuk mendapatkan kulit 

maupun dagingnya. 

Cara Kerja 

Spesimen yang sudah dalam kondisi mati diukur panjang badan (dari ujung moncong 

sampai dengan lubang anal) dan ekor (dari lubang anal sampai dengan ujung ekor) 

menggunakan pita ukuran plastik. Setelah bagian perutdibelah (untuk keperluan 

konsumsi) atau diambil kulitnya selanjutnya diamati jenis kelaminnya. Jantan dewasa 
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ditandai dengan adanya testis yang padat berisi atau tampak adanya warna putih susu 

pada saluran vas defferent. Betina dewasa ditandai dengan adanya telur dalam oviduk 

atau folikel telur yang berwarna kuning atau corpus albicantia yang menunjukkan 

adanya proses reproduksi sebelumnya. Jumlah telur atau folikel yang ditemukan 

dihitung dan diukur diameter panjang dan lebar dengan kaliper ketelitian 0,1 mm.  

Pengambilan data populasi kobra di habitat alam dilakukan di persawahan wilayah desa 

Tebuan, Boyolali,dari jam 10.00 – 13.00 WIB dengan mengikuti 5 orang pemburu 

profesional secara menyebar menyusuri pematang sawah di sekitar luasan 5 Ha. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Struktur Populasi 

Dari ketiga lokasi pemotongan di Jawa Tengah diperoleh ular kobra sebanyak 166 

ekor,96 % sudah dewasa terdiri dari 100 ekor jantan dan 66 ekor betina. Dari perolehan 

ini, tampak bahwa kobra jantan lebih banyak diperoleh bila dibandingkan dengan kobra 

betina. Perolehan ini sama dengan yang dilaporkan sebelumnya (Boeadi etal.,1998; 

Soegarjitoetal.,1998) yang mendapatkan lebih banyak jantan dibandingkan betinanya. 

Hal ini kemungkinan jantan lebih banyak aktif mencari mangsa pada malam hari dimana 

penangkap ular pada umumnya sekaligus sebagai penangkap katak yang melakukan 

pencarian pada waktu malam hari.  Berbeda dengan penelitian di Jawa Timur yang 

mendapatkan lebih banyak kobra betina dari pada jantannya (Parjoni, 2012). Hal ini 

dimungkinkan karena penangkapan ular lebih banyak dilakukan pada siang hari dimana 

dinyatakan bahwa kobra betina keluar dari sarang pada siang hari lebih lama 

dibandingkan jantan. Jika pencarian ular kobra dilakukan pada siang hari, selain 

menangkap ular yang sedang aktif, biasanya juga dengan cara menggali sarang yang 

ditemukan. Demikian pulayang dilakukan pada survei ini diperoleh lebih banyak betina 

dibandingkan jantan dengan rasio 4:1 dengan cara menggali lubang sarang.Saat ini 

pengumpul terutama menerima ular kobra dengan ukuran di atas 90 cm. Ukuran di 

bawah 90 cm dihargai sangat murah sehingga penangkap atau pengumpul jarang mau 

mengambil. Ukuran di bawah 90 cm yang terdapat di pengumpul, biasanya berasal dari 

para penangkap sambilan yang dijual langsung di tempat pemotongan. 
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Dari ular yang terkumpul di tiga lokasi pemotongan, kobra betina memiliki badan yang 

lebih panjang dibandingkan dengan jantannya, masing-masing dengan rataan 110,92 

cm (kisaran 87-132) dan rataan 104,94 cm (kisaran 86 – 124). Panjang ekor tidak 

tampak berbeda antara kedua jenis kelamin, masing-masing dengan rataan 16,29 cm 

(kisaran 12-20) pada betina dan 16,69 cm (kisaran 12-20) pada jantan. Jika dilihat dari 

proporsinya kobra jantan memiliki prosentase ekor lebih panjang dibandingkan dengan 

kobra betina, masing-masing 15,9 % dan 14,7 % dari panjang badannya. Oleh karena 

itu dapat di nyatakan bahwa kobra jantan memiliki proporsi panjang badan lebih kecil 

dibandingkan dengan kobra betina.  Dari kobra betina yang diperiksa sebanyak 6 % 

memiliki ekor yang tidak utuh atau terpotong, sedangkan  kobra jantan dua kali lebih 

banyak dari betinanya (12 %). Ekor dengan kondisi tersebut tidak dimasukkan dalam 

perhitungan. Rataan panjang badan dan panjang ekor dalam penelitian ini jika 

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya di Jawa Tengah memiliki nilai lebih besar, 

baik pada jantan maupun betina, masing-masing dengan rataan panjang badan 957,6 

mm dan 1013 mm dengan panjang ekor 156,7 mm dan 147,7 mm (Boeadiet al., 1989). 

Demikian pula dengan penelitian yang sama di Jawa Timur, dengan panjang badan 

rataan 984,9 mm dan panjang ekor rataan 149,3 mm (Parjoni, 2012). Meskipun 

demikian prosentase panjang ekor antara jantan dan betina dari penelitian ini tidak 

berbeda dengan penelitian sebelumnnya tersebut masing-masing 16 % dan 15 %. 

Kondisi Reproduksi 

Dari 66 ekor kobra betina yang diperiksa, 95 % sudah dewasa, dengan panjang badan 

minimal 93 cm. Ular dengan folikel berdiameter 15x5 mm atau lebih umumnya sudah 

berwarna kuning. Tiga spesimen ular dengan panjang badan 87- 90 cm ditemukan 

folikel berukuran 15x5 mm dalam kondisi masih bening. Laporan pada beberapa jenis 

suku Elapidae di Australia, ular betina dengan  folikel berdiameter lebih dari 5 mm 

dikategorikan dewasa (Shine, 1977; 1984). Dari kobra betina dewasa yang ada 71 % 

diantaranya sedang aktif bereproduksi. Sebanyak 10 ekor menunjukkan baru saja 

bertelur, dengan saluran oviduk yang tebal berkerut; 11 ekor ditemukan mengandung 

telur di dalam oviduk dan 27 ekor ditemukan folikel yang membesar berwarna kuning. 

Dari bervariasinya kondisi perkembangan folikel yang dijumpai, tampak bahwa waktu 

bertelur pada kobra kemungkinan terjadi sepanjang tahun. Pada penelitian yang sama di 

Jawa Tengah antara Oktober-Novemberdari 35 ekor kobra betina dewasa, hanya 
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ditemukan satu ekor betina yang mengandung folikel yang berkembang (18x8) mm 

(Boeadi et al., 1998). Penelitian serupa yang lebih intensif akan mendapatkan data 

puncak musim bertelur. 

Dari 11 ekor ular yang mengandung telur, memiliki jumlah rataan 15 butir (kisaran 3-24), 

berbentuk lonjong (Gambar 1) dengan diameter bervariasi.Diameter  panjang dan lebar 

rataan telur tersebut masing-masing 49,9 mm (kisaran 42-60) dan 28,6 mm (kisaran 25-

30). Jumlah tersebut diatas mirip dengan Van Hoesel (1959) yang menyatakan bahwa 

ular kobra bertelur dalam tumpukan berjumlah 20-25 butir. Dari pengamatan tampak 

bahwa jumlah telur di dalam oviduk kanan umumnya lebih banyak bila dibandingkan 

pada oviduk kiri. Dari 27 ekor ular yang mengandung folikel kuning yang berkembang 

memiliki diameter bervariasi dari 15x5 mm sampai 50x20 mm berbentuk bulat panjang, 

dengan ujung meruncing dengan jumlah bervariasi dari 6 sampai 25 butir (Gambar 2). 

Dari beberapa kobra betina yang mengandung telur atau yang mengandung folikel 

kuning membesar, sekaligus dijumpaifolikel primer yang masih bening. Hal ini 

menunjukkan bahwa kobra betina mampu bertelur sekali dalam setahun.  

 

Gambar 1. Kobra betina dengan telur di oviduk 

 

Gambar 2. Kobra betina dengan kandungan folikel 
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Habitat dan Kelimpahan 

Sebaran ular kobra di Jawa Tengah relatif merata, terutama di daerah persawahan yang 

tinggal di lubang-lubang sarang tikus yang terdapat di sepanjang pematang. Selain di 

habitat sawah, penelitian di Jawa Timur dinyatakan bahwa ular ini juga mendiami habitat 

ekoton (batas antara sawah dan hutan jati), kebun masyarakat, hutan jati maupun di 

sekitar aktivitas manusia (Parjoni, 2012). Meskipun merupakan jenis yang umum dan 

memiliki habitat cukup luas, pengamatan kobra di Jawa Barat dan Jawa Timur tampak 

mendiami habitat pada ketinggian di bawah 700 m dpl (Haas, 1941; Hodges, 1993). 

Pencarian ular di habitat persawahan diperoleh 5 ekor kobra (1 jantan; 4 betina), 1 ekor 

diantaranya baru saja berganti kulit di permukaan pematang sawah. Dari penelitian ini 

ditemukan pula sepasang kobra jantan betina dalam satu lubang sarang. Habitat kobra 

yang diamati di Kabupaten Boyolali tertera pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Habitat kobra yang diamati di Jawa Tengah 

Mangsa dan Parasit 

Pengamatan mangsa ular kobra tidak dilakukan pada penelitian ini karena ular yang 

terkumpul sudah disimpan lama, sehingga pada waktu membedah saluran pencernaan 

tidak ditemukan sisa pakan yang dimangsa. Meskipun demikian dari penelitian yang 

sama sebelumnya diketahui bahwa mangsa ular kobra umumnya berupa katak dan 

mamalia (Boeadi et.al, 1998). Dari ular yang terkumpul dalam jumlah kecil terinfeksi 

cacing di dalam saluran pencernaannya. Dari pengamatan sebelumnya telah ditemukan 

dua jenis cacing nematoda, yaitu Kalicephalus indicus dan K. bungari (Purwaningsih 

&Mumpuni, 2011) selanjutnya dinyatakan bahwa K.indicus yang menginfeksi Naja 
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sputatrix juga umum menginfeksi jenis ular lain maupun biawak. Sedangkan K.bungari 

yang menginfeksi N. sputatrix ini sebelumnya pernah ditemukan pada ular welang 

Bungarus fasciatus.  

Pengolahan 

Ular kobra yang ditangkap dari alam dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Pengumpul 

besar atau pemasok biasanya melakukan pengolahan untuk mendapatkan kulit kering, 

daging dan empedu. Kulit, merupakan komoditas utama dari pemanfaatan kobra 

terutama untuk memenuhi industri kerajian kulit eksotik di Singapura dan Itali.  

Ketentuan ekspor kulit ular dari Indonesia harus sudah melalui proses penyamakan 

(Gambar 4). Penyamakan kulit biasanya dilakukan di tingkat eksportir. Caranya, kulit 

utuh yang sudah dipisahkan dari badan dikeringkan dengan cara diisi dengan beberapa 

kepingan bambu sampai ukuran lebar tertentu dan dijemur di bawah sinar matahari. 

Selanjutnya kulit yang sudah kering dibelah di bagian punggung dan dilipat siap untuk 

dikirim kepada eksportir. 

Daging ular kobra umumnya merupakan hasil sampingan dari pengolahan kulit ular yang 

juga memiliki pasar di luar negeri untuk konsumsi Untuk mendapatkan daging yang siap 

diekspor terdapat beberapa cara pengolahan yang biasanya sangat tergantung pada 

permintaan konsumen.Pertamadengan cara memisahkan kepala, kulit dan bagian 

dalamnya dari badan kemudian karkas dibekukan.dalam wadah. Cara pengolahan 

kedua, setelah kulit terpisah dari badan, organdalamdibersihkan selanjutnya karkas 

dibentuk melingkar dengan kepala utuh digigitkan pada bagian badan dan dikeringkan 

dengan cara dioven.Cara pengolahan daging yang ditemukan pada penelitian ini yaitu 

tanpa memisahkan kulit dari badannya.Karkas diperoleh dengan memisahkan kepala, 

organ dalam dan selaput kulit luar, selanjutnya dibekukan. Cara pengolahan daging 

yang terakhir ini perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan pemanfaatan satwa liar 

karena bukan lagi sebagai hasil sampingan. Konsumen daging ular ini adalah negara 

Hongkong, Vietnam dan Taiwan. 

Pemanfaatan yang berupa hasil ikutan yang lain berupa empedu, dengan cara 

mengeringkan kantong empedu dalam bentuk utuh. 
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Gambar 4. Hasil samakan kulit Kobra siap ekspor 
 

KESIMPULAN 

Ular Kobra yang dipanen dari alam di Jawa Tengah 96 % sudah dewasa dan lebih 

banyak yang berkelamin jantan dari pada betinanya. Panjang badan rataan ular betina 

(110,92 cm) lebih besar dibandingkan dengan jantan (104,94 cm). Panjang ekor tidak 

banyak berbeda antara jantan dan betina. Sebanyak 71 % kobra betina yang dipanen 

dalam masa reproduksi aktif dengan kandungan telur antara 3 – 24 butir. 
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______________________________________________________________________________ 
ABSTRACT 

Diet with high lipids cause hyperlipidemia. Hyperlipidemia stimulate leukocytes to 
produce ROS (Reactive Oxygen Species) thereby increasing LDL oxidation. 
Macrophages phagocyt oxidized-LDL and form plaque. Black rice has high fiber and 
anthocyanin, which act as antioxidants and can improve the hyperlipidemia condition. 
This study was aimed to determine lipid profile and atherogenic index of hyperlipidemic 
Wistar rats (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) which consumed rice and bran of 
black rice (Oryza sativa L.) “Cempo Ireng”. The research was done with pre and post 
test randomized control group design. Rats were given a mixture of lard and duck egg 
yolk (1:1), and pure cholesterol (2% of total volume) orally as much as 1% of body 
weight (BW) for 30 days. After hyperlipidemia achieved, rats were divided into 4 group: 
normal rats, hyperlipidemic rats, hyperlipidemic rats were fed a diet of 30% black rice 
pellet, and hyperlipidemicrats were fed a diet of 10% black rice branpellet. Blood 
samples were collected when rats in hyperlipidemia conditions and after treatment with 
black rice for 30 days. The data of total cholesterol, HDL-Cholesterol level, and 
atherogenic index were analyzed using ANOVA followed by Tukey test at 5% 
significance level. The result showed that feeding pellet of rice and bran of black rice 
"Cempo Ireng" in hyperlipidemic rats decreased thetotal cholesterol levels and increased 
of HDL-cholesterol levels significantly (p<0.05), so atherogenic index decreased 
significantly too. Decreasing  atherogenic index of  hyperlipidemic rats which 
consumedthe black rice bran pellets is higher than rats which consumedthe black rice 
"Cempo Ireng" pellets. Total cholesterol levels were positively correlated with the 
atherogenic index, whereas HDL-cholesterol levels were negatively correlated with the 
atherogenic index. 
 
Keywords: Atherogenic index; Black rice “Cempo Ireng”; Hyperlipidemia; Lipid profile  

PENDAHULUAN 

Pola makan yang mengkonsumsi lipid dalam jumlah tinggi secara terus menerus dapat 

menyebabkan hiperlipidemia. Hiperlipidemia ditandai dengan adanya peningkatan 

kolesterol total, trigliserida, Low Density Lipoprotein-Cholesterol (LDL-C), serta 

penurunan High Density Lipoprotein-Cholesterol (HDL-C). Hiperlipidemia dapat 

meningkatkan terjadinya aterosklerosis, yang merupakan salah satu faktor pemicu sebagian 
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besar penyakit kardiovaskular, seperti hipertensi, jantung koroner (Kumar et al., 2010) maupun 

stroke (Kreisberg and Reusch, 2005).  

Penyakit kardiovaskular menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat dan penyebab 

utama kematian di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 

pada tahun 2030 diprediksi sekitar 23,3 juta orang akan meninggal karena penyakit 

kardiovaskular, sedangkan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, menunjukkan 

bahwa prevalensi penyakit jantung secara nasional adalah 7,2% (Anonim, 2008).  

Pengobatan utama untuk hiperlipidemia adalah diet dan modifikasi gaya hidup, diikuti terapi obat 

apabila diperlukan. Beras hitam merupakan sumber makanan yang baik, mengandung serat larut 

3,1 g/100 g dan serat tidak larut sebesar 6,6 g/100 g(Zawistowski et al., 2009). Beras hitam 

ditandai dengan adanya kandungan antosianin yang tinggi (43,2%) pada lapisan aleuron biji padi 

(beras), yang didominasi oleh senyawa sianidin-3-glukosida dan preonidin-3-glukosida(Xia et al., 

2006). Antosianin berpotensi sebagai antioksidan dan anti-inflamasi. Antioksidan mampu 

melindungi tubuh terhadap kerusakan yang disebabkan ROS, menghambat terjadinya penyakit 

degeneratif, serta mampu melindungi oksidasi lipid.  

Penelitian Anggraeni (2011) menyatakan bahwa padi Cempo Ireng memiliki aktivitas antioksidan 

yang lebih tinggi dari pada beras putih IR-64. Menurut Ling et al., (2001), konsumsi beras merah 

atau hitam dapat mengurangi atau menghambat pembentukan plak aterosklerosis yang disebabkan 

oleh diet kolesterol. Penelitian lain menunjukkan bahwa pemberian asupan pakan yang 

mengandung 30% nasi hitam dari padi kultivar Cempo Ireng pada tikus putih (Rattus norvegicus) 

galur Wistar hiperlipidemia dapat menurunkan kandungan total kolesterol, trigliserida dan 

lipoprotein terutama LDL serta meningkatkan kadar HDL (P < 0,05) (Pratiwi et al., 2012).  

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh asupan pelet nasi dan bekatul beras hitam sebagai agen 

anti-hiperlipidemik. Parameter utama yang diukur sebagai penentu aktivitas anti-hiperlipidemik 

antara lain kadar kolesterol total, HDL-Kolesterol dan indeks aterogenik serum darah tikus putih 

hiperlipidemia. Dengan hasil penelitian tersebut, beras hitam “Cempo Ireng” diharapkan mampu 

menjadi produk pangan fungsional, yang jika  dikosumsi dapat berdampak baik terhadap 

kesehatan dan mengurangi risiko penyakit. 
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METODE PENELITIAN 

A. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah beras dan bekatul beras hitam 

“Cempo Ireng” yang diambil dari petani desa Sayegan, Sleman, DIY; tikus (R. 

norvegicus Berkenhout, 1769) galur Wistar jantan berumur ± 2 bulan dengan berat 

antara 150-200 g dari UPHP LPPT Unit IV UGM; pakan tikus; minyak babi, kolesterol 

murni, dan kuning telur itik; reagen kit dari DiaSys® untuk mengukur kadar kolesterol 

total dan HDL.  
 

B. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 macam perlakuan, setiap perlakuan dilakukan 6 ulangan 

individu tikus putih.  
 

C. Prosedur Kerja 

1. Persiapan Hewan Uji 

Tikus putih (R. norvegicus) diaklimasi selama 1 minggu dengan diberi pakan dan 

minum ad libitum. Setelah 1 minggu, tikus ditimbang untuk mengetahui berat badan 

masing-masing individu dan selanjutnya tikus tersebut dibagi menjadi 4 kelompok 

perlakuan, masing-masing kelompok terdiri dari 6 ulangan individu.    

Kelompok I : Kontrol normal tanpa perlakuan hiperlipidemia 

Kelompok II : Kontrol hiperlipidemia  

Kelompok III : Hiperlipidemia dan diberi asupan pelet nasi hitam dari padi 

“Cempo Ireng”. 

Kelompok IV : Hiperlipidemia dan diberi asupan pelet bekatul beras hitam dari 

padi “Cempo Ireng”. 

2. Perlakuan Hiperlipidemia 

Tikus putih (R. norvegicus) dibuat dalam kondisi hiperlipidemia sesuai metode yang 

dilakukan oleh Khan et al. (2010) dengan sedikit modifikasi, yaitu dengan cara 

memberikan campuran minyak babi dan kuning telur itik (perbandingan 1:1) serta 

ditambah kolesterol murni (2%) secara oral setiap hari selama 30 hari. Volume 

campuran lipid yang diberikan ke tikus adalah 1% dari berat badan (BB) tikus. Berat 

badan tikus ditimbang setiap 7 hari sekali. Perlakuan hiperlipidemia diberikan pada 3 



Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

839 

 

kelompok, kecuali kelompok kontrol normal hanya diberi diet basal. Minum diberikan 

ad libitum.  

3. Perlakuan dengan Beras Hitam “Cempo Ireng”   

Setelah kondisi hiperlipidemia tercapai, tikus hiperlipidemia diperlakukan dengan 

pemberian asupan pelet nasi hitam “Cempo Ireng” 30 g/100 g pakan dasar (Ma et 

al., 1999) dan asupan pelet bekatul beras hitam 10 g/100 g pakan dasar selama 30 

hari. Selama perlakuan dengan beras hitam “Cempo Ireng”, perlakuan hiperlipidemia 

tetap diberikan. Tikus kontrol hiperlipidemia hanya diberi diet pakan basal selama 30 

hari. Berat badan tikus ditimbang setiap 7 hari sekali.   

4. Analisis Profil Lipid Serum Darah 

a. Pengambilan Serum Darah 

Darah tikus putih diambil sebelum dan setelah pemberian perlakuan pelet nasi 

hitam dan pelet bekatul beras hitam “Cempo Ireng”. Darah diambil melalui sinus 

orbitalis sebanyak 1 ml dengan kapiler mikrohematokrit. Serum darah 

dipisahkan dari sel darah dengan sentrifugasi 3000 rpm selama 10 menit. 

Serum dikoleksi dalam microtube (Pratiwi et al., 2013). 

b. Pengukuran Kadar Kolesterol Total  

Pengukuran kadar kolesterol total serum darah dilakukan dengan metode 

kolorimetrik enzimatis CHOD-PAP dengan cara kerja mengikuti prosedur dari kit 

DiaSys® (Diagnostic System International) cat no. 10 135 021. Sampel serum 

sebanyak 10 l ditambah 1000 l reagen kemudian dicampur dan diinkubasi 

selama 10 menit pada suhu 20-25 °C atau 5 menit pada suhu 37 °C. Setelah 

terjadi reaksi warna antara sampel serum darah dan reagen dari kit dilanjutkan 

pengukuran absorbansi pada panjang gelombang (λ) 500 nm. Kadar kolesterol 

total dihitung menggunakan rumus: 

𝐶 =
𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐴 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
 𝑥 𝐶𝑠𝑡 

Keterangan : 

                  C     = Kadar kolesterol total (mg/dl)  

                  A     = Absorbansi 

        C St  = Kadar kolesterol standar (200 mg/dl) 

 Kadar dari masing-masing parameter tersebut dalam unit mg/dl.  
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c. Pengukuran Kadar HDL 

Pengukuran kadar HDL serum darah dilakukan dengan metode presipitasi LDL, 

VLDL dan kilomikron dengan cara kerja mengikuti prosedur dari kit DiaSys® 

(Diagnostic System International) cat no. 10 350 022. Sampel serum sebanyak 

500 l ditambah 1000 l reagen HDL kemudian dicampur dengan baik dan 

diinkubasi selama 10 menit pada suhu ruang. Selanjutnya disentrifugasi selama 

2 menit dengan kecepatan 1000 g atau selama 10 menit dengan kecepatan 

4000 g. Supernatan dipisahkan dari presipitan dan konsentrasi kolesterol diukur 

menggunakan reagen kolesterol FS dari DiaSys®. Supernatan sebanyak 100 µl 

ditambah 1000 l reagen kolesterol, kemudian dicampur dan diinkubasi selama 

10 menit pada suhu 20-25 °C atau 5 menit pada suhu 37 °C. Selanjutnya 

absorbansi dibaca pada panjang gelombang (λ) 500 nm. Kadar HDL-kolesterol 

dihitung menggunakan rumus: 

𝐶 𝐻𝐷𝐿 − 𝐶 =
𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐴 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
 𝑥 𝐶𝑠𝑡 

d. Perhitungan Indeks Aterogenik 

Indeks aterogenik dihitung menggunakan rumus: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑘 =
(𝐾𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐻𝐷𝐿)

𝐻𝐷𝐿
 

(Yokozawa et al., 2006) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kadar Kolesterol Total Serum Darah Tikus Putih Hiperlipidemia setelah 

Pemberian Asupan pelet nasi dan bekatul beras hitam “Cempo Ireng” 

Diet yang diberikan dalam penelitian ini adalah campuran kuning telur itik dan 

minyak babi (1:1), serta kolesterol murni (2% dari total campuran). Telur itik dan 

minyak babi merupakan contoh makanan hewani yang banyak mengandung lemak 

jenuh dan kolesterol. Telur itik merupakan sumber kolesterol yang tinggi karena 

setiap 100 g kuning telur itik mengandung 1000 mg kolesterol (Sutama, 2008). 

Disamping itu, kuning telur itik memiliki komposisi kandungan 31,85% asam lemak 

jenuh (Saturated Fatty Acid), 52,49% asam lemak tak jenuh tunggal 

(Monounsaturated Fatty Acid atau MUFA), dan 15,66% asam lemak tak jenuh ganda 
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(Polyunsaturated Fatty Acid atau PUFA) (Polat et al., 2013). Minyak babi memiliki 

komposisi asam lemak jenuh (miristat 1%, palmitat 25%, dan stearat 15%) dan asam 

lemak tak jenuh (oleat 50%, linoleat 6%, dan sisanya 3%) (McMurry, 2000). Diet 

lemak jenuh dapat meningkatkan konsentrasi kolesterol darah sebesar 15 - 25%. Hal 

ini disebabkan peningkatan penimbunan lemak, yang menimbulkan peningkatan 

jumlah asetil-KoA dalam sel hati untuk menghasilkan kolesterol (Guyton, 1994).  

Data penelitian menunjukkan bahwa diet tinggi lipid yang diberikan mempengaruhi 

kadar kolesterol total serum darah. Tikus yang diberi diet tinggi lipid ditandai dengan 

tingginya kadar kolesterol total serum. Setelah pemberian diet tinggi lipid selama 30 

hari, kadar kolesterol total tikus hiperlipidemia meningkat sangat signifikan (p<0,01) 

dibandingkan tikus kontrol, yaitu berkisar antara 240,56 – 245,63 mg/dL.  

Kondisi hiperlipidemia ditandai dengan kadar kolesterol total ≥ 200 mg/dL darah. 

Pemberian diet tinggi lipid pada tikus putih selama 30 hari menyebabkan kadar 

kolesterol total meningkat melebihi 200 mg/dL sehingga dapat dikatakan bahwa tikus 

putih telah berada dalam kondisi hiperlipidemia. Hiperlipidemia ini dapat 

meningkatkan terjadinya aterosklerosis, salah satu faktor pemicu sebagian besar 

penyakit kardiovaskular sehingga dilakukan usaha untuk menurunkan risiko penyakit 

kardiovaskuler melalui regulasi kolesterol, salah satunya menggunakan beras hitam.  

Tabel 1 menunjukkan efek pemberian asupan pelet nasi dan bekatul beras hitam 

“Cempo Ireng” terhadap kadar kolesterol total serum tikus putih hiperlipidemia. Hasil 

uji Paired-Samples T test menunjukkan bahwa pemberian asupan pelet nasi hitam 

pada tikus putih hiperlipidemia menurunkan kadar kolesterol total serum secara 

sangat signifikan (p<0,01) dari 240,56 mg/dL menjadi 147,66 mg/dL. Tikus putih 

hiperlipidemia yang diberi asupan pelet bekatul beras hitam juga memiliki kadar 

kolesterol total serum yang menurun sangat signifikan (p<0,01) dari 245,63 mg/dL 

menjadi 129,99 mg/dL. Kadar kolesterol total tikus kontrol setalah hari ke-60 

mengalami kenaikan yang sangat signifikan (p<0,01), meskipun masih tetap dalam 

rentang normal, yaitu dari 93,54 mg/dL menjadi 110,44 mg/dL, sedangkan kelompok 

kontrol hiperlipidemia setelah pemberian diet tinggi lipid selama 60 hari mengalami 

penurunan kadar kolesterol total secara signifikan (p<0,05), dari 242,97 mg/dL 

menjadi 228,92 mg/dL. 
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Tabel 1. Rerata kadar kolesterol tikus putih hiperlipidemia dan setelah pemberian asupan 

pelet nasi dan bekatul beras hitam “Cempo Ireng” 

Kelompok Kadar Kolesterol Hiperlipidemia  
(mg/dL) 

Kadar Kolesterol Setelah Perlakuan 
(mg/dL) 

I 93,54 ± 5,23 110,44 ± 6,56 

II 242,97 ± 8,18** 228,92 ± 4,87** 
III 240,56 ± 8,49** 147,66 ± 7,14**++ 

IV 245,63 ± 7,53**       129,99 ± 11,15**++ 

** sangat signifikan (p<0,01) dibandingkan kontrol, ++ sangat signifikan (p<0,01) 

dibandingkan kelompok II (kontrol hiperlipidemia). Jumlah ulangan individu (n) = 6 

ekor. 

Kelompok I  : Kontrol normal tanpa perlakuan hiperlipidemia 

Kelompok II : Kontrol hiperlipidemia  

Kelompok III : Hiperlipidemia dan diberi asupan pelet nasi hitam dari padi 

“Cempo Ireng”. 

Kelompok IV : Hiperlipidemia dan diberi asupan pelet bekatul beras hitam dari 

padi “Cempo Ireng”. 

Pemberian asupan pelet nasi dan bekatul beras hitam pada tikus putih 

hiperlipidemia menurunkan kadar kolesterol total serum secara sangat signifikan. 

Hal ini dikarenakan beras hitam merupakan sumber serat makanan yang baik, yaitu 

mengandung serat larut 3,1 g/100 g dan serat tidak larut sebesar 6,6 g/100 g 

(Zawistowski et al., 2009). Aksi hipokolesterolemik serat sebagian dimodulasi 

dengan rendahnya penyerapan asam empedu usus (Babio et al., 2010) karena 

kapasitas pengikatan ionik untuk asam sterol sehingga meningkatkan ekskresi 

asam empedu dalam feses, serta adanya gangguan sirkulasi asam empedu 

enterohepatik karena adanya penjeratan asam empedu intraluminal (Trautwein et 

al., 1999). Oleh karena itu, perlu dilakukan sintesis de novo asam empedu di dalam 

liver (Babio et al., 2010). Trautwein et al. (1999) menyatakan bahwa sifat fisikokimia 

serat larut mengakibatkan modifikasi penting dalam volume, massa dan viskositas 

dalam lumen usus, yang akan mengubah jalur metabolisme kolesterol hati dan 

lipoprotein, serta mengakibatkan penurunan LDL-kolesterol plasma (Babio et al., 

2010). Serat larut mengubah metabolisme kolesterol hati sehingga dengan efektif 
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dapat mengurangi kolesterol bebas hepatik, triasilgliserol dan kolesterol bebas 

mikrosomal (Roy et al., 2002).                                                                                             

Studi lain menunjukkan bahwa serat makanan meningkatkan aktivitas enzim 

kolesterol 7-α-hidroksilase, yaitu enzim regulasi utama di hati untuk  konversi 

kolesterol menjadi asam empedu (Roy et al., 2002). Meningkatnya aktivitas enzim 

7-α-hidroksilase menyebabkan pembersihan kolesterol juga meningkat (Juzwiak et 

al., 2005) dan berkontribusi dalam penurunan kolesterol hati (Babio et al., 2010). 

Penurunan ini menyebabkan efek stimulasi pada aktivitas enzim 3-hidroksi-3-

metilglutaril KoA (HMG-KoA) reduktase untuk meningkatkan sintesis kolesterol 

endogen. Namun, pada saat yang sama, ada peningkatan jumlah reseptor LDL-

kolesterol dan perekrutan kolesterol ester dari sirkulasi partikel LDL-kolesterol 

(Babio et al., 2010). Selain itu, Juzwiak et al. (2005) menjelaskan bahwa penurunan 

kadar kolesterol total serum darah juga dapat terjadi melalui mekanisme uptake 

kolesterol oleh HDL. HDL dalam darah dapat mengambil kelebihan kolesterol dalam 

jaringan dan mengangkutnya menuju hati.  

B. Kadar HDL-Kolesterol Serum Darah Tikus Putih Hiperlipidemia setelah 

Pemberian Asupan pelet nasi dan bekatul beras hitam “Cempo Ireng” 

Diet tinggi lipid yang diberikan juga mempengaruhi kadar HDL-Kolesterol dalam 

serum. Kadar HDL-Kolesterol kelompok tikus yang diberi diet tinggi lipid selama 30 

hari menurun sangat signifikan (p<0,01) jika dibandingkan kelompok kontrol, yaitu 

dari 129,98 mg/dL menjadi sekitar 21,48 - 24,05 mg/dL. Hal ini membuktikan bahwa 

pemberian campuran kuning telur itik dan minyak babi (1:1), serta kolesterol murni 

(2% campuran total) dapat menurunkan kadar HDL-Kolesterol hewan uji. Kandungan 

tinggi asam lemak jenuh dan kolesterol dalam minyak babi dan kuning telur itik 

menyebabkan penurunan kadar HDL-Kolesterol.  

Data dari empat studi (Framingham Heart Study, The Lipid Research Clinic 

Prevalence Mortality Follow-up Study, Lipid Research Clinic Primary Prevention 

Trial, and Multiple Risk Factor Intervention Trial) mengestimasikan bahwa risiko 

kardiovaskuler menurun 2% setiap kenaikan 1 mg/dL HDL-Kolesterol serum (Kapur 

et al., 2008). HDL-Kolesterol dapat memperlambat progresi aterosklerosis dengan 

mengangkut kelebihan kolesterol dari sel perifer ke hati untuk ekskresi dalam proses 

yang dikenal sebagai reverse cholesterol transport (RCT).  
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Sejak diketahui bahwa kadar rendah HDL-Kolesterol berperan langsung dalam 

proses aterogenik dan diakui sebagai pertanda kuat dari penyakit kardiovaskuler, 

intervensi terapi untuk meningkatkan kadar HDL-Kolesterol telah digalakkan 

(Yokozawa et al., 2006). Menurut Kapur et al. (2008), pendekatan untuk 

meningkatkan kadar HDL-Kolesterol bisa melalui modifikasi gaya hidup (lifestyle), 

termasuk pola makan yang mengandung banyak serat dan asam lemak tak jenuh. 

 
Tabel 2. Rerata kadar HDL-Kolesterol tikus putih hiperlipidemia dan setelah 

pemberian asupan pelet nasi dan bekatul beras hitam “Cempo Ireng” 
Kelompok Kadar HDL-Kolesterol  

(mg/dL) 
Kadar HDL-Kolesterol   

(mg/dL) 

I 129,98 ± 2,23 125,03 ± 5,20 

II 22,15 ± 2,12** 49,47 ± 3,89** 

III 24,05 ± 1,91** 62,46 ± 4,30**++ 

IV 21,48 ± 1,20** 78,71 ± 4,81**++ 

** sangat signifikan (p<0,01) dibandingkan kontrol, ++ sangat signifikan (p<0,01) 

dibandingkan kelompok II (kontrol hiperlipidemia). Jumlah ulangan individu (n) = 6 

ekor.  

Kelompok I : Kontrol normal tanpa perlakuan hiperlipidemia 

Kelompok II : Kontrol hiperlipidemia  

Kelompok III : Hiperlipidemia dan diberi asupan pelet nasi hitam dari padi 

“Cempo Ireng”. 

Kelompok IV : Hiperlipidemia dan diberi asupan pelet bekatul beras hitam dari 

padi “Cempo Ireng”. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian asupan pelet nasi hitam pada tikus putih 

hiperlipidemia meningkatkan kadar HDL-Kolesterol serum secara sangat signifikan 

(p<0,01) dari 24,05 mg/dL menjadi 62,46 mg/dL. Tikus putih hiperlipidemia yang 

diberi asupan pelet bekatul beras hitam memiliki kadar HDL-Kolesterol serum yang 

meningkat sangat signifikan (p<0,01) dari 21,48 mg/dL menjadi 78,71 mg/dL. Kadar 

HDL-Kolesterol tikus kontrol hiperlipidemia setalah 60 hari pemberian asupan diet 

tinggi lipid juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan (p<0,01), namun masih 

di bawah kelompok tikus putih hiperlipidemia yang diberi asupan pelet nasi dan 

bekatul beras hitam, yaitu dari 22,15 mg/dL menjadi 49,47 mg/dL, sedangkan kadar 
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HDL-Kolesterol tikus kontrol setelah hari ke-60 tidak menunjukkan adanya 

perbedaan, yaitu dari 129,98 mg/dL menjadi 125,03 mg/dL.  

Beras hitam terbukti dapat meningkatkan kadar HDL-Kolesterol secara sangat 

signifikan. Bekatul diketahui mengandung minyak yang cukup tinggi sekitar 10-23%. 

Minyak bekatul mengandung 20% asam lemak jenuh dan 80% asam lemak tak 

jenuh (Sukma et al., 2010). Asam lemak tak jenuh berfungsi meningkatkan kadar 

HDL-Kolesterol, yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan metabolisme 

kolesterol dalam empedu untuk dapat dikeluarkan dari tubuh. Peningkatan HDL-

Kolesterol juga dapat dikarenakan kandungan serat yang cukup tinggi dalam beras 

hitam. Serat dapat memodulasi penurunan kolesterol total dengan mekanisme 

uptake kolesterol oleh HDL (Juzwiak et al., 2005).  

Disamping itu, beras hitam memiliki kandungan antosianin yang tinggi (43,2%) dan 

dapat berperan sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidan dari antosianin dapat 

meningkatkan kadar HDL-Kolesterol. Hal ini didukung oleh penelitian Qin et al. 

(2009) yang menyatakan bahwa antosianin buah berry dapat meningkatkan kadar 

HDL-Kolesterol sebesar 13,7 % dan menurunkan kadar LDL-Kolesterol sebesar 

13,6 % dibandingkan kelompok kontrol. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa efflux 

kolesterol seluler ke serum meningkat sebesar 20% pada kelompok dengan 

pemberian antosianin dibandingkan kontrol, sedangkan kadar dan aktivitas CETP 

plasma menurun sebesar 10,4%.  

C. Indeks Aterogenik Tikus Putih Hiperlipidemia setelah Pemberian Asupan pelet 

nasi dan bekatul beras hitam “Cempo Ireng” 

Beberapa faktor seperti gaya hidup, diet tinggi lemak jenuh dan kolesterol, umur, dan 

hipertensi telah diketahui dapat menyebabkan gagal jantung. Beberapa studi 

mengindikasikan bahwa perlakuan diet atau terapi obat dapat meregulasi kadar 

kolesterol sehingga menurunkan angka kematian akibat penyakit jantung koroner 

(Yokozawa et al., 2006). Diet nasi hitam yang ditandai dengan tinggi kandungan 

serat telah dikaitkan dengan penurunan penyakit koroner.  

Penelitian ini menggunakan beras hitam untuk menurunkan kolesterol total, 

meningkatkan kadar HDL-Kolesterol dan terapi anti-aterogenik. Beras hitam ditandai 

dengan adanya kandungan antosianin yang tinggi (43,2%) pada lapisan aleuron biji 
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padi (beras) (Xia et al., 2006). Antosianin telah diketahui berpotensi sebagai 

antioksidan dan anti-inflamasi (Xia et al., 2005).  

Tabel 3 menunjukkan bahwa indeks aterogenik tikus hiperlipidemia sangat tinggi 

dibanding tikus kontrol. Indeks aterogenik tikus hiperlipidemia berkisar antara 9,06 - 

10,47; sedangkan pada tikus kontrol adalah -0,28. Kelompok tikus putih 

hiperlipidemia yang diberi asupan pelet nasi dan bekatul beras hitam memiliki indeks 

aterogenik yang menurun sangat signifikan (p<0,01), yaitu dari 9,06 menjadi 1,37 

dan 10,47 menjadi 0,65. Penurunan indeks aterogenik paling signifikan terjadi pada 

kelompok tikus putih hiperlipidemia yang diberi asupan bekatul beras hitam. Hal ini 

menunjukkan bahwa bekatul beras hitam lebih efektif untuk terapi anti-aterogenik. 

 

Tabel 3. Rerata Indeks Aterogenik tikus putih hiperlipidemia dan setelah pemberian 
asupan pelet nasi dan bekatul beras hitam “Cempo Ireng” 

** sangat signifikan (p<0,01) dibandingkan kontrol, ++ sangat signifikan (p<0,01) 

dibandingkan kelompok II (kontrol hiperlipidemia). Jumlah ulangan individu (n) = 6 

ekor.  

Kelompok I : Kontrol normal tanpa perlakuan hiperlipidemia 

Kelompok II : Kontrol hiperlipidemia  

Kelompok III : Hiperlipidemia dan diberi asupan pelet nasi hitam dari padi 

“Cempo Ireng”. 

Kelompok IV : Hiperlipidemia dan diberi asupan pelet bekatul beras hitam dari 

padi “Cempo Ireng”. 

Nilai indeks aterogenik dipengaruhi oleh besarnya kadar HDL-Kolesterol. Semakin 

tinggi kadar HDL-Kolesterol, semakin rendah nilai indeks aterogenik sehingga 

resiko aterosklerosis akan semakin kecil (Herpandi et al., 2006). Tabel 2 

menunjukkan bahwa kadar HDL-Kolesterol pada tikus yang diberi diet tinggi lipid 

selama 30 hari sangat rendah dan hal ini menyebabkan indeks aterogenik tikus 

tersebut tinggi (9,06-10,47). Setelah tikus putih hiperlipidemia diberi asupan pelet 

Kelompok Indeks Aterogenik Hiperlipidemia Indeks Aterogenik Setelah 
Perlakuan 

I -0,28 ± 0,05 -0,12 ± 0,02++ 

II 10,05 ± 1,09** 3,65 ± 0,33** 

III 9,06 ± 0,93** 1,37 ± 0,12**++ 

IV 10,47 ± 0,87** 0,65 ± 0,14++ 
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nasi dan bekatul beras hitam, kadar HDL-Kolesterol kelompok tersebut meningkat 

sangat signifikan (p<0,01) sehingga indeks aterogeniknya juga menurun sangat 

signifikan menjadi 1,37 dan 0,65. Penelitian Yokozawa et al. (2006) menyebutkan 

bahwa indeks aterogenik pada tikus normal adalah 1,6 dan pada tikus yang 

diberikan diet tinggi kolesterol meningkat sangat signifikan menjadi 19,4.  

Indeks aterogenik mengindikasikan besarnya potensi terjadinya aterosklerosis 

(Prangdimurti et al., 2007). Semakin tinggi indeks aterogenik, maka potensi 

terjadinya aterosklerosis dan prevalensi penyakit kardiovaskular juga semakin 

tinggi. Indeks aterogenik akan tinggi apabila kadar kolesterol total serum tinggi dan 

HDL-Kolesterol rendah, sedangkan apabila kadar kolesterol total serum rendah dan 

HDL-Kolesterol tinggi maka indeks aterogeniknya rendah. 

KESIMPULAN 

Pemberian asupan pelet nasi dan bekatul beras hitam “Cempo Ireng” pada tikus 

hiperlipidemia dapat menurunkan kadar kolesterol total dan meningkatkan kadar HDL-

Kolesterol secara signifikan (p<0,05) sehingga indeks aterogenik juga menurun secara 

signifikan. Kadar kolesterol total memiliki korelasi positif dengan indeks aterogenik, 

sedangkan HDL-Kolesterol berkorelasi negatif dengan indeks aterogenik.  
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______________________________________________________________________ 

ABSTRACT 
Diluent greatly are affect to the quality of spermatozoa during low temperature storage. 
Soya is often added in a diluent because that is considered to protect the spermatozoa 
during the storage. This research aims to assess the comparison of sperm quality, such 
as the Tris diluent with or without soya. The observations of motility can use light 
microscope with a magnification of 40x10. In other hand, the observations of viability that 
observed by Eosin and Negrosin which using light of microscopy at magnification 40x10. 
The analyzed of using Linear Regeresi. So, the results of this research that indicate the 
two result the first is observation of motility without soya only lasted two days. In a while, 
the sperm of motility using the Tris diluent with soya last to 8 days. The result of viability 
observations indicate that the sperm of viability in storage without soya tris may survive 
up to three days while the viability of spermatozoa in tris storage by using soya may 
survive up to 8 days. Results of linear regression analysis showed that the independent 
variables significantly affect the control variables. 
keywords: Pengencer dasar tris, Soya, Semen Sapi 
 

PENDAHULUAN 

Salah satu upaya untuk memenuhi permintaan daging yaitu usaha untuk meningkatkan 

produksi daging dengan cara inseminasi buatan (IB). Inseminasi buatan merupakan 

suatu bentuk teknologi reproduksi dalam upaya meningkatkan produksi dan 

produktivitas ternak. Seekor pejantan dapat menginseminasi lebih banyak betina 

pertahunnya yaitu sekitar 5000 hingga 10.000 ekor per tahun dibandingkan dengan 

perkawinan alam (Toelihere, 1985). Teknik inseminasi buatan ini berkaitan erat dengan 

proses pengenceran, walaupun volume yang diejakulasi oleh pejantan tersebut dapat 

digunakan untuk menginseminasi lebih dari satu ekor betina, namun dengan adanya 

pengenceran semen yang sesuai dengan kebutuhan maka memungkinkan untuk 

menginseminasi lebih banyak lagi betina. 

Media pengencer semen yang umum digunakan adalah pengencer tris. Pengencer tris 

memiliki toksisitas rendah dan sistem penyangga yang baik dengan mempertahankan 

pH, tekanan osmotic dan keseimbangan elektrolit (Affandhy et al, 2003). Dalam 
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penggunaan pengencer dasar tris memiliki bahan yang dibutuhkan oleh spermatozoa 

sebagai sumber makanan , antara lain fruktosa, laktosa, rafinosa, asam-asam amino 

dan vitamin sehingga spermatozoa dapat memperoleh sumber energi dalam jumlah 

yang cukup. (Susilawati, 2002 : Ducha, dkk, 2013). Dalam pengencer membutuhkan 

makromolekul sebagai pelindung ekstraseluler. Salah satu makromolekul yang dapat 

digunakan adalah soya. Diharapkan dengan penambahan soya pada pengencer dasar 

tris dapat memberikan perlindungan ekstraseluler sehingga dapat memperlama 

kehidupan dari spermatozoa sapi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana 

perbandingan kualitas spermatozoaantara pengencer tris tanpa soya dibandingkan 

dengan pengencer tris dengan soya. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu mengkaji 

perbandingan kualitas spermatozoa antara pengencer tris tanpa soya dibandingkan 

dengan pengencer tris dengan soya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental dikarenakan memerlukan variabel-

variabel dalam melaksanakan penelitian diantaranya variabel manipulasi, variabel 

kontrol dan variabel respon. Penelitian ini dilaksanakan di gedung C9 laboratorium kultur 

jaringan jurusan Biologi FMIPA UNESA. 

Pembuatan pengencer dasar tris membutuhkan air DO, bahan tris 9,075, asam  sitrat 

5,1 gram, glukosa 0,54 gram, fruktosa 0,54 gram, penisilin 0,3 gram, dan streptomycin 

0,3 gram Cara pembuatanya mencampur semua bahan ke dalam erlenmeyer 500 ml, 

menambahkan air DO sebanyak 150 ml, lalu aduk menggunakan magnetic stirrer. Jika 

semua sudah larut menambahkan lagi air DO hingga 300 ml lalu mensterilisasikan 

menggunakan membrane milipore di LAF dan menyimpan pengencer dasar tris  dalam 

almari es. 

Pembuatan suplementasi soya menggunakan bahan soya “Melilea”. Cara pembuatanya 

adalah masukkan susu bubuk soya “ Melilea” 1,2 gram ke dalam tabung sentrifuge steril 

,masukkan pengencer dasar tris sebanyak 25 ml menggunakan syringe, 

menghomogenkan dan disimpan dalam lemari es selama 3 hari. Setelah 3 hari, diambil 

supernatan untuk pengencer semen. 

Cara pengambilan semple semen sapi yakni dengan menggunakan vagina buatan. 

Vagina buatan yang telah disiapkan dilengkapi dengan termometer, vaselin, air panas 

dan pemompa. Pengambilan semen dilakukan pada pagi hari.  
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Proses pengenceran semen sapi dilakukan dengan mengambil semen sapi segar 

kemudian dilakukan perhitungan konsentrasi semen dengan hemositometer. 

Selanjutnya menghitung motilitas dan viabilitas spermatozoa dari semen segar dengan 

melakukan pengenceran dengan menggunakan prinsip pengenceran V1.M1=V2.M2. 

Kemudian menghitung volume semen untuk dilakukan pengenceran dengan meletakkan 

tabung reaksi yang berisi semen ke dalam water jacket. Dalam proses pengenceran 

terlebih dahulu ambil semen segar dengan menggunakan mikropipet sesusai hasil 

hitungan, kemudian tambahkan pengencer sesuai dengan hasil hitungan, lakukan dalam 

suhu hangat (dalam jacket water). 

Pengamatan motilitas spermatozoatozoa dengan cara mengambil spermatozoa dengan 

menggunakan stik gelas dengan terlebih dahulu diaduk-aduk agar spermatozoa dapat 

terbawa, meneteskan semen pada gelas objek dan mengamati motilitas spermatozoa 

dibawah mikroskop cahaya denga perbesaran 40x10. 

Pengamatan viabilitas spermatozoa dilakukan dengan cara membuat apusan semen 

dengan menggunakan pewarna eosin dan negrosin  kemudian diamati dengan 

menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 40x10. Spermatozoa yang masih 

hidup tidak berwarna, spermatozoa yang sudah mati berwarna biru keunguan lalu 

dilakukan perhitungan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Semen adalah salah satu cairan yang berasal dari organ kelamin jantan yang keluar 

pada saat ejakulasi, yang di dalamnya sering ditemukan mikroba yang bisa 

menghambat pergerakan semen itu sendiri. Dalam pemanfaatannya, semen sering kali 

dicampur dengan bahan pengencer agar dapat dimanfaatkan dalam jumlah banyak dan 

tahan selama beberapa hari. Pembuatan pengencer semen sapi menggunakan soya, 

Tris soya mengandung protein asal nabati berbasis lesitin yang memberikan harapan 

untuk dapat melindungi spermatozoa selama proses pembekuan. 

Dalam   melakukan   pengenceran   semen,   perlu   diperhatikan   tahap-tahap 

pelaksanaannya, mulai   dari   penyiapan   bahan,   pencampuran,   sampai   saat   akan 

digunakan atau dilakukan pengamatan. Pengenceran semen dalam percobaaan, perlu 

diperhatikan kadar pengencerannya agar setiap satuan volume semen yang nantinya 

akan   diinseminasikan   pada   hewan   mengandung   cukup   spermatozoa   untuk 

memberikan fertilitas yang tinggi tanpa membuang spermatozoa yang berlebihan 

(Toelihere, 1981). 
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Berdasarkan hasil penampungan semen sapi didapatkan 2 mili semen sapi segar. 

Pengamatan dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Kualitas Semen Sapi Segar 

Parameter Hasil 

Makroskopis  
pH 6,8 
Warna Putih Susu 
Bau Khas 
Volume 2 ml 

Mikroskopis  
Konsentrasi 106 x 106 
Motilitas massa ++ 
Motilitas Individu 70% 
Viabilitas 90,40 % 

 

Semen sapi sebelum diencerkan memiliki kualitas yang baik dengan hasil pemeriksaan 

makroskopis yang menunjukkan derajat keasaman sebesar 6,8 berwarna putih susu 

dengan bau khas dan volume semen sebanyak 2 ml, sedangkan pemeriksaan 

mikroskopis menunjukkan konsentrasi, motilitas 70% dan viabilitas 90,40%. 

Dalam penelitian ini digunakan semen sapi sebagai semen yang diencerkan dengan  tris 

soya. Adapun  standar minimum  bagi kualitas semen yang dipakai  untuk  inseminasi 

adalah  mengandung  500  juta sel  per mL ejakulat dan 50 % spermatozoa yang hidup 

dan motil. Setiap dosis harus mengandung paling sedikit 5 juta sel spermatozoa yang 

hidup dan motil (Foote, 1982) 

Motilitas adalah pergerakan maju ke depan dari spermatozoa secara progresif. 

Meskipun demikian penilain terhadap motilitas spermatozoa dapat dilakukan secara 

subyektif (visual) yakni dengan membandingkan jumlah spermatozoa yang bergerak 

progresif dengan yang tidak bergerak progresif secara jelas oleh peneliti melalui 

bantuan mikroskop dan dinyatakan dalam persen. Oleh karena itu keakuratan penilaian 

terhadap parameter ini berbanding lurus dengan dengan tingkat pengalaman dan 

kemahiran peneliti dalam menghitung motilitas semen sapi (Solihati, Nurcholidah dan 

kune, Petrus, 2009). Persentase motilitas spermatozoa sapi yang telah diencerkan 

daapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Pengamatan Motilitas Spermatozoa Sapi 

Pengamatan Hari 
Ke- 

Pengencer Tris Tanpa Soya Pengencer Tris dengan Soya 

0. 70% 66% 
1. 50% 61% 
2. 20% 52% 
3. 0% 42% 
4. 0% 35% 
5. 0% 30% 
6. 0% 22% 
7. 0% 17% 
8. 0% 7% 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil pengamatan motilitas spermatozoa sapi dapat 

dinyatakan dalam grafik sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Grafik pengamatan motilitas spermatozoa sapi menunjukkan pada 
pengencer tris tanpa soya motilitas spermatozoa hanya bertahan selama 2 
hari sedangkan pada pengencer dengan soya mampu bertahan selama 8 
hari. 

 

Berdasarkan penelitian menunjukkan pada tabel 2persentase motilitas tertinggi untuk hari ke-0 

dengan motilitas sebesar 66%. Hal ini di sebabkan karena pada hari ke-0 kualitas spermatozoa 

masih segar, dan baru dikeluarkan. Untuk proses pengencerannya digunakan medium 

pengencer dengan tris soya itu di lakukan penyimpanan pada suhu refrigerator sekitar4-5oC. 

Medium fruktosa mampu mempertahankan kualitas spermatozoa. Sedangkan soya memiliki 

kandungan yang memungkinkan untuk menjaga kualitas spermatozoa, karena lesitin dari kacang 

kedelai memiliki bahan yang mirip dengan lesitin dari kuning telur, berperan melindungi integritas 

selubung protein sel spermatozoa sehingga lebih tahan terhadap pengaruh cold shock.  

Setelah dilakukan pengenceran motilitas spermatozoa sedikit menurun karena ada penambahan 

media. Dalam jangka waktu selama delapan hari motilitas spermatozoa semakin menurun hingga 
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tersisa motilitas hanya 7% saja. Hal ini dikarenakan selama melakukan pengamatan 

spermatozoa mengalami perubahan suhu akibat dikeluarkan dari refrigerator. Semakin lama 

proses penyimpanan semakin banyak pula spermatozoa yang motilitasnya semakin menurun 

dikarenakan kehabisan energy untuk bergerak.  

Proses penurunan kualitas semen sapi terjadi selama delapan hari pengamatan. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi motilitas yakni penyimpanan spermatozoa dalam refrigenerator yang tidak 

dilakukan secara hati – hati yang dapat mengakibatkan perubahan suhu penyimpanan dari suhu 

spermatozoa mengalami cekaman dingin (cold shock), karena penurunan suhu dari rentang 15℃ 

hingga 0℃ merupakan suhu kritis (ciritical temperature) bagi spermatozoa (Bearden dan Fuqay, 

1992).  

Pada proses penyimpanan spermatozoa dilakukan di pendingin dengan tujuan menghentikan 

sementara kegiatan hidup sel tanpa mematikan ungsi sel, reaksi metaboliknya berhenti 

mendekati total (Susilawati, 2000).Pada saat penyimpanan pada suhu dingin, metabolisme 

spermatozoa akan melambat dan akan kembali normal setelah pendinginan dihentikan. Untuk 

mencegah pengaruh cold-shock atau kejutan dingin, maka diperlukan media penyangga. lesitin 

dari kacang kedelai memiliki bahan yang mirip dengan lesitin dari kuning telur, berperan 

melindungi integritas selubung protein sel spermatozoa sehingga lebih tahan terhadap pengaruh 

cold shock. Penggunaan lesitin nabati mengurangi efek cekaman dingin serta mengurangi 

kontaminasi mikroorganisme pada spermatozoa. Sari kedelai juga diketahui memiliki 

kecenderungan terkontaminasi bakteri lebih kecil (Rhoyan, dkk, 2014). 

Hasil pengamatan pada tabel 2 menunjukkan bahwa, selama penyimpanan terlihat adanya 

penurunan pergerakan progresif (motilitas) spermatozoa. Hal ini diduga disebabkan oleh semakin 

bertambahnya jumlah spermatozoa yang rusak dan mati akibat suhu dingin/tidak cocok dengan 

kondisi alaminya, semakin menuanya umur spermatozoa dan meningkatkan tingkat keasaman 

(pH) semen, ketersediaan energy dalam bahan pengencer semakin berkurang (Solihati, 

Nurcholidah dan kune, Petrus, 2009). Motilitas spermatozoa sangat bergantung pada suplai 

energi berupa ATP hasil  metabolisme. Metabolisme  sendiri  akan berlangsung dengan baik 

apabila membran plasma sel berada dalam keadaan utuh, sehingga mampu dengan baik 

mengatur lalu lintas masuk dan keluar sel seluruh substrat dan elektrolit yang dibutuhkan dalam 

proses metabolisme (Rizal, 2006). Sedangkan menurut Garner dan Hafez (2000) energi untuk 

motilitas spermatozoa berasal dari perombakan adenosin trifosfat (ATP) di dalam mitokondria 

melalui reaksi-reaksi penguraiannya (fosforilasi oksidatif) menjadi adenosin difosfat (ADP) dan 

adenosin monofosfat (AMP), yang mana pengubahan ATP menjadi ADP dapat menghasilkan 

energi sebanyak 7000 kalori per mol (Bearden dan Fuquay, 1992). Energi inilah yang dapat 

digunakan oleh spermatozoa untuk dapat bergerak. 

Viabilitas spermatozoa sapi dengan pemeriksaan secara mikroskopis dapat dilakukan dengan 

metode pewarnaan eosin-nigrosin dan pewarnaan Williams. Sugiarti (2004) mengemukakan 
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bahwa pewarna eosin-nigrosin merupakan double staining untuk memberikan efek kontras 

sehingga memberi batas yang jelas pada sel. Zat warna eosin akan memberikan warna merah 

pada spermatozoa mati, sedangkan spermatozoa yang hidup tetap tidak berwarna. Nigrosin akan 

memberikan latar belakang biru hitam, saat penelitian dapat dilihat mana spermatozoa yang mati 

dan mana yang hidup. Spermatozoa mati berwarna abu-abu, sedangkan spermatozoa hidup 

berwarna terang. Daya tahan hidup spermatozoa lebih pendek di dalam lingkungan oksigen 

daripada dalam lingkungan nitrogen. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi oksigen sebagai unsur 

oksidatif dalam proses metabolisme yang menghasilkan produk sisa oksidasi metabolisme yang 

membahayakan seperti hydrogen peroksida. Hasil pengamatan viabilitas spermatozoa sapi 

didapatkan hasil seperti pada tabel  di bawah ini: 

Tabel 3. Hasil Pengamatan Viabilitas Spermatozoa Sapi 

Pengamatan 
Hari Ke- 

Pengencer Tris Tanpa 
Soya 

Pengencer Tris dengan 
Soya 

0. 90,40 % 88 % 

1. 65 % 83 % 

2. 40 % 76 % 

3. 7 % 70,6 % 

4. 0 % 66 % 

5. 0 % 57,3 % 

6. 0 % 39,6 % 

7. 0 % 22,3 % 

8. 0 % 12 % 

Berdasarkan tabel diatas hasil pengamatan viabilitas spermatozoa sapi dapat 

dinyatakan dalam grafik sebagai berikut:    

 
Gambar 2. Grafik pengamatan viabilitas spermatozoa sapi menunjukkan pada 

pengencer tris tanpa soya motilitas spermatozoa hanya bertahan selama 3 
hari sedangkan pada pengencer dengan soya mampu bertahan selama 8 
hari. 
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Dari hasil pengamatan semen, terdapat spermatozoa yang mati. Faktor yang mempengaruhi 

kematian spermatozoa tersebut antara lain adalah faktor lingkungan yang kurang mendukung. 

Daya tahan hidup spermatozoa lebih pendek di dalam lingkungan oksigen daripada dalam 

lingkungan nitrogen. Oleh karena itu, dalam penyimpanan semen menggunakan nitrogen cair 

agar daya tahan hidup spermatozoa menjadi lebih baik. 

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil viabilitas yang berbeda-beda setiap harinya. Saat 

pengenceran menggunakan pengencer tris tanpa soya didapatkan viabilitas sebesar 90,40% 

pada hari ke-0 dan lama kelamaan terjadi penurunan hingga menghasilkan viabilitas sebesar 0% 

pada hari ke-4 sedangkan padapengenceran tris dengan soya didapatkan data viabilitas sel 

spermatozoa yang hidup pada perlakuan soya berjumlah 88% dan pengamatan hari ke-1 

sebesar 83%. Selanjutnya dalam tiap hari pengamatan selalu terjadi penurunan hingga pada hari 

ke delapan viabilitas spermatozoa yang hidup sebesar12%. Berdasarkan hasil pengamatan yang 

telah didapatkan menunjukkan bahwa viabilitas semen sapi tergolong baik karena pada 

pengamatan sampai hari ke-5 data yang diperoleh masih diatas  ≥ 58%, hal ini sesuai dengan 

standar nilai viabilitas normal yaitu ≥ 58%. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah didapatkan menunjukkan kualitas spermatozoa sapi 

tersebut berkualitas baik. Kualitas baik yang dimaksud ialah spermatozoa mempunyai daya hidup 

tinggi, morfologi normal dan motilitasprogresif. Motilitas merupakan kemampuan gerak maju 

individu spermatozoa di dalam lingkungan zat cair. Pergerakan tersebut penting dalam 

membantu spermatozoa menembus sel-sel pelindung yang mengelilingi sel telur. 

Setelah melakukan pegamatan dilakukan analisis regresi linier untuk membuktikan 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel kontrol. Hasil analisis regresi linear dari hasil 

pengamatan viabilitas spermatozoa sapi sebagai berikut: 

 

Analisi regresi linear pada viabilitas spermatozoa sapi mengandung arti pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel kontrol sebesar 51,2% dan memiliki persamaan regresi 

yakni Y=44,629 +0,559X 

Analisis Regresi linear juga dilakukan pada hasil pengamatan motilitas spermatozoa 

sapi. Hasil dari analisis regresi linear motilitas spermatozoa sapi tertera pada tabel di 

bawah ini: 
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Analisis regresi linear pada motilitas spermatozoa sapi mengandung arti pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel kontrol sebesar 76,2% dan memiliki persamaan regresi 

yakni Y=30,738 + 0,565X 

Hasil Analisis regresi linear menunjukkan bahwa variable bebas berpengaruh nyata 

terhadap variabel kontrol.sehingga penambahan soya pada pengencer tris berpengaruh 

nyata terhadap lama ketahanan hidup dari spermatozoasemen sapi. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengamatan motilitas spermatozoatozoa 

tanpa soya hanya bertahan 2 hari sedangkan motilitas spermatozoatozoa dengan 

menggunakan pengencer tris dengan soya mampu bertahan hingga 8 hari. Hasil 

pengamatan viabilitas menunjukkan bahwa viabilitas spermatozoatozoa pada 

penyimpanan tris tanpa soya bertahan 3 hari sedangkan viabilitas spermatozoatozoa 

pada penyimpanan tris dengan menggunakan soya dapat bertahan selama 8 hari. Hasil 

Analisis regresi linear menunjukkan bahwa variable bebas berpengaruh nyata terhadap 

variabel kontrol. 
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ABSTRACT 

The use of new drug compounds from natural materials to treat wounds are recently 
found. One commonly used in the community is Jatropha multifida plant, the active 
ingredient flavonoids, saponins, tannins, diterpenoid, leucoanthocyanes that contribute 
to wound healing. This study was conducted to analyze the potential for gel extracts of 
Jatropha multifida against expression of Transforming Growth Factor (TGF-β) and 
epithelialization process traumatic ulcer healing. Subjects were 54 Wistar rats which 
consists of a group of Normal, K0 (CMC-Na), P1 (JM 2.5%); P2 (JM5%), P3 (JM10%). 
Subyek harmed by using a heated burnisher on oral mucosa then extract J.Multifida 
administered topically 2 times a day, then subjects were sacrificed and incision biopsied 
on day 3rd and 5th. To observe the expression of TGF-β immunohistochemical 
examination while epithelization be making preparations with Hematoxylin eosin 
staining. Results of TGF-β expression In the control group to P3 showed significant 
difference (p <0.05). And there are significant differences of epithelialization between 
control group, P1 and P2 to P3. Award Jatropha multifida gel extract 10% of the most 
effective on the expression of TGF-β and epithelialization on healing process traumatic 
ulcer oral mucosa Wistar rat. 
Key words: Epithelialization, Jatropha Multifida L, TGF-β 
 
PENDAHULUAN 

Ulser traumatikus adalah lesi pada mukosa rongga mulut yang masih sering terjadi 

dimasyarakat yang disebabkan karena trauma mekanis, kimia, thermal,dll. Prevalensi 

terjadinya ulser dirongga mulut sekitar 83,6% (Delong L, et al., 2008). Hal ini 

menyebabkan rasa nyeri, kesulitan untuk berbicara dan makan. Gambaran Ulser 

Traumatikus sangatlah khas, yaitu berbentuk tidak teratur. Biasanya ulser sedikit oval 

dan cekung. Awal ketika terkena trauma dijumpai eritema diperifer dan ditengahnya 

berwarna putih kekuningan, disertai dengan rasa nyeri. Ulser traumatikus yang kronis 

bisa tanpa disertai nyeri dan dasar induratif dan tepi yang meninggi, sehingga ulser 

tersebut bisa dibedakan dengan Squamous Cell Carcinoma (SCC) (Long, 2008). 

Kebanyakan orang sering menganggap ulser traumatikus akan sembuh dengan 
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sendirinya, padahal ulser traumatikus yang lama penyembuhannya dapat menjadi ulser 

yang kronis.  

Terapi yang biasa dilakukan oleh sebagian orang adalah dengan menggunakan 

kortikosteroid topical ataupun obat kumur yang mengandung antiseptic misalnya 

klorheksidin yang penggunaan lama akan menyebabkan perubahan warna pada gigi 

(Hermanegara NA, 2014). Penemuan berbagai senyawa obat baru dari bahan alam 

semakin memperjelas peran penting senyawa aktif tanaman sebagai sumber bahan 

baku obat. Salah satu tanaman obat di Indonesia yang digunakan untuk mengobati luka 

adalah tanaman jarak tintir (Jatropha multifida Linn). Berdasarkan pengalaman empiris, 

tanaman ini dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk obat luar seperti luka baru 

dan untuk mengobati berbagai jenis infeksi dengan langsung mengoleskan getah 

Jatropha multifida Linn pada luka tersebut.Getah dan daunnya juga digunakan untuk 

menyembuhkan infeksi pada lidah bayi (Adesola A, Adetunji O,2007). Berdasarkan studi 

literature didapatkan bahwa metabolit sekunder dari daun, akar, biji dan batang Jatropha 

multifida L mengandung alkaloid, tanin, flavonoid, saponin dan fenol dan kandungan 

tertinggi ada di daun (Nwokocha et al, 2011). Penggunaan Jatropha multifida pada ulser 

traumatikus masih belum banyak diteliti, oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan 

menganalisis potensi Jatropha multifida  terhadap ekspresi Transforming Growth Factor 

(TGF-β) dan epitelisasi pada proses penyembuhan ulser traumatikus mukosa mulut 

tukus wistar. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimental murni  laboratorium 

dengan rancangan penelitian post test only control. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 54 ekor tikus wistar jantan dengan dasar pertimbangan tidak 

terpengaruh oleh faktor hormonal. Tikus wistar memiliki metabolisme yang hampir sama 

dengan manusia sehingga sering digunakan untuk penelitian. Tehnik pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara alokasi random. Penelitian ini dibagi menjadi 4 kelompok 

yaitu kelompok K0 (kelompok dengan perlakuan ulkus traumatikus yang diberi pakan 

standart, aquadest dan CMC-Na secara topical), P1 (perlakuan ulkus traumatikus yang 

diberi pakan standart, aquadest dan ekstrak gel Jatropha multifida 2,5%), P2 (perlakuan 

ulkus traumatikus yang diberi pakan standart, aquadest dan ekstrak gel Jatropha 

multifida 5%), P3 (perlakuan ulkus traumatikus yang diberi pakan standart, aquadest 

dan ekstrak gel Jatropha multifida 10%). Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor 
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tikus wistar dan dibagi menjadi 2 kelompok lagi yaitu hari ke-3 dan ke-5 kecuali 

kelompok kontrol hanya 1 kelompok saja. Jadi total kelompok secara keseluruhan terdiri 

dari 9 kelompok. 

ALAT DAN BAHAN 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlengkapan perawatan tikus putih 

(kandang dan pakan standart), burnisher yang sudah dimodifikasi, pinset chirurgis, 

bejana maserasi, gelas ukur, gunting bedah, mikroskop, cotton buds, burner, 

handscoon, pot untuk specimen mukosa labial.Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tanaman Jatropha multifida yang diperoleh dari Kediri, aquadest, CMC-Na, 

alkohol, buffer formalin 10%, bahan untuk pengecatan Hematoxylin eosin. 

CARA 

Setelah tikus wistar diadaptasi selama 1 minggu, dilakukan pembagian kelompok secara 

random. Sebelum mendapat perlakuan semua tikus di anastesi terlebih dahulu dengan 

menggunakan ketamin agar hewan coba tidak mengalami rasa sakit pada saat 

pembuatan ulser. Pembuatan ulser dilakukan dengan menggunakan burnisher yang 

sudah dimodifikasi sehingga bisa didapatkan ulser traumatikus yang homogen. Alat 

tersebut kemudian dipanaskan 1 menit dan di sentuhkan ke mukosa labial bawah tikus 

wistar selama 1 detik. Ulser akan terbentuk 2-3 hari. Pemberian obat ekstrak Jatropha 

multifida dilakukan pada hari ke-3Setelah ulser terbentuk dengan gambaran klinis 

eritema diperifer dan ditengahnya berwarna putih kekuningan. Setiap kelompok 

diberikan terapi 2 kali sehari secara topical dengan menggunakan cutton bud hingga 

hari ke-5. Pada hari ke-6 semua kelompok dikorbankan kemudian dibiopsi incise, 

kemudian diletakkan pada kertas saring yang sudah dibentuk agar jaringan mukosa bibir 

tikus wistar tidak terlipat ketika direndam buffer formalin 10%. Pewarnaan yang 

dilakukan adalah pengecatan Imunohistokima untuk melihat ekspresi TGF-β dan 

pengecatan Hemotoxylin eosin untuk melihat epitelisasi pada setiap kelompok dengan 

menggunakan mikroskop. 
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HASIL 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gambaran tanda panah hitam menunjukkan sel makrofag yang 
mengekspresikan TGF-β dengan pembesaran 400x (A); gambaran panjang epitelisasi 

yang ditandai dengan tanda panah hitam diukur dari ujung/tepi luka menuju infiltrasi sel 
epitel ke daerah sentral, dengan pembesaran 40x (B). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Diagram yang menunjukkan hasil perhitungan jumlah makrofag yang 
mengekspresikan TGF-β pada hari ke-3 terlihat paling tinggi pada konsentrasi J.Multifida 
10%, sedangkan pada hari ke-5 tampak rerata jumlah makrofag yang mengekspresi  
TGF-β tertinggi adalah pada konsentrasi  5%. Dan secara umum rerata jumlah makrofag 
yang mengekspresi TGF-β masih tinggi pada hari ke-5 dibandingkan hari ke-3 pada 
setiap kelompok. 
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Gambar 3. Diagram yang menunjukkan hasil perhitungan panjang epitelisasi masing-
masing kelompok didapatkan rerata panjang epitelisasi pada kelompok hari 
ke-5 dengan ekstrak J.Multifida 10% paling tinggi dibandingkan yang lain. 
sedangkan pada hari ke-3 pada setiap kelompok belum terlihat proses 
epitelisasinya. 

 
Tabel 1. Tabel tingkat signifikansi (p) uji normalitas ekspresi TGF-β dan panjang 

epitelisasi pada hari ke-3 dan ke-5 masing-masing kelompok (UT=Ulser 
traumatikus; P1(JM 2,5%)=Perlakuan dengan ekstrak Jatropha Multifida 2,5%; 
P2(JM5%)=Perlakuan dengan ekstrak Jatropha Multifida 5%; 
P3(JM10%)=Perlakuan dengan ekstrak Jatropha Multifida 10%). Besarnya nilai 
P dari tiap kelompok >0,05. 

Kelompok Hari ke-3) Hari ke-5 

TGF-β Epitelisasi TGF-β Epitelisasi 

Normal 0,990 - 0,990 - 
UT (kontrol) 0,764 - 0,534 0,279 
P1 (JM 2,5%) 0,982 - 0,974 0,869 
P2 (JM 5%) 0,949 0,331 0,908 0,976 
P3 (JM 10%) 0,425 0,388 0,934 0,645 

 
Tabel 2.  Hasil uji beda variabel ekspresi TGF-β pada hari ke-3 dan ke-5 masing-masing 

kelompok (UT=Ulser traumatikus; P1(JM 2,5%)=Perlakuan dengan ekstrak 
Jatropha Multifida 2,5%; P2(JM5%)=Perlakuan dengan ekstrak Jatropha 
Multifida 5%; P3(JM10%)=Perlakuan dengan ekstrak Jatropha Multifida 10%). 
Berbeda huruf superskrip menunjukkan adanya perbedaan bermakna 
menggunakan uji komparasi berganda LSD (harga p < 0,05)  

 

Kelompok N Hari ke-3 Hari ke-5 

P 
(Uji t 2 sample) 

Normal 6 0,17  ±  0,16a 0,17 ± 0,16 - 
UT (Kontrol) 6 1,03  ±  0,50b 2,12  ± 0,75b 0,15 
P1 (JM 2,5%) 6 2,15  ± 0,86bc 3,45  ± 1,41bd 0,83 
P2 (JM 5%) 6 2,65  ± 1,15bc 5,22 ± 1,21c 0,004* 

P3 (JM 10%) 6 2,77 ± 0,54c 4,60  ± 1,50cd 0,018* 

Harga p (ANOVA) < 0,0001 < 0,002  
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Tabel 3.  Hasil uji beda variabel Epitelisasi pada hari ke-3 dan ke-5 masing-masing 
kelompok (UT=Ulser traumatikus; P1(JM 2,5%)=Perlakuan dengan ekstrak 
Jatropha Multifida 2,5%; P2(JM5%)=Perlakuan dengan ekstrak Jatropha 
Multifida 5%; P3(JM10%)=Perlakuan dengan ekstrak Jatropha Multifida 10%). 
Berbeda huruf superskrip menunjukkan adanya perbedaan bermakna 
menggunakan uji komparasi berganda LSD (harga p < 0,05)  

 

Kelompok N Hari ke-3 Hari ke-5 Harga p 
(uji t 2 sample) 

UT (kontrol) 6  0 54,32 ± 85,13a 0,140 
P1 (JM 2,5%) 6 0 133,21 ± 89,09a 0,002 
P2 (JM 5%) 6 30,42 ± 52,16 116,73 ± 73,67a 0,041 
P3 (JM 10) 6 45,96 ± 86,58 376,87±317,523b 0,034 

Harga p (ANOVA) 0,206 0,023  

 

PEMBAHASAN  

Data hasil penelitian untuk Ekspresi TGF-β hari ke-3 yang telah dilakukan analisis 

statistik menunjukkan bahwa antara kelompok Normal dengan kelompok kontrol, P1/JM 

2,5%, dan P3/JM10% terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini terjadi karena Pada 

saat proses keradangan atau inflamasi tersebut berlangsung, terjadilah infiltrasi sel-sel 

radang seperti PMN (polimorfonuclear), makrofag dan limfosit yang bertujuan untuk 

menghancurkan jejas dan mikroorganisme yang masuk ke daerah luka (Topazian, 

Goldberg, Hupp, 2002). Pada fase ini makrofag yang teraktivasi akan menghasilkan 

berbagai sitokin dan growth factor  antara lain adalah interleukin-1(IL-1), Interleukin-6 

(IL-6), Interleukin-8 (IL-8), dan beberapa growth factor antara lain Transforming growth 

factor-beta (TGF-β), Platelet Derived growth factor (PDGF), dan Epithelial growth factor 

(EGF) dan Fibroblast growth factor (FGF). 

Ekspresi TGF-β hari ke-3 pada kelompok kontrol dengan P3/JM 10%  

menunjukkan ada perbedaan yang signifikan (p<0,05). Sedangkan antara kelompok 

Kontrol/UT dengan P1 dan P2 tidak ada perbedaan yang signifikan.  Hal ini berarti 

dengan pemberian ekstrak J.Multifida dengan dosis 10% adalah yang paling signifikan 

menstimulasi makrofag mengekspresikan TGF-β, hal ini sesuai dengan teori bahwa 

TGF-β merupakan molekul biologi yang diproduksi oleh sel untuk memulai proliferasi, 

migrasi dan diferensiasi dari berbagai macam jenis sel, juga untuk mengontrol 

pertumbuhan dan perbaikan sel. Flavonoid sebagai kandungan utama dalam ekstrak 

J.multifida berfungsi sebagai antiinflamasi sehingga mempengaruhi proses 

penyembuhan. Flavonoid akan menstimulus kerja makrofag untuk megekspresikan 
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growth factor dan sitokin-sitokin yang lain. salah satu flavonoid yang berperan pada fase 

hemostasis adalah leucoanthocyanes yang berfungsi menghentikan perdarahan ketika 

terjadi luka/ulkus. Tanaman ini kemudian disebut juga sebagai tanaman hemostasis 

(Akoegninou et al,2006). 

Hasil pembacaan untuk ekspresi TGF-β hari ke-5 pada kelompok Normal dengan 

kontrol; P1/JM 2,5%;  P2/JM 5%; P3/JM10% menunjukkan bahwa  terdapat perbedaan 

yang signifikan. Begitupun pada kelompok kontrol; kelompok P1/JM 2,5% dengan 

kelompok P2/JM 5%; P3/JM10% menunjukkan ada perbedaan yang signifikan. 

Sedangkan antara kelompok P2/JM 5% dengan P3/JM10% tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan,  hanya saja dari angka rerata P2 lebih tinggi dari pada P3. Dari data 

tersebut bisa disimpulkan bahwa pada hari ke-3 ekstrak tanaman J.Multifida 5% dan 

10% memiliki potensi meningkatkan ekspresi TGF-β dalam proses penyembuhan hal ini 

dikarenakan kandungan aktif dari tanaman J.Multifida seperti flavonoid yang akan 

mengaktifkan makrofag.  Makrofag akan mengeluarkan mediator inflamasi 

menyebabkan perlekatan   dengan dinding endotel pembuluh darah. Setelah terjadi 

perlekatan, neutrofil dan makrofag menembus dinding endotel tersebut dengan proses 

diapedesis melalui celah antar sel endotel. Neutrofil dan makrofag akan bergerak ke 

jaringan yang diserang mikroba, kemudian memfagosit mikroba yang ada disekitar ulser 

traumatikus. Selain itu makrofag juga akan mensekresi TGF-β yang akan menstimulus 

fibroblast kemudian fibroblast akan mensintesis kolagen sehingga membantu proses 

penyembuhan. Dengan pemberian ekstrak tanaman J.Multifida aktivasi makrofag akan 

meningkat. 

Hasil uji beda antara kelompok ekspresi TGF-β hari ke-3 dengan hari ke-5 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok P2 (JM 5%) hari ke-3 dengan hari 

ke-5, begitupun dengan kelompok P3 (JM10%) hari ke-3 dengan hari ke-5. Hal ini berarti 

proses proliferasi pada ulkus traumatikus  masih terjadi hingga hari ke-5. Akan tetapi 

menurut teori sitokin dan growth factor dalam kondisi seimbang ini diperlukan untuk 

kesembuhan luka, sehingga apabila kadarnya berlebihan akan memicu terjadinya 

jaringan fibrotic yang abnormal. TGF-β akan mengaktivasi proliferasi fibroblast serta 

mempengaruhi proses sintesis matrik ekstraseluler, terutama kolagen tipe 1 (Werner 

and Grose, 2003). Oleh karena itu meskipun rerata ekspresi TGF-β pada kelompok P2 

(JM 5%) lebih tinggi dari pada P3 (JM 10%), peneliti menyimpulkan untuk kelompok P3 

(JM 10%) lebih menunjukkan proses penyembuhan yang lebih baik dari kelompok P2 

(JM 5%). 
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Hasil uji beda antara kelompok ekspresi TGF-β hari ke-3 dengan hari ke-5 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok P2 (JM 5%) hari ke-3 dengan hari 

ke-5, begitupun dengan kelompok P3 (JM10%) hari ke-3 dengan hari ke-5. Hal ini berarti 

proses proliferasi pada ulser traumatikus  masih terjadi hingga hari ke-5. Akan tetapi 

menurut teori, sitokin dan growth factor dalam kondisi seimbang ini diperlukan untuk 

kesembuhan luka, sehingga apabila kadarnya berlebihan akan memicu terjadinya 

jaringan fibrotic yang abnormal. TGF-β akan mengaktivasi proliferasi fibroblast serta 

mempengaruhi proses sintesis matrik ekstraseluler, terutama kolagen tipe 1 (Werner 

and Grose, 2003). Oleh karena itu meskipun rerata ekspresi TGF-β pada kelompok P2 

(JM 5%) lebih tinggi dari pada P3 (JM 10%), peneliti menyimpulkan untuk kelompok P3 

(JM 10%) lebih menunjukkan proses penyembuhan yang lebih baik dari kelompok P2 

(JM 5%). 

Hasil analisa data untuk panjang epitlelisasai pada hari ke-3 untuk semua 

kelompok tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena proses epitelisasi baru 

berlangsung 5-10 hari pada luka superfisial atau beberapa bulan tergantung ukuran 

defek, suplai nutrient, jumlah sel basal yang tersisa dan kondisi sekitar luka.  Epitelisasi 

merupakan bagian dari fase proliferasi, Sel pertama yang melekat pada membran basal 

dimana sel basal ini akan menyebrangi luka dan sel epitel di atasnya. Seperti halnya 

keratinosit yang terus migrasi, maka sel epitel baru harus dibentuk pada tepi luka untuk 

ditempatkan pada daerah luka. Growthfactor (GF) terstimulasi oleh integrin dan Matrix 

Metalloproteinase (MMP) yang akan menyebabkan sel berproliferasi mulai dari tepi luka.  

Growthfactor tersebut dikeluarkan selama peradangan dan membantu tahap proliferasi, 

yang biasanya berlangsung antara 4 dan 21 hari setelah luka terjadi. 

Sedangkan dari hasil data epitelisasi pada hari ke-5 menunjukkan bahwa 

panjang epitelisasi berbeda signifikan pada kelompok P3 (J.Multifida 10%) dibandingkan 

dengan kelompok kontrol, P1 dan P2. Berbagai kandungan yang terdapat dalam getah 

pohon Jatropha multifida L  sebagai antiinflamasi adalah flavonoid. Sementara lektin 

berfungsi menstimulasi pertumbuhan sel kulit, sedangkan bahan aktif lain yang juga 

mempercepat penyembuhan luka adalah saponin. Saponin memiliki aktivitas sebagai 

antibiotic dan sifat antioksidan. Sementara tanin dilaporkan memiliki aktivitas sebagai 

antiseptic dan zat yang dapat menyebabkan pengendapatn protein pada permukaan sel, 

sehingga permeabilitas membran sel menurun tanpa mengganggu integritas fungsi 

membran (Yao et al,2006). 
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 Data uji beda antara kelompok epitelisasi pada hari ke-3 dengan hari ke-5 

menunjukkan bahwa terjadi perbedaan signifikan antara kelompok P1 (JM 2,5%) hari 

ke-3 dengan hari ke-5, yang artinya pada hari ke-5 sudah terjadi epitelisasi. Kelompok 

P1 (JM 2,5%), P2 (JM 5%), P3 (JM 10%)  hari ke-3 dengan hari ke-5 terdapat 

perbedaan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak J.Multifida pada 

ulser traumatikus akan tampak epitelisasi pada hari ke-5, hal ini sesuai dengan teori 

bahwa pada fase proliferasi yang terjadi sekitar hari keempat hingga hari ke-21 

tergantung dari ukuran luka. Pada fase proliferasi ini pembentukan jaringan epitel dan 

pembuluh darah baru merupakan hal utama yang mendasari proses penyembuhan 

selanjutnya yaitu remodeling. Selama tahap ini fibroblast akan dirangsang oleh growth 

factor untuk memperbaiki situs luka dan menghasilkan komponen matriks ekstraseluler 

(ECM), seperti kolagen, elastin dan glikosaminoglikan, untuk membentuk jaringan 

granulasi. Fibroblast juga mensekresi FGF bersama dengan VEGF yang dihasilkan oleh 

trombosit dan neutrofil, bertindak sebagai faktor angiogenik untuk merangsang 

proliferasi sel endotel dan migrasi epitel, sehingga dapat meningkatkan vakularisasi di 

lokasi penyembuhan, fibroblast dan sel endotel bertindak untuk memperbaiki jaringan 

dari dasar luka, keratinosit bekerja pada margin luka dan proliferasi yang akan 

mempertahankan epitelisasi pada permukaan (Johnstone, 2005).  

KESIMPULAN  

Ekstrak Jatropha multifida 10% memiliki potensi terhadap ekspresi TGF-β dan 

epitelisasi pada proses penyembuhan ulser traumatikus mukosa rongga mulut. Ekstrak 

gel Jatropha multifida 2,5% dan 5% tidak memiliki pengaruh yang lebih baik dari 10%. 

Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan untuk menganalisa potensi ekstrak Jatropha 

multifida terhadap MatrixMetalloProteinnase (MMP) pada proses healing.  
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ABSTRACT 

This study was aimed to explore the antioxidant potency of magosteen (Garcinia magostana) 
crude pericarp extract on cholesterol  and fasting blood glucose level of diabetic mice. This study 
used animal model of 3-4 months old male mice. Mice was divided into two groups, which were 
normal control group without streptozotocin (STZ) induction (KN) and STZ-induced diabetic mice. 
Streptozotocin induction was conducted by multiple low dose method using 30 mg/kg bw dose 
injected for five times (daily injection). Diabetic mice group was further divided into three 
subgroups consisting of diabetic control (KD), Metformin HCl control (KM), and treatment group 
given various dose of extract. Treatment group was separated into three group based on extract 
dose given; P1 was given 50 mg/kg bw extract, P2 was given 100 mg/kg bw extract, and P3 
which was given 200 mg/kg bw. All treatment was conducted for 14 days. On the 15th day, body 
weight and blood glucose level was evaluated after mice was fasted for 5-6 hours. Result showed 
that magosteen pericarp crude extract, administration to diabetic mice resulted on decreasing 
mice cholesterol and fasting blood glucose level, previously increased because of hyperglycemia 
condition and positive correlation was significantly found on reducing cholesterol and fasting 
blood glucose  level of diabetic mice. 

 
Keywords:Cholesterol level, Diabetic mice, Fasting blood glucose, Magosteen crude pericarp 

extract 
 
PENDAHULUAN 

Diabetes melitus (DM) merupakan  penyakit metabolik multisistem,  dengan ciri hiperglikemik 

akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Kelainan tersebut menyebabkan 

abnormalitas dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan protein.  Estimasi prevalensi diabetes 

mellitus  menyerang lebih dari 360 juta jiwa manusia di seluruh dunia (6% populasi). Pada tahun 

2025 diperkirakan jumlah penderita DM meningkat lima kali lipat (Sharma et al., 2007). Menurut 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2030 penyandang diabetes melitus di Indonesia 

akan meningkat sebanyak 28,3 juta orang. Indonesia akan menduduki peringkat ke empat 

setelah China, India, dan Amerika Serikat yang memiliki penyandang diabetes terbanyak dengan 

populasi penduduk terbesar di dunia. ( Anonim, 2011). 

Diabetes melitus dibedakan menjadi DM tipe 1 (insulin dependent diabetes mellitus) dan DM tipe 

2 (non-insulin dependent diabetes mellitus). Diabetes melitus tipe 1 adalah suatu gangguan 
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autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel pankreas, sehingga 

merusak kemampuan seseorang untuk menghasilkan insulin. Diabetes melitus tipe 2, yaitu 

penyakit diabetes yang ditandai dengan terjadinya defisiensi insulin atau penurunan sensitivitas 

sel target yang sensitif insulin akibat adanya perubahan pada reseptor (resistensi insulin)  dan 

gangguan sel β pankreas dalam mensekresi insulin (Champbell et al., 2004).  

Salah satu penyebab utama dari DM adalah obesitas (WHO, 2013). Indonesia termasuk salah 

satu negara dengan jumlah penderita obesitas yang cukup tinggi, seiring dengan peningkatan 

pendapatan masyarakat dan gaya hidup yang kurang sehat. Berdasarkan data dari International 

Diabetes Federation (IDF), terdapat kurang lebih 8.5 juta kasus diabetes di Indonesia akibat 

faktor obesitas (IDF, 2013).  Obesitas didefinisikan sebagai kondisi abnormal dimana terjadi 

akumulasi lemak yang berlebihan di dalam tubuh yang dapat menyebabkan resiko kesehatan. 

Obesitas merupakan faktor utama berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit 

kardiovaskular dan kanker. Obesitas merupakan kondisi kompleks yang merupakan kombinasi 

dari beberapa faktor, seperti genetik, budaya, perilaku, dan lingkungan. Penyebab utama dari 

terjadinya obesitas adalah kelebihan asupan energi yang tidak sesuai dengan pengeluaran 

energi dalam jangka panjang (Riccardi et al., 2004). Kecenderungan obesitas lebih sering terjadi 

pada individu yang memiliki gaya hidup dengan tingkat aktivitas ringan serta mengkonsumsi 

asupan makanan tinggi kalori serta rendah zat gizi mikro (Swinburn et al., 2004).  

Pada awalnya obesitas hanya menjadi permasalahan pada negara-negara dengan pendapatan 

perkapita masyarakat yang cukup tinggi, tetapi belakangan angka obesitas meningkat pula pada 

negara-negara berkembang, khususnya di daerah perkotaan (WHO, 2014). Angka obesitas saat 

ini telah bertambah dua kali lipat dibanding pada tahun 1980. Menurut data WHO, terdapat 42 

juta anak-anak di bawah umur lima tahun dan 1.4 miliar orang dewasa yang memiliki berat badan 

berlebih (overweight) dan 500 juta diantaranya mengalami obesitas (WHO, 2014). Keadaan 

hiperlipidemia pada obesitas dapat meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh yang dapat 

mengakibatkan berbagai komplikasi. Penderita obesitas juga mengalami peningkatan kadar 

kolesterol dalam tubuh (hiperkolesterolemia) yang disebabkan oleh penumpukan lemak yang 

berlebih di dalam tubuh. Salah satu dampak negatif obesitas adalah resistensi insulin, yaitu 

ketidakmampuan insulin untuk menghasilkan fungsi biologik secara normal (menurunnya 

sensitivitas jaringan terhadap insulin). Pada penderita obesitas akan berkembang resistensi 

terhadap aksi seluler insulin yang ditandai oleh berkurangnya kemampuan insulin mendukung 

pengambilan glukosa pada lemak dan otot, sehingga terjadi suatu kondisi hiperglikemia yang 

berkepanjangan (Clung  et.al., 2004).  

Kondisi hiperglikemia berakibat langsung terjadinya peningkatan kadar Reactive Oxygen Species 

(ROS) dan Reactive Nitrogen Species (RNS). ROS dan RNS secara langsung dapat 

mengoksidasi dan merusak DNA, protein, dan lipid. Tingginya kadar ROS dan RNS juga secara 

tidak langsung dapat merusak makromolekul. Reactive Oxygen Species (ROS) dan Reactive 
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Nitrogen Species (RNS) merupakan molekul sangat reaktif yang dapat merusak dan 

menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan antara 

jumlah molekul yang sangat reaktif (ROS dan RNS) dengan antioksidan yang ada. Dalam banyak 

studi yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa disfungsi sel β merupakan akibat 

dari tingginya kadar asam lemak bebas dan glukosa. Sel β sangat sensitif terhadap ROS dan 

RNS dikarenakan pada sel ini tidak memiliki enzim penangkal radikal bebas (antioksidan) yang 

banyak seperti katalase dan superoksida dismutase. Molekul-molekul yang sangat reaktif ini 

(ROS dan RNS) mengoksidasi gugus sulfhidril protein, asam amino nitrat seperti tirosin, dan 

meningkatkan peroksidasi lipid (Evans et al., 2003).  

Antioksidan merupakan zat yang menghambat dampak negatif dari radikal bebas dengan 

memberikan elektron sehingga kerusakan lipid, membran dinding sel, pembuluh darah, DNA, dan 

kerusakan lain yang diakibatkan oleh senyawa reaktif seperti ROS. Untuk mengurangi terjadinya 

efek buruk dari radikal bebas tersebut, dibutuhkan antioksidan tambahan dari luar (eksogen), 

seperti vitamin E, vitamin C maupun antioksidan-antioksidan lain yang didapat dari 

mengkonsumsi berbagai jenis buah dan sayur yang mengandung antioksidan tinggi. Indonesia 

memiliki kekayaan yang sangat besar dalam hal potensi sumber obat-obatan alami dari bahan 

alam. Negara tropis yang kaya sumber daya hayati ini diperkirakan memiliki sekitar 30.000 

spesies tumbuhan dan kurang lebih 7.000 spesies diantaranya diketahui sebagai tanaman 

berkhasiat obat (Bintang, 2011). 

Salah satu tanaman yang merupakan bahan baku obat tradisional di Indonesia adalah manggis 

(Garcinia mangostana, L). Tanaman manggis merupakan pohon buah yang berasal dari daerah 

Asia tenggara, yang meliputi Indonesia, Malaysia Thailand dan Myanmar. Akhir akhir ini buah 

manggis dijuluki sebagai “ Queen of Fruits” atau si buah Ratu, karena buah manggis sangat 

bermanfaat untuk mengobati  berbagai macam penyakit seperti kanker, jantung, arthritis, diare, 

radang amandel, keputihan dan  disentri, di samping itu  ekstrak  kulit manggis juga berperanan 

sebagai obat anti-hipertensi, anti-inflamasi, anti-mikroorganisme, anti-diabetik, bahkan anti-HIV 

(Nugroho, 2012).  Dalam kulit buah manggis  terdapat senyawa aktif yang dikenal dengan nama  

xanthone.  Selain mempunyai aktivitas anti-hipertensi dan anti-inflamasi, senyawa xanthone juga 

berperanan sebagai antioksidan yang  sangat kuat,  jika dibandingkan dengan vitamin C maupun 

vitamin E dalam menangkal radikal bebas dan mencegah kerusakan sel, serta menghambat 

proses degenerasi sel (Jung et al., 2006).  

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan apakah pemberian ekstrak kasar kulit 

buah manggis dapat menurunkan kadar kolesterol dan kadar glukosa darah puasa  pada mencit 

diabetik yang diinduksi minyak babi dan STZ. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa 

pemberian ekstrak kasar kulit buah manggis mampu menurunkan kadar kolesterol dan kadar 

glukosa darah puasa mencit diabetik  yang diinduksi minyak babi dan STZ.  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penderita diabetes 

mellitus dengan memanfaatkan sumberdaya alam lokal, meningkatkan nilai ekonomi buah 

buahan tropis, khususnya buah manggis yang berpotensi sebagai antioksidan, dan memberikan 

tambahan wawasan bagi mahasiswa akan potensi bahan lokal yang ada di lingkungan sekitar, 

yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan  penanggulangan penyakit degeneratif. 

 

METODE PENELITIAN 

BAHAN DAN CARA KERJA 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental yang dilakukan di Laboratorium Hewan coba dan 

Lab. Histologi Fakultas Sains dan Teknologi, serta  Institute of Tropical Diseases (ITD) 

Universitas Airlangga. Sampel penelitian yang digunakan adalah mencit jantan dewasa, jenis 

Mus musculus strain BALB/C, berumur 3-4 bulan, berat badan berkisar 25-40 g. Bahan penelitian 

berupa buah manggis (Garcinia mangostana,L)  dan bahan-bahan untuk:  freeze drying (dry ice, 

etanol teknis),  pembuatan ekstrak kasar (ethanol ),  induksi diabetes pada mencit menggunakan 

STZ (streptozotocin),  larutan buffer sitrat pH 4,5, dan phosphate-buffered saline(PBS), pelarut 

ekstrak CMC (carboxymethylcellulose),  obat standar antidiabetik (Metformin HCl 100 mg/Kg BB 

), lard (minyak babi) ,bahan   anestesi (xylasin dan ketamin),  glukosa (10% D-glukosa dalam 

akuades). Alat utama dalam penelitian ini adalah kandang mencit berupa bak plastik dengan 

tutup dari kawat kasa, botol minum, tempat pakan, sekam, mikroskop, petridish, timbangan 

analitik dengan ketelitian 4 angka dibelakang koma,  jarum injeksi 2-3G yang  telah diberi 

pengaman timah di ujungnya, jarum injeksi insulin ukuran 1 ml  untuk induksi diabetes, 

glukometer Accucheck, glucostrips, Easy Touch, blood colesterol strips, alat-alat gelas, rotary 

vacuum evaporator  dan table ompong (Sharma et al. 2007).  

Prosedur pelaksanaan penelitian diawali dengan pembuatan ekstrak kasar kulit buah manggis. 

Buah manggis yang digunakan sebagai bahan ekstraks adalah kulit buah bagian dalam.  Sampel 

penelitian terdiri dari 24 ekor mencit jantan, dibagi menjadi kelompok kontrol normal (KN) dan 

kelompok diabet ( diinduksi dengan STZ). Sampel penelitian diukur kada kolesterol darah puasa 

sebelum dan sesudah pemberian lard, selanjutnya kelompok perlakuan diabet diinduksi dengan 

STZ dan pengukuran kadar glukosa darah puasa diukur pada hari ke 7 dan 14 setelah induksi 

STZ. Pengukuran kadar glukosa darah dengan glukometer untuk menentukan kondisi diabetik 

mencit. Hanya mencit dengan kadar gula darah puasa lebih dari 170 mg/dL yang digunakan 

sebagai kelompok mencit diabetik. Pengelompokan hewan coba dilakukan sebagai berikut : 

mencit non diabetik digunakan sebagai kelompok kontrol normal (KN). Sedangkan mencit 

diabetik hasil induksi STZ dibagi menjadi 2 kelompok kontrol yaitu kelompok kontrol diabetik (KD) 

, kelompok kontrol diabetik yang diberi obat Metformin HCl dosis 100 mg/Kg BB (KM) dan 

kelompok perlakuan ekstraks kulit buah manggis. Kelompok perlakuan ekstrak kulit buah 
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manggis  dibagi menjadi 3 sub kelompok perlakuan yaitu P1, diberi  50 mg / Kg BB, P2  diberi  

100 mg / Kg BB  dan P3 diberi  200  mg / Kg BB.   

Tiap kelompok terdiri dari 4 ( empat ) ekor mencit. Pemberian  ekstrak kasar kulit buah manggis  

per oral dengan dosis  tertentu, mengacu pada dosis hasil uji toksisitas yang dilakukan oleh 

Husen dkk (2013), dengan hasil LD50 = 630,95 mg/KG BB. Pemberian perlakuan dilakukan 

selama 14 hari.  Pengukuran  kadar kolesterol dan kadar glukosa darah puasa dilakukan pada 

semua kelompok mencit sebelum dan sesudah pemberian minyak babi, selanjutnya pada hari 

pertama, hari ketujuh, serta hari ke 14 perlakuan ekstrak kulit buah manggis. Pengukuran kadar 

kolesterol menggunakan alat Easy Touchmulti-function monitoring System, yang dilengkapi 

dengan cholesterol test strips, dan pengukuran kadar glukosa darah puasa, menggunakan alat 

Accucheck yang dilengkapi dengan Accucheck strip. Pengukuran kadar kolesterol dan glukosa 

darah puasa  dilakukan setelah mencit dipuasakan selama 6 - 8  jam. 

 

HASIL  

Data hasil pembacaan dan penghitungan terhadap rerata kadar kolesterol dan kadar glukosa 

darah puasa  mencit,  sebelum dan sesudah pemberian lard,  disajikan pada table 1  serta 

gambar 1. Sedangkan data hasil pembacaan dan penghitungan rerata kadar kolesterol dan 

glukosa darah puasa  mencit, setelah pemberian ekstrak kulit buah manggis pada hari ke 1, dan 

14 disajikan pada table 2 dan gambar 2. 

 

Tabel 1.  Rerata hasil pembacaan dan penghitungan kadar kolesterol dan kadar glukosa darah  
puasa mencit, sebelum dan sesudah pemberian lard 

 
 Rerata kadar kolesterol darah 

puasa (mg/dL) 

 

Rerata kadar glukosa darah puasa  

(mg/dL) 

 

Sebelum pemberian lard 141.9583 ±  8,6284 

 

117,2500 ±  10,0228 

 

Sesudah pemberian lard 154.6250 ± 15.1939 120,0000 ±  9,6819 

 

 



Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

875 

 

 

Gambar 1.Diagram yang menunjukkan pengaruh pemberian lard ( minyak babi) pada mencit 
terhadap rerata kadar kolesterol dan kadar glukosa  darah  puasa  (mg/dL) pada 
mencit . Huruf-huruf yang berada di atas diagram masing-masing kelompok 
menunjukkan hasil uji t  pada ά = 0.05. Huruf yang sama menunjukkan beda tidak 
bermakna. Huruf yang berbeda menunjukkan beda bermakna. 

 
Tabel 2. Rerata hasil pembacaan dan penghitungan  kadar kolesterol  dan kadar glukosa darah 

puasa mencit, setelah pemberian ekstrak kulit buah manggis  pada hari ke 1 ,7 dan  14 

 
Kelompok Rerata kadar kolesterol darah 

puasa (mg/dL) 
Rerata kadar glukosa darah puasa  
(mg/dL) 

KN 150,08  ±  8,04 131,58 ± 20,77 

KD 171,33 ± 24,25 197,67 ± 33,75 

KM 150,92 ± 15,06 141,42 ± 54,18 

P1 141,75 ± 26,26 137,92 ± 45,77 

P2 147,00 ± 13,48 156,42 ± 20,81 

P3 120,33 ± 17,94 133,50 ± 32,08 
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Gambar 2.Diagram yang menunjukkan pengaruh pemberian ekstrak kulit buah manggis terhadap 
rerata kadar kolesterol dan kadar glukosa darah puasa (mg/dL) pada mencit DM. 
KN=kelompok kontrol normal. KD=kelompok kontrol DM tanpa metformin HCl. 
KM=kelompok kontrol DM-metformin HCl 100 mg/Kg BB. P1=kelompok perlakuan 
DM-ekstrak manggis 50 mg/Kg BB. P2= kelompok perlakuan DM-ekstrak manggis 
100 mg/Kg BB. P3 = kelompok perlakuan DM-ekstrak manggis 200 mg/Kg BB. 
Perlakuan ekstrak  kulit manggis diberikan selama 14 hari. Huruf-huruf yang berada 
di atas diagram masing-masing kelompok menunjukkan hasil uji Duncan  pada α = 
0.05. Huruf yang sama menunjukkan beda tidak bermakna. Huruf yang berbeda 
menunjukkan beda bermakna. 

PEMBAHASAN 

Dari hasil pengukuran terhadap rerata kadar kolesterol  dan kadar glukosa darah puasa hewan 

coba ( tabel 1 dan gambar 1 ), sebelum dan sesudah pemberian lard, menunjukkan adanya 

peningkatan kadar kolesterol darah puasa secara bermakna ( hasil uji t dengan α = 0,05). Hal 

tersebut membuktikan bahwa pemberian  minyak babi selama 21 hari mampu meningkatkan  

kadar kolesterol darah puasa mencit  dari rerata   141.9583 ± 8,6284  sebelum lard, menjadi 

154.6250 ± 15.1939 sesudah pemberian lard.  Peningkatan kadar kolesterol darah puasa 

tersebut  disebabkan karena kondisi obesitas dan hiperlipidemia, baik di dalam darah maupun di 

dalam jaringan tubuh hewan coba. Obesitas terjadi akibat dari akumulasi lemak yang berlebihan 

di dalam jaringan tubuh yang menyebabkan munculnya berbagai penyakit kronis, seperti penyakit 

kardiovaskular dan kanker. Penyebab utama dari terjadinya obesitas adalah kelebihan asupan 

energi yang tidak sesuai dengan pengeluaran energi dalam jangka panjang. Penderita obesitas 

juga mengalami hiperkolesterolemia, yang disebabkan oleh penumpukan lemak yang berlebih di 

dalam tubuh. Salah satu dampak negatif obesitas adalah resistensi insulin, yaitu ketidak 

mampuan insulin untuk menghasilkan fungsi biologik secara normal. Pada penderita obesitas 

akan berkembang resistensi terhadap aksi seluler insulin yang ditandai oleh berkurangnya 

kemampuan insulin mendukung pengambilan glukosa pada lemak dan otot, sehingga terjadi 

suatu kondisi hiperglikemia yang berkepanjangan (Park, 2006). Hasil pengukuran kadar glukosa 

darah puasa hewan coba mencit sebelum dan sesudah pemberian lard ( minyak babi), 
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menunjukkan hasil rerata dari 117,250 ± 10,022 menjadi 120,000 ± 9,681. Hal ini menunjukkan  

bahwa, tidak ada perbedaan yang bermakna antara kadar glukosa darah mencit sebelum dan 

sesudah pemberian lard ( minyak babi). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi 

hiperlipidemia tidak sampai mengakibatkan perubahan aktivitas penggunaan glukosa. Hal 

tersebut terjadi karena kondisi hiperlipidemia akibat pemberian lard selama 21 hari, belum 

mampu merangsang  tingginya kadar asam lemak bebas di dalam plasma dan meningkatnya 

akumulasi triasil gliserol dan fosfolipid dalam sel sel, termasuk sel sel yang sensitive terhadap 

insulin. Apabila terjadi akumulasi  triasil gliserol dan fosfolipid dalam sel, akumulasi tersebut akan 

mengakibatkan fosforilasi insulin receptor substrate (IRS) pada residu serin, dan bukan pada 

residu tirosin.  Kondisi ini dapat mengganggu signaling untuk translokasi GLUT-4 ke permukaan 

sel, sehingga terjadi kondisi hiperglikemik di luar sel.  

Pemberian lard dilakukan untuk menginduksi kondisi hiperlipidemia dan obesitas, yang 

diharapkan dapat membantu terjadinya kondisi diabetik  pada mencit sebelum diinduksi STZ,  

dan diberi perlakuan  ekstrak kasar kulit buah manggis. Data hasil pengukuran kadar kolesterol  

dan glukosa darah  puasa mencit, yang diberi perlakuan ekstrak kasar kulit buah manggis, dapat 

dilihat pada table 2 dan gambar 2. Dari  tabel 2 dan gambar 2 tersebut di atas dapat diketahui 

bahwa, kondisi hiperlipidemia yang diinduksi dengan STZ, dapat menyebabkan terjadinya 

hiperkolesterolemia dan kondisi hiperglikemik. Kondisi tersebut  ditandai dengan  peningkatan 

kadar kolesterol dan tingginya kadar glukosa darah puasa pada mencit kelompok diabetik  (KD). 

Menurut Sharma  dkk (2007),  induksi STZ mampu merusak sel sel β Langerhan dan 

menyebabkan terjadinya kondisi  DM tipe II. Keadaan  tersebut disebabkan karena dua hal, yaitu 

penurunan respon jaringan perifer terhadap insulin, yang dinamakan resistensi insulin dan 

penurunan kemampuan sel β pankreas untuk mensekresi insulin sebagai respon terhadap beban 

glukosa. Sebagian besar DM tipe II diawali dengan kegemukan karena kelebihan makan. 

Sebagai kompensasi sel β pankreas merespon dengan mensekresi insulin lebih banyak sehingga 

kadar insulin meningkat (hiperinsulinemia). Konsentrasi insulin yang tinggi mengakibatkan 

reseptor insulin berupaya melakukan pengaturan sendiri (self regulation) dengan menurunkan 

jumlah reseptor atau down regulation. Hal ini membawa dampak pada penurunan respon 

reseptornya dan lebih lanjut mengakibatkan terjadinya resistensi insulin (Nugroho, 2006). 

Kondisi hiperglikemik mengakibatkan glukosa tidak bisa diproses menjadi energy, maka energi 

terpaksa dibuat dari sumber lain seperti lemak dan protein. Oleh karena itu, energi diperoleh 

melalui peningkatan katabolisme protein dan lemak. Seiring dengan kondisi tersebut, terjadi 

perangsangan lipolisis serta peningkatan kadar asam lemak bebas dan gliserol darah. Dalam hal 

ini terjadi peningkatan produksi asetil-KoA oleh hati, yang pada gilirannya diubah menjadi asam 

asetoasetat dan pada akhirnya direduksi menjadi asam β-hidroksibutirat atau mengalami 

dekarboksilasi menjadi aseton (Nugroho, 2006). Akibat dibentuknya energi dari protein dan 

lemak, kadar kolesterol yang terbentuk pada rantai metabolisme lemak dan protein meningkat. 
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Pada penderita DM, kondisi hiperglikemia menyebabkan terjadi peningkatan produksi reactive 

oxygen species (ROS) dan reactive nitrogen species (RNS) akibat meningkatnya oksidasi 

NADPH pada jaringan endotel. Reactive Oxygen Species (ROS) dan Reactive Nitrogen Species 

(RNS) adalah molekul yang sangat reaktif yang secara langsung dapat mengoksidasi dan 

merusak DNA, protein, dan lipid dan menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif terjadi apabila 

terjadi ketidakseimbangan antara jumlah molekul yang sangat reaktif (ROS dan RNS) dengan 

antioksidan yang ada ( Husen, 2015). 

Pada kelompok mencit diabet yang diberi Metformin HCl (KM) 100 mg/dL, dan kelompok mencit 

diabetic yang diberi perlakuan ekstrak kulit buah manggis 50mg/Kg BB (P1), 100 mg/KgBB (P2) 

dan 200 mg/KgBB (P3), keempat kelompok perlakuan tersebut menunjukkan kadar kolesterol 

darah dan kadar glukosa darah puasa yang menurun jika dibandingkan dengan kelompok KD, 

namun jika dibandingkan dengan kelompok normal (KN), keempat perlakuan tersebut tidak 

menunjukkan perbedaan yang bermakna. Hal tersebut membuktikan bahwa antioksidan yang 

terdapat di dalam ekstrak kulit buah manggis, mampu menurunkan kadar kolesterol darah dan 

kadar glukosa darah setara dengan kelompok control normalnya. 

Dari hasil uji korelasi  dari Pearson dapat diketahui bahwa, ada hubungan positif yang signifikan 

antara penurunan kadar kolesterol  dengan penurunan kadar glukosa darah puasa mencit.  

Semakin rendah rerata kadar kolesterol darah  mencit yang terukur semakin menurun  pula 

rerata kadar glukosa  darah puasa yang terukur. Hal tersebut  di tunjukkan dengan   nilai 

korelasinya  sebesar 0,613 dalam taraf signifikansi α = 0,01. Terjadinya penurunan kadar 

kolesterol dan kadar glukosa darah  pada kelompok P1,P2 dan P3 menunjukkan terjadinya 

perbaikan sel sel β Langerhans yang berdampak pada peningkatan hormon insulin, sehingga 

glukosa mampu diserap oleh sel sel otot, dan sel sesl hepar. Di samping kondisi tersebut di atas, 

pemberian antioksidan dari ekstrak kulit buah manggis juga mampu menekan  proses lipolisis 

yang terjadi di dalam hepar serta peningkatan kadar asam lemak bebas dan gliserol darah. 

(Nugroho, 2006).  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian lard mampu meningkatkan kadar 

kolesterol darah puasa mencit secara bermakna, namun pemberiaan lard  belum mampu 

meningkatkan kadar glukosa darah puasa mencit. Pemberian ekstrak kulit buah manggis mampu 

menurunkan kadar kolesterol darah dan kadar glukosa darah puasa pada hewan coba setara 

dengan kadar kolesterol dan kadar glukosa darah pada kelompok kontrol normal secara 

bermakna.. Dari hasil penelitian ini disarankan untuk selalu dilakukan penyuluhan kepada 

masyarakat luas, tentang manfaat ekstrak kulit buah manggis dalam menanggulangi berbagai 

macam penyakit metabolik, khususnya penyakit diabetes mellitus. Di samping itu perlu juga 

dilakukan penyuluhan tentang khasiat buah manggis sebagai obat tradisional yang dapat 

digunakan sebagai obat sariawan, anti kolesterol dan obat luka,yang terbukti lebih efektif dan 
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lebih berdaya guna, dibandingkan dengan vitamin C maupun vitamin E dalam melawan radikal 

bebas. 
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ABSTRACT 
Coriolus versicolor mushroom has long been used as medication drugs, the active 
ingredients in C. versicolor fungus was Polysaccharides-Krestin (PSK). This study was 
conducted to determine The effect of used of PSK that extracted from C. versicolor for 4 
months in a low dose by SGOT and SGPT levels. This study used a completely 
randomized design that divided into 5 groups, namely K (PSK 0.0 mg / kg BW); P1 (PSK 
0.5 mg / kg BW); P2 (PSK 1.0 mg / kg BW); P3 (PSK 2.0 mg / kg BW); and P4 (PSK 4.0 
mg / kg BW) in Mus musculus with each 5 replication. After treatmentswere complete, 
Mus musculus blood serum were isolated for SGOT and SGPT tested with a wavelength 
of 365 nm respectively. Anova test results showed no significant results and still within 
normal limits, for SGOT results between 105.89 to 129.72 IU / L and for SGPT results 
between 31.77 to 39.71 IU / L. The conclusion from this study was, the given of extracts 
of Coriolus versicolor PSK during the 4-month did not cause any increased levels of 
SGOT and SGPT in the serum blood of Mus musculus. 
Keywords : Coriolus versicolor, Polysaccharide krestin, SGOT, SGPT. 
 

PENDAHULUAN 

Jamur Coriolus versicolor atau lebih dikenal sebagai jamur Yunzhi, sejak jaman dahulu 

telah digunakan sebagai bahan obat-obatan (Chu and Chow, 2002). Jamur Coriolus 

versicolor telah digunakan secara luas untuk pencegahan dan pengobatan kanker, serta 

infeksi di China. Dan sekarang ini, studi klinis dan preklinis menunjukkan bahwa ekstrak 

Coriolus versicolor menunjukkan berbagai aktivitas biologis, termasuk efek stimulasi 

pada sel imun yang berbeda dan penghambatan pertumbuhan kanker (Eliza et al, 

2012). Pemberian ekstrak Coriolus versicolor pada penderita kanker mampu 

meningkatkan harapan hidup yang signifikan jika dibandingkan dengan pengobatan anti-

kanker konvensional (Fisher and Yang, 2002). Jamur Coriolus versicolor merupakan 

salah satu jamur yang ekstraknya dapat digunakan sebagai alternatif anti kanker, karena 

mengandung bahan aktif Polisakarida-Krestin (PSK), merupakan protein-terikat 

polisakarida yang unik, yang telah digunakan sebagai agen chemoimmunotherapy 

dalam pengobatan kanker di Asia selama lebih dari 30 tahun (Cui et al., 2007; Gern et 

al., 2008;, Li et al., 2008). Derivat jamur berupa polisakarida telah menunjukkan efek 

obat termasuk menurunkan tingkat tekanan darah dan kolesterol, serta perlindungan 
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hepar dan anti fibrotik, anti-inflamasi, anti-diabetes, dan aktifitas anti-virus. Dalam 

hubungannya dengan kemoterapi, Kobayashi et al. (1995) mengatakan bahwa 

polisakarida-krestin (PSK) telah meningkatkan waktu kelangsungan hidup pasien kanker 

dalam studi acak, kontrol, dengan kanker perut (meta-analisis dari 8000 pasien). 

Menurut Cheng and Leung (2008), polisakarida krestin (PSK) yang memiliki bahan aktif 

β-glukan juga telah terbukti dapat menghambat proliferasi sel tumor secara in vitro [8], 

dan dapat berfungsi sebagai imunomodulator. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Hewan Coba 

Penelitian ini menggunakan 25 ekor Mus musculus betina dewasa berumur 8-10 

minggu, berat badan sekitar 25-30 gram yang diperoleh dari Instalansi Kandang Hewan 

Percobaan (IKHP) Pusvetma Surabaya. Hewan coba dipelihara dalam ruangan bersuhu 

23-250C, diberi pakan kelinci dan air suling. Sebelum diberi perlakuan, hewan coba 

terlebih dahulu di aklimasi selama 4 hari. 

 

Perlakuan Hewan Coba 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksperimental laboratorik dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Sampel yang digunakan adalah Mus 

musculus betina sebanyak 25 ekor yang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan, masing-

masing kelompok perlakuan terdiri dari 5 ekor, yang masing-masing kelompok perlakuan 

diberi PSK dengan dosis yang berbeda, yaitu K (0,0 mg/kgBB PSK); P1 (0,5 mg/kgBB 

PSK); P2 (1,0 mg/kgBB PSK); P3 (2,0 mg/kgBB PSK), dan P4 (4,0 mg/kgBB PSK). PSK 

diberikan secara per-oral menggunakan kanula setiap hari 5x dalam seminggu pada hari 

senin-jumat, dan kandang dibersihkan sebanyak 1 minggu sekali. Setiap sore mencit 

diberi pakan dengan ukuran yang sama, serta diberi air minum pure it. Hewan coba 

diberi perlakuan selama 4 bulan, 5x dalam seminggu. 

 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan adalah ekstrak Coriolus versicolor, aquadest, aquabidest, 

ammonium sulfat, phosphate buffered saline (PBS), phenol dan sulphuric acid. Tris, L-

aspartat, MDH, LDH,2-oxoglutarate, NADH, L-alanine.Alat yang digunakan adalah kotak 
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untuk Mus musculus, timbangan, siring, masker, sarung tangan, kanula, spuit tuberculin, 

pinset, pisau, alat bedah, papan bedah, inkubator, dan spektrofotometer. 

 

Pembuatan Ekstrak PSK 

Serbuk kasar dari Coriolus versicolor sebanyak 200 gram ditambah air sebanyak 3 liter 

dan dipanaskan pada suhu 80-980C selama 2-3 jam untuk melarutkan polisakarida. 

Proses ini dilakukan 2 kali dengan menambahkan aquades sebanyak 1 L dan 

memanaskannya kembali, agar PSK yang masih tersisa tidak terbuang bersama dengan 

ampas jamur. Selanjutnya supernatan disaring dengan menggunakan saringan untuk 

memisahkan larutan supernatan dengan ampas jamur. Setelah selesai dipanaskan, 

larutan ekstrak jamur disaring dengan kertas saring, kemudian difiltrasi menggunakan 

kertas Whatman no.41 dengan corong buchner dan vakum kemudian diambil 

supernatannya dan ampas sisa yang tidak diinginkan terbuang. Supernatan diliofilisasi 

menggunakan freeze drying sehingga didapatkan ekstrak jamur, untuk 150 ml dilakukan 

liofilisasi selama ± 24 jam.Bubuk yang didapatkan dari freeze drying kemudian 

dilarutkan dalam aquades dan ditambah dengan ammonium sulfat 90 %. Larutan hasil 

ekstraksi disentrifuge pada 9.000 rpm selama 30 menit. Endapan yang dihasilkan 

diambil dan dilarutkan kembali dalam akuabides, selanjutnya larutan didialisis selama 24 

jam. Setelah dilakukan dialisis, larutan di freeze drying lagi untuk mendapatkan PSK. 

 

Pengujian Kadar SGOT 

Pengujian kadar SGOT adalah sebagai berikut: membuat monoreagent yang digunakan 

sebagai larutan blanko. Cara membuat monoreagent yaitu 1.000 µl R1 (Tris, L-aspartat, 

MDH, LDH) dicampur dengan 250 µl R2 (2-oxoglutarate, NADH) kemudian dikalibrasi 

sampai nilai OD pada λ 365nm = 0. Langkah selanjutnya adalah membuat larutan 

sampel, yaitu 10 uL serum sampel ditambahkan 1,000 uL Reagen 1. Campuran 

diinkubasi 5 menit lalu ditambahkan Reagen 2 sebanyak 250 uL. Kemudian 

diinkubasikan selama 1 menit,lalu diukur dalam absorbansi λ 365. Setelah itu dibaca 

dengan spektrofotometri pada menit ke-1,2,3, dan 4. Selanjutnya dihitung aktivitas 

SGOT dalam sampel sebagai berikut: 

Kadar SGOT (u/L) =
(𝐴1−𝐴2)+ (𝐴2−𝐴3)+(𝐴3−𝐴4)

3
𝑥 3971 𝑥 10  A = waktu (menit) 
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Pengujian Kadar SGPT 

Pengujian kadar SGPT sama seperti pengujian kadar SGOT, hanya berbeda pada 

larutan R1, pada uji SGPT larutan RI terdirii dari Tris, L-alanin, dan LDH. Hasil kalibrasi 

SGPT juga dihitung dengan rumus yang sama dengan SGOT. 

 

Analisi data 

Data kadar SGOT dan SGPT diuji normalitas dengan Kosmogorof-Smirnov dan 

homogenitas dengan levene test. Selanjutnya, data dianalisis dengan uji anava satu 

arah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penghitungan kadar SGOT dapat dilihat pada gambar 1, sedangkan hasil 

penghitungan kadar SGPT dapat dilihat pada gambar 2. Kadar SGOT yang paling tinggi 

adalah kelompok dengan perlakuan kontrol  (129,72) dan P2 (129,72 IU/L), sedangkan 

kadar SGOT yang paling rendah adalah P3 (105,89), tidak ada kenaikan kadar SGOT 

dari kelompok perlakuan kontrol. Hasil dari uji statitika menunjukkan SGOT berdistribusi 

normal dan homogen, (p>0,05) namun tidak menunjukkan adanya beda nyata (p>0,05). 

Kadar SGPT yang paling tinggi adalah kelompok perlakuan P1 (39,71 IU/L) dan P2 

(39,76 IU/L), sedangkan kadar yang paling rendah adalah kelompok perlakuan P3 

(31,77) dan P4 (31,76). Peningkatan kadar SGPT terjadi pada kelompok perlakuan P1 

dan P2 yang nilainya lebih tinggi dibanding kelompok kontrol (37,60), namun 

peningkatan kadar SGPT tidak signifikan dan masih berada dalam kadar normal. Hasil 

dari uji statitika menunjukkan SGPT berdistribusi normal dan homogen (p>0,05), namun 

tidak menunjukkan adanya beda nyata (p<0,05). 

Salah satu cara termudah untuk mengetahui adanya kerusakan hepar adalah dengan 

mengukur kadar serum transaminase termasuk Serum Glutamic Oxaloacetic 

Transaminase (SGOT) dan serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT) yang 

merupakan indikator penting untuk kerusakan hepar (Amacher, 1998). Enzim SGOT  

atau yang disebut dengan aspartate aminotransaminase (AST) digunakan untuk menilai 

nekrosis hati dan untuk menentukan prognosis (Panteghini, 1990). Pada penelitian kali 

ini, kadar SGOT yang diukur dari serum darah hewan coba Mus musculus yang diberi 

PSK selama 4 bulan tidak mengalami kenaikan pada P1 (127,07 IU/L), P2 (129,72 IU/L), 

P3 (105,89 IU/L), dan P4 (119,13 IU/L) jika dibandingkan dengan kelompok kontrol 

(129,72 IU/L). Kadar SGOT justru menurun pada kelompok P1, P3, dan P4 tetapi 
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penurunan tersebut tidaklah signifikan (Gambar 1). Menurut Schell et al. (2002), kadar 

normal SGOT pada mencit betina yang diambil dari intracardiac berkisar antara 45-176 

IU/L, sedangkan pada penelitian ini jumlah SGOT berkisar antara 105,89-129,72 IU/L, 

kadar tersebut masih ada di kisaran normal. Sehingga dapat diartikan bahwa pemberian 

PSK dalam dosis 0,5; 1,0; 2,0; dan 4,0 mg/kgBB tidak ada pengaruhnya terhadap 

kenaikan SGOT. Menurut Paul and Giboney (2005), baik SGOT maupun SGPT adalah 

dua penanda yang paling dapat diandalkan untuk mengetahui adanya kerusakan 

hepatoseluler atau nekrosis, dan kadarnya akan meningkat pada berbagai gangguan 

hati.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram yang menunjukkan pengaruh pemberian PSK dari ekstrak Coriolus 
versicolor pada kadar SGOT. K= kelompok kontrol, 0,0 mg/kgBB. 
P1=kelompok perlakuan pemberian PSK 0,5 mg/kgBB. P2= kelompok 
perlakuan pemberian PSK 1,0 mg/kgBB. P3= kelompok perlakuan pemberian 
PSK 2,0 mg/kgBB, dan P4= kelompok perlakuan pemberian PSK 4,0 
mg/kgBB. 

Menurut Green dalam Kim et al. (2008), penggunaan obat-obatan yang berlebihan 

berhubungan dengan kenaikan kadar Serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT) 

atau biasa disebut alanine aminotransaminase (ALT). Apabila kadar SGPT meningkat, 

maka pengobatan yang tidak perlu harus dihentikan, dan kenaikan SGPT harus terus 

dipantau. Pada penelitian kali ini, kadar SGPT yang diukur dari serum darah hewan 

coba Mus musculus yang diberi PSK selama 4 bulan mengalami kenaikan, namun tidak 
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signifikan pada P1 (39,71 IU/L) dan P2 (39,76)  jika dibandingkan dengan kelompok 

kontrol (37,06). Justru pada kelompok perlakuan P3 (31,77 IU/L) dan P4 (31,76 IU/L) 

kadar SGPT menurun jika dibandingkan dengan kelompok kontrol (Gambar 2) tetapi 

penurunannya tidak signifikan dan masih berada dikisaran normal. [12] Kadar normal 

serum SGPT pada mencit betina yang diambil dari intracardiac berkisar antara 20-88 

IU/L, sedangkan pada penelitian ini kadar SGPT pada mencit berkisar antara 31,76-

39,76 IU/L. Kadar tersebut masih berada di kisaran normal. Hal ini berarti PSK yang 

diberikan selama 4 bulan dalam dosis 0,5; 1,0; 2,0; dan 4,0 mg/kgBB tidak 

menyebabkan kerusakan hepar, sehingga PSK dapat dikatakan tidak bersifat toksik jika 

ditinjau dari pengamatan kadar SGOT dan SGPT. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram yang menunjukkan pengaruh pemberian PSK dari ekstrak 
Coriolus versicolor pada kadar SGPT. K= kelompok kontrol, 0,0 mg/kgBB. 
P1=kelompok perlakuan pemberian PSK 0,5 mg/kgBB. P2= kelompok 
perlakuan pemberian PSK 1,0 mg/kgBB. P3= kelompok perlakuan pemberian 
PSK 2,0 mg/kgBB, dan P4= kelompok perlakuan pemberian PSK 4,0 
mg/kgBB. 

 

KESIMPULAN 

Pemberian PSK dari ekstrak Coriolus versicolor selama 4 bulan tidak menyebabkan 

peningkatan kadar SGOT dan SGPT diluar batas normal pada serum darah Mus 

musculus. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui efek pemerian PSK 

terhadap kadar SGOT dan SGPT dalam dosis yang lebih tinggi atau dalam jangka waktu 

yang lebih lama. 
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ABSTRACT 
 

Gembrong is a local goat of Bali which has specific characteristics.The population Gembrong 
goat in a critical condition  the verge of extinction. One cause further decline in the population 
among others, high child mortality,long calving interval and slow growth. The study has been 
conducted in the Berabanvillage, Kediri district – Tabanan regency of Bali, see the effect 
improvement of the feed (giving cosentrat) on birth weight, mortality and growth Gembrong kid. 
The material research  using the 12 (twelve) Gembrong breeding goats, who were divided into 
two treatment groups, each with 6 (six) tail of replication. The first treatment (P1) got forage as 
the grass and leaves in adlibitum, while the second group (P2) gots forage adlibitum like in P1 
and given cosentrat a mixture of rice bran and coconut cake (1: 1) , as 250 grams / head / day. 
The parameters observed "pint-size" (number of children per birth), birth weight, infant mortality 
and child growth. The data processed by different test average (t-test) with an error rate of 5% (P 
<0.05%). The results showed that improvement of diet can increase birth weight of 1.48 kg (P1) 
to 2.43 (P2) and litter size of 1.25 (P1) to 1.50 (P2). Theoccure  sex ratio significantly from 56% 
male; 44% females (P1) to 37.5% male: 62.5% female (P2). Litter size of 1.5 were significantly 
higher than P1 1.25. Improvements feed  caused birth weight increased from an average of 1.33 
kg (P1) to 2.43 kg, and the child mortality rate dropped from an average of 62.50% to 25% (P2). 
Growth of body weight on average till the age of 4 months (112 days) in P1: 48 grams / head / 
day, whereas in P2: 85 g / head / day with a real basis statistical concluded that the 
improvements feed through the provision consentrat can support conservation, improved the 
quality of reproduction and goat production Gembrong. 
 
Keywords : Goat Gembrong, Feed additive, Reproduction 

 

PENDAHULUAN 

 

Tahun 2015, di Bali terdapat populasi kambing sebanyak 65.045 ekor, sebagian besar 

(65,47%) merupakan jenis kambing PE (Peranakan Ettawah) dan sisanya (34,53%) merupakan 

kambing lokal, yakni kambing kacang (Anon, 2005). Sebenarnya di Bali masih terdapat jenis 

kambing lain, yakni kambing gembrong. Hingga kini tidak terdapat data  tentang kambing 

gembrong, disamping populasinya amat kecil, bahkan hampir punah, juga karena dianggap sama 

dengan kambing kacang, sehingga dimasukkan ke jenis kambing kacang.  Padahal menurut 

Robinson (1972), kambing gembrong merupakan kambing endemik Bali yang memiliki ciri-ciri 

spesifik yang tidak dimiliki oleh kambing lainnya. 

Menurut Matramet al. (1993) ukuran tubuh kambing gembrong rata-rata lebih besar 

dibanding kambing kacang, tetapi lebih kecil dibanding dengan kambing PE, dengan umur 
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dewasa tubuh 6 bulan pada kambing betina dan 7 bulan pada kambing jantan. Kambing 

gembrong memiliki ciri-ciri yang spesifik  dan unik, diantaranya memiliki tubuh yang pendek 

dengan muka cekung, serta pada jenis jantan memiliki rambut yang lebat dan panjang 

(gembrong) hingga mencapai 25-30 cm (Guntoro, 1997). Zen et al. (2012) menyatakan kambing 

gembrong tidak memiliki darah kambing kacang, dengan jarak genetik paling jauh diantara 

kambing-kambing lokal di Indonesia dan membentuk klaster tersendiri. 

Beberapa sumber informasi menyebutkan, sekitar tahun 1970-1980, populasi kambing 

gembrong diperkirakan lebih dari 200 ekor yang ditemukan di daerah pesisir timur dan selatan 

kabupaten Karangasem dan pesisir timur kabupaten Klungkung (Brandy, 1986) dan pada tahun 

1990, populasinya tinggal sekitar 120 ekor (Guntoro, 1997).  

Dari tahun ke tahun populasi kambing gembrong terus merosot. Hasil survei Yayasan 

Prinawisa tahun 1998, hanya  menemukan 64 ekor kambing gembrong yang terdapat di 

kecamatan Abang (10 ekor) dan kecamatan Karangasem (54 ekor) yang dipelihara oleh sembilan 

orang petani (Guntoro et al., 1998). Sementara dari hasil survei Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian (BPTP) Bali tahun 2009, hanya menemukan 8 (delapan) ekor kambing gembrong, 

masing-masing 5 ekor di desa Bugbug-kecamatan Karangasem dan 3 ekor di desa Culik-

kecamatan Abang. Disamping itu, terdapat 16 ekor kambing gembrong lain yang dipelihara di 

kebun percobaan-BPTP Bali di desa Sawe-kecamatan Negara-kabupaten Jembrana. 

Sistem pemeliharaan yang ekstensif dan sekedarnya bahkan sebagian kambing 

dipelihara tanpa atap kandang, pakan seadanya dan tanpa upaya pengendalian penyakit, 

menyebabkan banyak kambing yang terserang penyakit kudis dan mati (Yupardi, 1998). Di pihak 

lain, dengan pola pemeliharaan yang bercampur dengan kambing PE menyebabkan 

perkembangan kambing gembrong asli terdesak oleh hasil persilangan dengan kambing PE 

(Guntoro et al., 1998).  

Hasil penelitian dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa daya produksi (pertumbuhan) 

maupun reproduksi kambing gembrong semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah melalui perbaikan pakan dapat memperbaiki kemampuan reproduksi 

maupun daya tumbuh kambing gembrong. Hasil penelitian ini ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam upaya pelestarian dan pengembangan populasi kambing ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Penelitian dilakukan di sentra penangkaran kambing gembrong ex situ di desa Beraban, 

kabupaten Tabanan-Bali, sejak Nopember  2015 s/d bulan Mei 2016. Materi penelitian 

menggunakan kambing gembrong asli yang berasal dari sentra penangkaran di karangasem, 

terdiri dari 12 (dua belas) ekor induk kambing gembrong (umur 2-2,5 tahun) yang di bagi dalam 2 

kelompok perlakuan dengan masing-masing 6 ekor sebagai ulangan. Kelompok pertama (P1) 
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induk kambing mendapat pakan  seperti yang diberikan oleh peternak di lapangan yakni berupa 

hijauan ad libitum. Kelompok kedua (P2) induk kambing mendapat pakan seperti P1 dan pakan 

konsentrat (penguat) berupa campuran dedak padi (50%) + bungkil kelapa (50%) sebanyak 200 

gram/ekor/hari sebelum melahirkan anak dan 300 gram/ekor/hari pasca melahirkan. Sebagai 

pejantan, digunakan 2 ekor kambing jantan umur 2,5 tahun masing-masing untuk mengawini 3 

ekor kambing induk pada P1 dan 3 induk pada P2. 

 

Metodologi 

Kambing dipelihara dalam kandang panggung dengan sekat-sekat yang diisi dengan 

satu ekor per sekat. Luas kandang adalah 1,5 m2 untuk kambing betina dan 2,25m2 untuk 

kambing jantan. Data diperoleh melalui penimbangan, pengamatan dan pencatatan oleh petugas 

yang tinggal di lokasi, dibantu oleh peneliti yang datang secara periodik. Parameter yang diamati 

meliputi : lama bunting, bobot lahir,litter size, sex ratio anak, mortalitas anak dan pertumbuhan 

anak. Data diolah secara deskriptif  dan diuji dengan “T test”. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bobot Lahir, Litter Size dan Sex Ratio 

Pada kambing P1 diperoleh lama kebuntingan rata-rata 147 hari (144-151 hari), 

sedangkan pada P2 lama kebuntingan rata-rata 146 hari (144-150 hari) dan tidak berbeda nyata, 

sedangkan bobot lahir anak berbeda nyata dari rata-rata 1,48 kg (P1) menjadi 2,43 kg (P2). 

Sementara litter size meningkat nyata dari rata-rata 1,25 (P1) menjadi 1,5 (P2) 

 
 
Tabel 1. Lama kebutingan, bobot lahir, litter sizedan sex ratio kambing gembrong yang 

memperoleh perbaikan pakan 

No Parameter 
Perlakuan 

P1 P2 

1. Lama kebuntingan (hari) 147a 146a 

2. Bobot lahir (kg) 1,48 a 2,43a 

3. Litter size (ekor) 1,25 a 1,5 a 

4. Sex ratio (%)   
 - Jantan 56 a 37,5 a 
 - Betino  44 a 62,5 a 

Keterangan : huruf yang berbeda pada kolom jantan adalah berbeda nyata (≤0,5%) 

Menurut Davendra dan Mclenoy (1982) litter size kambing gembrong hampir sama 

dengan kambing kacang, tetapi bobot lahirnya yang lebih kecil pada kambing gembrong. Tetapi 

melalui perbaikan pakan, ternyata bobot lahir kambing gembrong dapat menyamai bobot lahir 

kambing kacang. 
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Hal yang menarik, karena pemberian konsentrat ternyata dapat menggeser angka sex 

ratio secara nyata dari 56% jantan : 44% betina (P1) menjadi 37,5% jantan : 62,5% betina (P2). 

Pergeseran sex ratio ini tentu akan lebih menguntungkan dari aspek reproduksi, karena dalam 

perkembangbiakan kebutuhan pejantan diperlukan jauh lebih kecil dibanding jumlah induk 

(betina). 

 

Pertumbuhan dan Mortalitas Anak 

Melalui perbaikan pakan dengan pemberian konsentrat terbukti dapat meningkatkan 

pertumbuhan anak secara nyata. Pencatatan selama 4 bulan (112 hari) diperoleh pertambahan 

bobot badan (PBB) dari rata-rata 48 gram/ekor/hari (P1) menjadi 85 gram/ekor/hari. Di pihak lain, 

angka kematian menurun drastis dari rata-rata 62,50% (P1) menjadi 25,00% (P2). Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan Blakely dan Blade (1998), bahwa pemberian pakan konsentrat pada 

ruminansia pada saat bunting dan pra sapih akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

menekan angka kematian anak, pada usia pra sapih maupun pasca sapih. 

Pencapaian pertumbuhan kambing P2, melampaui pertumbuhan anak kambing kacang 

yang hanya mencapai 51- 52 gram/ekor/hari maupun pertumbuhan anak kambing PE yakni 73,6 

- 82,8 gram/ekor/hari (Setiadi et al 1997). 

Tabel 2. Pertambahan bobot badan dan angka kematian kambing gembrong yang memperoleh 
perbaikan pakan 

No Parameter 
Perlakuan 

P1 P2 

1. Pertambahan bobot badan (gram/ekor/hari) 48a 85b 

2. Angka kematian (%) 62,50a 25,00b 

Keterangan : huruf yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata (≤0,5%) 

Menurut Bell et al (1983) dan Setiadi (1994) dalam setiadi et al (1997)  angaka mortalitas anak 

par- sapih pada kambing PE berkisar 5-17 %  dibanding data tersebut angka mortalitas kambing 

gembrong P2 masih relatif tinggi ( 25 % ) tetapi bila dibandingkan dengan pola pemeliharan 

secara tradisional  (P2) angka mortalitasnya sudah jauh tertekan. 

 

KESIMPULAN 

 

 Perbaikan pakan melalui pemberian konsentrat (pakan penguat) akan        meningkatkan 

bobot lahir dan litter size, di pihak lain dapat menekan angka kematian anak secara nyata 

 Pemberian pakan konsentrat dapat berpengaruh terhadap sex ratio, dimana    kelahiran anak 

betina komposisinya meningkat, sehingga lebih menguntungkan  dari aspek reproduksi 

 Perbaikan pakan juga dapat meningkatkan pertumbuhan 
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 Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bobot kambing dewasa melalui perbaikan 

pakan 
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ABSTRACT 
Phyllantus buxifolius is an herbal feed supplement known can increase immunity and reduce 
cholesterol. A study has been conducted to investigate the effect diet of P. buxifolius leaf powder 
as feed supplement on mechanism of cholesterol reduction and increase immunity of quail. 
Seventy five quail at 30 d old randomly divided into 5 groups and each group fed leaf powder of 
P. buxifolius 0.0, 2.0, 4.0, 60, and 8.0 %/kg in commercial feed for 75 days, respectively.  Powder 
of P. buxifolius leaf significantly (P<0.05) decreased fat, cholesterol and low density lypoprotein 
yolk egg quail, but significantly increased high density lypoprotein (HDL) at measurmeant 45, 60 
and 75 d old.  Fed of 4.0 and 6.0% leaf of P. buxifolius powder significantly (P<0.05) increased 
the expression of  Interleukin-β and lymphocytes, but significantly  (P<0.05) decreased Nitric 
Oxide Synthase (iNOS), leukocytes, and monocytes even undetectable levels.  Leaf powder of P. 
buxifolius potential as feed additive for decreasing fat and cholesterol yolk egg and increasing 
immunity of quail at 4-6% commercial feed. The use of this medicinal plant as a commercial feed 
supplementation can reduce quail mortality due to viral infection and may increase the interest of 
the market for the consumption of quail eggs. 
Keywords :, cholesterol, egg, immunity, Phillanthus buxifolius, quail. 
 
PENDAHULUAN 

Puyuh (C. coturnix) adalah salah satu ternak yang mempunyai potensi sangat baik dalam 

memenuhi kebutuhan telur. Kebutuhan telur puyuh di Indonesia semakin meningkat, selera dan 

permintaan masyarakat akan telur puyuh juga semakin tinggi karena harganya terjangkau dan 

mudah didapat. Kandungan vitamin A, B1, B2 pada telur puyuh dua kali lebih besar, sedangkan 

kolin yang sangat tinggi serta zat besi dan potasium lima kali lebih banyak pada telur puyuh 

daripada telur ayam. Kandungan protein dalam telur puyuh juga lebih tinggi daripada telur ayam 

(Woodard et al., 1973). Rata-rata telur puyuh mengandung 13,1% protein; 1,1% mineral, dan 

11,2% lipid (Panda dan Singh, 1990), kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A dan energi per 100 g 

masing-masing adalah 59 mg, 220 mg, 3,8 mg, 300 IU dan 158 kkal (Fernandez et al ,. 2011). 

Namun, telur puyuh memiliki kandungan kolesterol sangat tinggi (364 mg/g) dibandingkan 

kolesterol telur ayam (50 mg/g). Kandungan kolesterol yang tinggi dalam telur puyuh semakin 

tidak diminati, terutama oleh masyarakat yang beresiko terhadap gangguan kardiovaskuler dan 

kolesterol, tekanan darah tinggi dan obesitas. Tingginya kolesterol pada telur puyuh dipicu oleh 
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penggunaan suplemenkimia/sintetik yang berkembang dan diyakini dapat meningkatkan 

konsumsi pakan dan produksi telur, sehingga dapat mengejar target produksi secara 

maksimal.Berbagai usaha juga telah dilakukan melalui pemberian pakan yang dapat menurunkan 

lemak dan kolesterol pada unggas (Wardah dkk., 2012).  

Selain itu, tingginya angka kematian puyuh karena penyakit terutama penyakit Newcastle (ND) 

dan flu burung (AI) oleh virus merupakan masalah utama yang dihadapi oleh peternak puyuh di 

Indonesia. Infeksi virus ND pada puyuh juga mendapat perhatian perting karena dianggap 

sebagai pembawa (Lima et al., 2004). Infeksi alami pada puyuh ditemukan melalui virus ND 

strain Velogenic (CzirJac et al, 2007, Lima et al, 2004; Sa'idu, 2004). Strategi pengendalian 

secara konvensional untuk mencegah penyebaran viruspada unggas dapat dilakukan 

pengawasan dengan ketat, pembatasan gerak dan penegakan tindakan biosekuriti, terutama di 

Negara-negara berkembang (Abdelwahab dan Hafez, 2012). Obat-obatan herbal termasuk 

pengobatan tradisional Cina (TCM) juga telah diusulkan sebagai obat alternatif (Wang et al., 

2006) untuk mencegah dan infeksi penyebaran virus. Berbagai polifenol dapat berperan sebagai 

antivirus dan telah dibuat obatnya (Hudson, 2009). Penyediaan bahan alam yang berpotensi 

memiliki efek antilipidemik sangat penting. Penggunaan suplemen pakan alami memiliki potensi 

untuk menurunkan kolesterol, mudah tersedia dengan biaya rendah diharapkan menurunkan 

kolesterol telur dan meningkatkan immunitas pada unggas. Antioksidan alami telah menunjukkan 

adanya efek kesehatan dan menurunkan tingkat kolesterol (Nurhuda et al., 2012). 

Tanaman dari genus Phyllanthusbanyak mengandung senyawa metabolit sekunder (Zhang et al., 

2000). Phyllanthus dikenal memiliki fungsi dan aktivitas sel-sel imunokompeten, imunoterapi, 

berpotensi sebagai antihiperlipidemik dan antikolesterolemik dalam darah (Adeneye, 2006;. 

Obianime et al, 2008;. Umbare et al, 2009). 

Daun seligi (P. buxifolius) merupakan tanaman obat dan telah banyak digunakan untuk 

mengobati berbagai jenis penyakit oleh orang-orang Indonesia. Daun seligi mengandung 

flavonoid, polifenol, tannin, saponin, alkaloid, kuinon, dan steroid triterpenoid, yang dapat 

menyehatkan hati dan jaringan hewan, tidak menyebabkan infeksi dan peradangan (inflamasi) 

sehingga aman dikonsumsi unggas serta menurunkan kadar kolesterol darah pada ayam broiler 

(Wardah dkk., 2007).Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh serbuk daun seligi (P. 

buxifolius) dalam pakan untuk meningkatkanimmunitas dan menurunkan kolesterol kuning telur 

pada puyuh (C. coturnix japonica). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Persiapan serbuk daun seligi (P. buxifolius) dan Pakan tersuplementasi 

Daun yang digunakan diambil dari seluruh bagian daun, terpisah dari tangkai dan biji lalu daun 

seligi dibersihkan dari kotoran, dikeringkan dalam ruang tertutup selama 2-3 minggu lalu di oven 



Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

895 

 

pada suhu 50-60oC selama 3 jam, selanjutnya digiling dan diayak lewat 20 mesh sampai 

diperoleh serbuk kering dengan kadar air rata-rata10%. Serbuk daun seligi lalu disimpan dalam 

wadah tertutup sampai akan digunakan. Serbuk daun seligi yang telah didapat, selanjutnya 

ditambahkan pada pakan komersial untuk puyuh dengan perlakuan 0,0. 2,0. 4,0. 6,0 dan 8,0%. 

Pakan yang telah diberi suplemen serbuk daun seligi pada setiap perlakuan, lalu dicampur 

merata dan digiling sampai berbentuk serbuk halus. 

 

Uji aktivitas serbuk daun seligi sebagai immunostimulan dan antikolesterolemik 

Sebanyak 100 ekor puyuh (DOQ/Day Old Quail) umur 1 hari yang diperoleh dari peternak yang 

berlokasi di kecamatan Sanankulon, Blitar. Puyuh diaklimatisasi selama 2 minggu di dalam 

kandang secara berkelompok. Selanjutnya pada umur 15 hari, diambil 75 ekor puyuh betina 

secara acak yang memiliki berat badan relatif sama, lalu dipindahkan ke dalam kandang 

kelompok masing-masing berisi 15 ekor (5 kelompok). Setiap kelompok diberi perlakuan pakan 

komersial yang disuplementasi 0, 2, 4, 6 dan 8% serbuk daun seligi (P. buxifolius). Kandang 

sudah dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum dan lampu penerangan.Semua puyuh 

dipelihara sampai umur 75 hari pada kondisi yang sama, suhu berkisar 23 hingga 25° C, diberi 

penerangan selama 16 jam dan 8 jam gelap, pakan diberikan dengan takaran sesuai kebutuhan 

dan air minum diberi secara ad libitum. 

 

Pemeriksaan Lemak, kolesterol, LDL dan HDL  

Pemeriksaan kandungan lemak dalam kuning telur dianalisis menggunakan metode ekstraksi 

Soxhlet (AOAC, 1999). Pemeriksaan kadar lemak, kolesterol, low density lypoprotein (LDL) dan 

high density lypoprotein (HDL) pada kuning telur dilakukan saat puyuh berumur 45, 60 dan 75 

hari. Total kolesterol, LDL dan HDL pada kuning telur puyuh dianalisis dengan metode yang 

dikemukakan oleh  Liebermann Burchard.  

 

Pemeriksaan IL-1β dan iNOS 

Parameter respon immun diukur pada saat puyuh berumur 45 dan 75 hari (akhir penelitian) dan 

diamati sebanyak 5 ekor ternak pada setiap kelompok perlakuan pakan dengan cara ternak 

disembelih dan ditampung darahnya. Sampel darah dari setiap ternak dikumpulkan dalam botol 

berisi EDTA (2,5 mg/5 ml darah) yang akan digunakan untuk uji darah selanjutnya disentrufuge 

pada 2500 rpm selama 10 menit. Bagian sera dipisahkan dan dimasukkan dalam vial plastic steril 

untuk selanjutnya disimpan pada suhu 20oC sampai akan digunakan. Pengamatan respon immun 

meliputi jumlah leukosit (TLC) dan deferensial leukosit (DLC) secara mikroskopis, serta ekspresi 

interleukin-1β dan nitric oxide synthase (iNOS) dianalisis dengan metode Sandwich-ELISA 

menggunakan Elabscience Katalog kit No. E-EL-Ch0539 dan katalog Nomor E-EL-Ch1126. 
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Analisis Statistika  

Data yang diperoleh dilakukan penghitungan analisis statistika dengan analisis varian yang 

dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur menurut petunjuk Steel dan Torie (1999) dengan bantuan 

Microsoft Exell 2003 dan SPSS 17 for Windows. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Efek suplementasi serbuk daun seligi (P. buxifolius) pada pakan komersial terhadap 

komposisi kimia dan senyawa metabolik pakan puyuh 

 

Hasil analisis kimia pakan komersial puyuh yang disuplementasi serbuk daun seligi (P. 

buxifolius)dengan 5 perlakuan yaitu 0,0%, 2,0%, 4,0%, 6,0%, dan 8,0% meliputi penentuan : 

protein kasar, lemak kasar, serat kasar, selulosa, hemiselulosa, pektin dan lignin serta senyawa 

metabolik sekunder berupa : flavonoid, tanin dan saponin disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Komposisi kimia dan senyawa metabolik pakan komersial yang disuplementasi serbuk 
daun seligi dengan takaran yang berbeda.  

 

 
No.  

 
Komponen 

Hasil Analisis pakan dengan penambahan  
serbuk daun seligi 

0% 2% 4% 6% 8% 

1 Protein kasar (%)* 22,39 22,56 23,48 23,77 23,07 

2 Lemak kasar (%)* 7,61 7,44 7,39 7,29 7,25 

3 Serat kasar (%) 4,07 4,45 4,51 4,61 5.09 

4 Selulosa (%)* 4,41 4,71 4,90 5,25 5,37 

5 Hemiselulosa (%)* 6,50 7,14 7.90 8,37 9,79 

6 Lignin(%)* 2,98 3,33 3,84 5,86 6,83 

7 Pektin (%) 0,398 3,98 7,95 8,67 8,91 

8 Total Flavonoid Ekuivalen Rutin (% 
b/b) 

0,06 0,23 0,55 0,73 0,75 

9 Tannin Total Ekuivalen Tannic Acid 
(% b/b) 

1,14 1,75 2,53 2,74 2,97 

10 Saponin from Quillaja bark  (% b/b) 2,05 3,42 4,45 5,56 5,75 

Keterangan : *)berdasarkan berat kering (dry base) 

Hasil analisis komposisi kimia pakan komersial yang disuplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) 

dengan takaran yang berbeda (Tabel 1) menunjukkan bahwa kadar protein kasar, serat kasar, 

pectin dan komponen metabolik sekunder (flavonoid, tannin, saponin)meningkat seiring dengan 

penambahan serbuk daun seligi. Namun kadar lemak kasar mengalami penurunan seiring dengan 

penambahan serbuk daun seligi. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan serbuk daun seligi 

mempengaruhi nutrisi pakan yaitu dapat meningkatkan kadar protein, menurunkan kadar lemak 

pakan dan meningkatkan kandungan serat. 
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Efek suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) terhadap kadarLemak kuning telur 

Hasil penelitian terhadap kadar lemak (Gambar 1) menunjukkan bahwa suplemen serbuk daun 

seligi pada pakan komersial secara signifikan (P<0,05) menurunkan kadar lemak kuning telur 

pada puyuh umur 45, 60 dan 75 hari. Kandungan lemak kuning telur pada puyuh umur 45 hari 

yang diberi pakan komersial dengan suplementasi 8,0% serbuk daun seligi mengandung kadar 

lemak sebesar 1,67 ± 0,20 % secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari kadar lemak kuning 

telur puyuh yang diberi pakan komersial dengan 6,0 %(2.34 ± 0.07%), 4,0 %(3.02 ± 0.14%), 2,0 

%(3,13 ± 0,09%) dan 0,0% (3,65 ± 0,21%). Kandungan lemak kuning telur puyuh yang diberi 

pakan komersial dengan suplemen 6,0% serbuk daun seligi secara signifikan (P<0,05) lebih 

rendah dari kadar lemak kuning telur 4.0, 2.0 dan 0.0% serbuk daun seligi. Kadar lemak kuning 

telur puyuh yang diberi pakan komersial dengan suplemen 4,0% dan 2,0% serbuk daun seligi 

tidak berbeda signifikan (P> 0,05), tetapi keduanya secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari 

kandungan lemak kuning telur puyuh yang diberi pakan komersial dengan disuplementasi 0,0% 

serbuk daun seligi (P. buxifolius). 

Pada puyuh umur 60 hari, kadar lemak kuning telur(1,42 ± 0,04%) tidak berbeda signifikan 

(P>0,05) pada puyuh yang diberi 8,0% serbuk daun seligi (P. buxifolius)dengan kadar lemak 

kuning telur (1,45 ± 0,12%) pada puyuh yang diberi 6.0%serbuk daun seligi, namun kadar lemak 

yang diberi 4.0% serbuk daun seligi secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari kadar lemak 

kuning telur (1,93 ± 0,07%) yang diberi 2,0 % (3,11 ± 0,04%) dan 0,0% (5.26 ± 0.07%) serbuk 

daun seligi. kandungan lemak kuning telur yang diberi 4.0% serbuk daun seligi secara signifikan 

(P<0,05) lebih rendah dari kadar lemak kuning telur yang diberi 2.0 dan 0.0% serbuk daun seligi 

dan kandungan lemak kuning telur yang diberi 2% serbuk daun seligi secara signifikan (P<0,05) 

lebih rendah dari kadar lemak kuning telur yang diberi 0,0% serbuk daun seligi (P. buxifolius) 

pada pakan komersial. 

Pada puyuh umur 75 hari, kandungan lemak kuning telur (1,41 ± 0,03%)yang diberi 8,0% serbuk 

daun seligi (P. buxifolius) secara signifikan (P <0,05) lebih rendah dari kadar lemak dari kuning 

telur dengan diberi 6.0 (1.53 ± 0.05 %), 4.0 (1,93 ± 0,05%), 2,0 (2,42 ± 0,10%) dan 0,0% (5,69 ± 

0,08%). Kandungan lemak kuning telur dengan dilengkapi 6,0% serbuk daun seligi secara 

signifikan (P<0,05) lebih rendah dari kadar lemak kuning telur yang diberi 4.0, 2.0 dan 0.0% 

serbuk daun seligi. Kandungan lemak kuning telur dengan 4.0% serbuk daun seligi secara 

signifikan (P<0,05) lebih rendah dari kandungan lemak kuning telur yang diberi 2.0 dan 0.0% dan 

lemak kuning telur dengan 2,0% serbuk daun seligi secara signifikan (P <0,05) lebih rendah dari 

kadar lemak kuning telur dengan 0,0% serbuk daun seligi (P. buxifolius)pada pakan komersial. 
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Gambar 1. Pengaruh suplementasi serbuk daun seligi (P. buxifolius)pada pakan komersial 
terhadap lemak kuning telur puyuh pada umur 45, 60 dan 75 hari. Nilai rata-rata 
diwakili mean+SD (n = 5), ANOVA diikuti oleh Uji beda nyata jujur (Tukey test) a, b, c 
dan d P<0,05, *, **, ***, dan **** (P<0,05), #, ##, ###, #### dan #### (P <0,05) pada 

masing-masing kelompok perlakuan :  = 0%, =2%, = 4%,  and  = 8% 
suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) pada pakan komersial. 

 

Efek suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) terhadap Kolesterol kuning telur 

Hasil penelitian terhadap kadar kolesterol (Gambar 2) menunjukkan bahwa suplemen serbuk 

daun seligi (P. buxifolius)pada pakan komersial secara signifikan (P<0,05) menurunkan kadar 

kolesterol kuning telur pada puyuh umur 45, 60 dan 75 hari. Kandungan kolesterol kuning telur 

pada puyuh umur 45 hari yang diberi suplemen 8,0% serbuk daun seligi (114,42 ± 2,51 mg/dl) 

secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari kolesterol kuning telur puyuh yang diberisuplemen 

6.0 % (120.50 ± 1.32 mg.dL-1), 4.0 % (128,28 ± 3,94 mg/dl), 2,0 % (155.00 ± 4.15 mg/dl) dan 

0,0% (170,86 ± 6,75 mg/dl ). Kandungan kolesterol kuning telur puyuh yang diberi 6,0% serbuk 

daun seligi secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari kandungan kolesterol kuning telur puyuh 

yang mengkonsumsi 4.0, 2.0 dan 0.0% serbuk daun seligi. Tidak tedapat perbedaan yang 

signifikan (P>0,05) pada kandungan kolesterol kuning telur puyuh yang diberi 4.0 dan 2,0% 

serbuk daun seligi, tetapi kadar kolesterol kuning telur puyuh yang diberi 4.0 dan 2.0% serbuk 

daun seligi secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari kolesterol kuning telur puyuh yang diberi 

0,0% serbuk daun seligi (P. buxifolius). 

Kandungan kolesterol pada kuning telur puyuh umur 60 hari yang diberi pakan komersial dengan 

suplementasi 8,0% serbuk daun seligi (P. buxifolius)sebesar 155,96 ± 1,25 mg/dl secara 

signifikan (P <0,05) lebih rendah dari kandungan kolesterol kuning telur puyuh yang diberi pakan 

komersial dengan 6.0% serbuk daun seligi (162,56 ± 1,50 mg/dl), 4.0% (167,06 ± 0,84 mg/dl), 2,0 

(170,44 ± 0,81 mg/dl) dan 0,0% (182,88 ± 1,40 mg/dl). Kandungan kolesterol pada kuning telur 

puyuh yang diberi pakan komersial dengan 6,0% serbuk daun seligi secara signifikan (P<0,05) 

lebih rendah dari kandungan kolesterol pada kuning telur dengan suplemen 4.0, 2.0 dan 0.0% 
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serbuk daun seligi. Tidak ada perbedaan yang signifikan (P>0,05) kandungan kolesterol pada 

kuning telur puyuh yang diberi pakan komersial dengan suplemen 4.0 dan 2.0% serbuk daun 

seligi, tetapi kadar kolesterol kuning telur baik yang diberi 4.0 dan 2.0% serbuk daun seligi secara 

signifikan (P<0,05 ) lebih rendah daripada kandungan kolesterol dalam kuning telur puyuh yang 

diberi pakan komersial dengan suplemen 0,0% serbuk daun seligi. 

 

 

 

Gambar 2. Pengaruh suplementasi serbuk daun seligi pada pakan komersial terhadap kolesterol 
kuning telur puyuh pada umur 45, 60 dan 75 hari. Nilai rata-rata diwakili mean+SD (n 
= 5), ANOVA diikuti oleh Uji beda nyata jujur (Tukey test)a, b, c, d dan e (P <0,05), *, 
**, ** +, +, dan *** (P <0,05 ), #, ##, dan ### (P <0,05) dalam masing-masing 

kelompok perlakuan :  = 0%, =2%, = 4%,  and  = 8% suplemen serbuk 
daun seligi (P. buxifolius) pada pakan komersial. 

 

 

Pada puyuh umur 75 hari, tidak ada perbedaan yang signifikan (P> 0,05) antara kadar kolesterol 

dalam kuning telur yang diberi pakan komersial dengan suplementasi 8,0% serbuk daun seligi (P. 

buxifolius) (180,06 ± 0,81 mg/dl), 6.0 % (182,26 ± 2.32 mg/dl) dan 2,0% (179,88 ± 7,02 mg/dl) 

tetapi kandungan kolesterol kuning telur puyuh dari tiga perlakuan pemberian serbuk daun seligi 

8,0, 6,0 dan 2,0% secara signifikan (P<0,05) lebih tinggi dari kandungan kolesterol kuning telur 

puyuh yang diberi 4.0 % (169,22 ± 2,54 mg/dl) serbuk daun seligi, dan secara signifikan (P<0,05) 

lebih rendah dari kandungan kolesterol kuning telur puyuh yang diberi pakan komersial dengan 

0,0% serbuk daun seligi (208,80 ± 1,41 mg/dl). 

 

Efek suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) terhadap High density lypoprotein 

(HDL)kuning telur 

 

Hasil penelitian terhadap HDL kuning telur (Gambar 3) menunjukkan bahwasuplemen serbuk 

daun seligi pada pakan komersial secara signifikan (P<0,05) mempengaruhi HDL kuning telur 
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pada puyuh umur 45, 60 dan 75 hari. HDL kuning telur pada puyuh umur 45 hari yang diberi 

pakan komersial dengan suplementasi 8,0% serbuk daun seligi (80,98 ± 0,80 mg/dl) secara 

signifikan (P<0,05) lebih rendah dari HDL kuning telur puyuh yang diberi pakan komersial dengan 

suplemen 6.0 % (90,45 ± 3,15 mg/dl), 4.0 % (99,75 ± 1,75 mg/dl), 2,0 % (94,14 ± 0,19 mg/dl) dan 

0,0% (88,86 ± 5,09 mg/dl) serbuk daun seligi. Tidak ada perbedaan yang signifikan (P>0,05) HDL 

kuning telur yang diberi suplemen 6.0, 2.0 dan 0.0% serbuk daun seligi, tetapi HDL kuning telur 

puyuh tiga perlakuan suplementasi ini secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dibandingkan HDL 

kuning telur puyuh dengan suplementasi 4,0% serbuk daun seligi (P. buxifolius). 

 

 

 

Gambar 3. Pengaruh suplementasi pakan komersial yang disuplementasi serbuk daun seligi (P. 
buxifolius)terhadap HDL kuning telur puyuh pada umur 45, 60 dan 75 hari. Nilai rata-
ratadiwakili mean+SD (n = 5), ANOVA diikuti oleh Uji beda nyata jujur (Tukey test) a, 
b, dan c P<0,05, *, **, ***, dan **** (P<0,05), #, ##, ### dan #### (P<0,05) dalam 

kelompok perlakuan :  = 0%, =2%, = 4%,  and  = 8% suplemen serbuk 
daun seligi (P. buxifolius) pada pakan komersial. 

 

Pada umur 60 hari, HDL kuning telur pada puyuh yang disuplementasi 8,0% (90,65 ± 1,04 mg/dl) 

sebuk daun seligi (P. buxifolius) secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari HDL kuning telur 

puyuh yang diberi suplemen 6.0% (95,62 ± 1,83 mg/dl), 4.0% (102,94 ± 1,31 mg/dl), 2,0% (97,62 

± 1,26 mg/dl) dan 0,0% (87,40 ± 0,84 mg/dl) serbuk daun seligi. Tidak ada perbedaan signifikan 

(P>0,05) antara HDL kuning telur puyuh yang diberi suplemen 6,0% dan 2,0% sebuk daun seligi, 

namun kedua HDL kuning telur secara signifikan (P<0,05) lebih tinggi dari HDL kuning telur 

puyuh yang diberi suplemen 0,0% dan secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari HDL kuning 

telur puyuh yang diberi suplemen 4,0% serbuk daun seligi (P. buxifolius). 

Pada puyuh umur 75 hari, HDL kuning telur yang diberi suplemen 8,0% (93,99 ± 0,75 mg/dl) dan 

2,0% (98,11 ± 1,36 mg/dl) serbuk daun seligi (P. buxifolius) secara signifikan (P<0,05) lebih tinggi 

dari HDL kuning telur dengan suplementasi 0,0% (88,02 ± 0.70 mg/dl), tetapi lebih rendah dari 

6,0% (102,33 ± 0,80 mg/dl) dan 4,0% (108,44 ± 1,46 mg/dl) serbuk daun seligi. 
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Efek suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) terhadap Low density lypoprotein 

(LDL)kuning telur 

 

Hasil penelitian terhadap LDL kuning telur (Gambar 4) menunjukkan bahwa suplemen serbuk 

daun seligi pada pakan komersial secara signifikan (P<0,05) mempegaruhi LDL kuning telur pada 

puyuh umur 45, 60 dan 75hari. LDL kuning telur pada puyuh umur 45 hari yang diberi pakan 

komersial dengan suplementasi 4,0% serbuk daun seligi (41,05 ± 0.69 mg/dl) secara signifikan 

(P<0,05) lebih rendah dari LDL kuning telur puyuh yang diberi pakan komersial dengan suplemen 

6.0% (44.50 ± 1.02 mg/dl) dan 0,0% (49,12 ± 1,51 mg/dl), tetapiLDL kuning telur dengan 4.0% 

suplementasi serbuk daun seligi tidak berbeda signifikan (P>0,05) dengan LDL kuning telur yang 

diberi 8,0% (43,11 ± 1,18 mg/dl) dan 2,0% (42,77 ± 0,51 mg/dl) serbuk daun seligi. 

 

 

 
Gambar 4. Pengaruh suplementasi serbuk daun seligi (P. buxifolius)pada pakan komersial 

terhadap LDL kuning telur puyuh pada umur 45, 60 dan 75 hari. Nilai rata-rata 
diwakili mean+SD (n = 5), ANOVA diikuti oleh Uji beda nyata jujur (Tukey test) a, b, 
dan c (P<0,05), *, **, ***, dan **** (P <0,05), #, ##, ### dan #### (P <0,05) dalam 

masing-masing kelompok perlakuan:  = 0%, =2%, = 4%,  and  = 8% 
suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) pada pakan komersial. 

 

LDL kuning telur pada puyuh umur 60 hari yang diberi pakan komersial dengan suplementasi 

4,0% serbuk daun seligi (48,44 ± 0,63 mg/dl) secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari LDL 

kuning telur puyuh yang diberi pakan komersial dengan 8,0% (51,40 ± 1,39 mg/dL), 6,0% (54,34 

± 1,23 mg/dl), 2,0% (54,57 ± 0,89 mg/dl) dan 0,0% (58,49 ± 1,71 mg/dl) serbuk daun seligi. LDL 

kuning telur pada pakan komersial yang diberisuplemen 8,0% serbuk daun seligi secara 

signifikan (P<0,05) lebih rendah dari LDL kuning telur puyuh yang diberi pakan komersial dengan 

suplemen 6.0, 2.0 dan 0.0%, tetapi tidak berbeda signifikan (P>0,05) dengan LDL kuning telur 

puyuh yang diberi suplemen 6.0, 2.0 dan 0.0% serbuk daun seligi (P. buxifolius). 
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LDL kuning telur pada puyuh umur 75 hari yang diberi suplemen 4,0% serbuk daun seligi (45,79 

± 0,48 mg/dl) secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari LDL kuning telur puyuh yang diberi 

suplemen 8,0% (52,64 ± 1,59 mg/dl), 6,0% (54,01 ± 0.70 mg/dl), 2,0% (56,82 ± 1,06 mg/dl) dan 

0,0% (62,98 ± 1,26 mg/dl) serbuk daun seligi (P. buxifolius). Tidak berbeda signifikan (P>0,05) 

LDL kuning telur puyuh yang diberi suplemen 8,0 dan 6,0% serbuk daun seligi, namun keduanya 

secara signifikan (P <0,05) lebih rendah dari LDL kuning telur puyuh yang diberi 2.0 dan 0.0% 

serbuk daun seligi. 

 

Efek suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) terhadap Interleukin-1β (IL-1β) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplemen serbuk daun seligi pada pakan komersial untuk 

puyuh secara signifikan (P<0,05) mempengaruhi ekspresi IL-1β pada darah puyuh (Gambar 5) 

pada puyuh umur 45 dan 75 hari. IL-1β puyuh pada umur 45 hariyang diberi 6,0% (275,4 ± 9,56 

pg/ml) serbuk daun seligi secara signifikan (P<0,05) lebih tinggi dari IL-1β pada puyuh yang 

diberi 4.0% (204,00 ± 30,29 pg/ml), 2,0 (179,4 ± 22,70 pg/ml), dan 0,0% (81,40 ± 7.92 pg/ml), 

tetapi pemberian 6,0% dan 8,0% (240,80 ± 51,95 pg/ml) tidak berbeda signifikan (P>0,05) 

terhadap IL-1β. Pemberian 4,0% serbuk daun seligi secara signifikan (P<0,05)IL-1β lebih tinggi 

daripada IL-1β puyuh yang diberi 2,0 dan 0,0% serbuk, sedangkan IL-1β dari puyuh yang diberi 

2,0% serbuk daun seligi signifikan ( P <0,05) lebih tinggi dari IL-1β pada puyuh yang diberi 0,0% 

serbuk daun seligi (P. buxifolius). 

IL-1β pada puyuh umur 75 hari dan diberi 6,0% serbuk daun seligi (391,20 ± 12,52 pg/ml) secara 

signifikan (P<0,05) lebih tinggi daripada IL-1β yang diberi 8.0% (290,80 ± 19,45 pg/ml), 4.0% 

(306,20 ± 18,21 pg/ml), 2,0% (179,40 ± 22,70 pg/ml) dan 0,0% (82,20 ± 7,40 pg/ml) serduk daun 

seligi. IL-1β pada puyuh yang diberi 8.0 dan 4.0% serbuk daun seligi signifikan (P<0,05) lebih 

tinggi dari IL-1β pada pemberian 2,0 dan 0,0% serbuk daun seligi, tetapi tidak berbeda signifikan 

(P> 0,05) terhadap IL -1β pada pemberian 8,0% dan 4,0% serbuk daun seligi. IL-1β pada puyuh 

yang diberi 2,0% serbuk daun seligi signifikan (P<0,05) lebih tinggi dari IL-1β pada pemberian 

0,0% serbuk daun seligi (P. buxifolius). 
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Gambar 5. Pengaruh suplementasi serbuk daun seligi (P. buxifolius)pada pakan komersial 
terhadap interleukin-1β (IL-puyuh-1β)pada serum puyuh umur 45 dan 75 hari. Nilai 
rata-rata diwakili mean+SD (n = 5), ANOVA diikuti oleh uji beda nyata jujur (Tukey 
test) a, b, dan c P<0,05, *, **, ***, dan **** (P <0,05) pada masing-masing kelompok 

perlakuan :  = 0%, =2%, = 4%,  and  = 8% suplemen serbuk daun seligi 
(P. buxifolius) pada pakan komersial. 

 

Efek suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) terhadap Nitric Oxide Synthetase (iNOS) 

puyuh 

 

Serbuk daun seligi pada pakan komersial untuk puyuh secara signifikan (P<0,05) mempengaruhi 

iNOSpada darah puyuh (Gambar 6) umur 45 dan 75 hari. iNOS pada puyuh umur 45 hariyang 

diberi 8,0% serbuk daun seligi (4.17 ± 0.17 pg/ml) secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari 

iNOS yang diberi 2,0% (4,98 ± 0,17 pg/ml) dan 0,0 % (6.16 ± 0.28 pg/ml), tetapi tidak berbeda 

signifikan (P>0,05) pada pemberian 6% (4,37 ± 0,18 pg/ml) dan 4.0% (4,49 ± 0,29 pg/ml) serbuk 

daunseligi. iNOS pada puyuh yang diberi 2,0% serbuk daun seligi juga tidak berbeda signifikan 

(P> 0,05) dengan pemberian 0,0% serbuk daun seligi (P. buxifolius). 

iNOS puyuh umur 75 hariyang diberi 8,0% serbuk daun seligi (4,07 ± 0,52 pg/ml) secara 

signifikan (P <0,05) lebih tinggi dari iNOS pada pemberian 6,0% (2.31 ± 0.19 pg/ml) dan 4.0% 

(2.51 ± 0.06 pg/ml), lebih rendah dari iNOS pada 0,0% (5.60 ± 0.45 pg.mL-1), tetapi tidak 

berbeda signifikan (P>0,05) dengan iNOS pada pemberian 6,0% dan 4,0% serbuk daun seligi (P 

. buxifolius). 
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Gambar 6. Pengaruh suplementasi serbuk daun seligi (P. buxifolius)pada pakan komersial 
terhadap Nitric oxide synthetase(iNOS)pada serum puyuh umur 45 dan 75 hari. Nilai 
rata-rata diwakili mean+SD (n = 5), ANOVA diikuti oleh uji beda nyata jujur (Tukey 
test) a, b, dan c P<0,05, *, **, ***, dan **** (P <0,05) pada masing-masing kelompok 

perlakuan :  = 0%, =2%, = 4%,  and  = 8% suplemen serbuk daun seligi 
(P. buxifolius). 

 

Efek suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) terhadap Total leukosit(TLC) puyuh 

Puyuh yang diberi suplemen serbuk daun seligi pada pakan komersial secara signifikan (P <0,05) 

mempengaruhi total leukosit darah (Gambar 7) pada umur 45 dan 75 hari. Jumlah leukosit (TLC) 

darah puyuh pada umur 45 hari yang diberiserbuk daun seligi 6,0% (73,57 ± 1,02 x 103sel), 4,0% 

(72,01 ± 1,45 x 103sel) dan 2,0% (73,86 ± 1,04 x103sel) secara signifikan (P<0,05) lebih rendah 

dari TLC pada pemberian 8,0% (97,10 ± 2,77 x 103sel) dan 0,0% (119,19 ± 3,77 x 103sel)serbuk 

daun seligi, tetapi tidak berbeda signifikan (P>0,05) pada TLC puyuh yang diberi 6,0 , 4,0 dan 

2,0% serbuk daun seligi (P. buxifolius). 

TLC puyuh pada umur 75 hari dan diberi 4.0% (63.73 ± 2.03 x 103sel) secara signifikan (P <0,05) 

lebih rendah dari TLC puyuh yang diberi 8,0% (124,60 ± 2,79 x 103sel), 6,0% (83,94 ± 1,55 x 

103sel), 2,0% (76,61 ± 1,18 x 103sel) dan 0,0% (97,74 ± 1,44 x 103sel)serbuk daun seligi. TLC 

puyuh yang diberi 2,0% serbuk daun seligi secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari TLC 

puyuh yang diberi 8.0 , 6.0 dan 0.0% serbuk daun seligi. TLC puyuh yang diberi 6,0% serbuk 

daun secara signifikan (P <0,05) lebih rendah dari puyuh yang diberi 8,0 dan 0,0%, dan TLC 

puyuh yang diberi 8% serbuk daun seligi secara signifikan (P<0,05) lebih tinggi dari TLC puyuh 

yang diberi 0,0% serbuk daun seligi (P. buxifolius). 
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Gambar 7. Pengaruh suplementasi serbuk daun seligi (P. buxifolius) pada pakan komersial 
terhadaptotal leukocyte (TLC) pada puyuh umur 45 dan 75 hari. Nilai rata-rata 
diwakili mean+SD (n = 5), ANOVA diikuti oleh uji beda nyata jujur (Tukey test) a, b, 
dan c P<0,05, *, **, ***, dan **** (P <0,05) pada masing-masing kelompok perlakuan : 

 = 0%, =2%, = 4%,  and  = 8% suplemen serbuk daun seligi (P. 
buxifolius). 

 

Efek suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) terhadap Limfosit puyuh 

Serbuk daun seligi pada pakan komersial secara signifikan (P<0,05) mempengaruhi limfosit 

darah puyuh pada umur 45 dan 75 hari (Gambar 8). Limfosit darah puyuh pada umur 45 hariyang 

diberi 2,0% (49,60 ± 1,03%) dan 4,0% (47,50 ± 0,85%) secara signifikan (P<0,05) lebih rendah 

dari limfosit pada pemberian 8,0% (57,50 ± 1,53%), 6.0% (56.50 ± 1.45% ) dan 0,0% (59,10 ± 

1,07%) serbuk daun seligi.Namunlimfositpuyuh tidak berbeda signifikan (P>0,05) antara 2,0 dan 

4,0% pemberian serbuk daun seligi. Tidak ada perbedaan yang signifikan (P>0,05) limfosit antara 

pemberian suplemen 8.0, 6.0 dan 0.0% serbuk daun seligi (P. buxifolius). 

Limfosit darah puyuh pada umur 75 hari yangdiberi 4.0% (68.50 ± 0.78%) secara signifikan 

(P<0,05) lebih rendah dari limfosit puyuh yang diberi 8,0% (75,30 ± 1,99), 6,0% (74,30 ± 1,45%), 

2,0% (78,90 ± 1,89% ) dan 0,0% (85,80 ± 2,33%) serbuk daun seligi. Limfosit darah puyuh yang 

diberisuplemen 8,0% dan 6,0% secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari limfosit pada 

pemberian 2,0 dan 0,0% (85,80 ± 2,33%) serbuk daun seligi. Limfosit pada puyuh yang diberi 

suplemen 2,0% secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari limfosit pada pemberian 0,0% 

serbuk daun seligi (P. buxifolius). 
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Gambar 8.Pengaruh suplementasi serbuk daun seligi (P. buxifolius) pada pakan komersial 
terhadap limfosit puyuh umur 45 dan 75 hari. Nilai rata-rata diwakili mean+SD (n = 
5), ANOVA diikuti oleh uji beda nyata jujur (Tukey test) a, b, dan c P<0,05, *, **, ***, 

dan **** (P <0,05) pada masing-masing kelompok perlakuan :  = 0%, =2%, = 

4%,  and  = 8% suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius). 
 

 

Efek suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) terhadap Monosit puyuh 

Suplemen serbuk daun seligi secara signifikan (P<0,05) mempengaruhi monosit darah puyuh 

(Gambar 9) pada umur 45 dan 75 hari. Monosit darah puyuh tidak terdeteksi pada umur 45 hari 

yang diberi suplemen 4.0 dan 6.0% serbuk daun seligi.Monosit pada puyuh yang diberi 8,0% 

(0,10 ± 0,0002%) secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari monosit pada pemberian suplemen 

2,0% (0,30 ± 0,001%) dan 0,0% (0,40 ± 0,001%).  

Monosit puyuh yang diberi 2,0% serbuk seligi secara signifikan (P<0,05) lebih rendah dari 

monosit pada pemberian 0,0% serbuk daun seligi. Monosit puyuh tidak terdeteksi pada umur 75 

hariyang diberisuplemen 4.0 dan 6.0% serbuk daun seligi. Monosit pada puyuh yang diberi 

suplemen 8,0% (0,30 ± 0,002%) dan 2,0% (0,30 ± 0,001%) secara signifikan (P<0,05) lebih 

rendah dari monosit pada 0,0% (0,50 ± 0,002%) serbuk daun seligi, tetapi tidak berbeda 

signifikan (P>0,05) dengan monosit puyuh yang diberi suplementasi 2,0% dan 0,0% serbuk  daun 

seligi (P. buxifolius). 
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Gambar 9.Pengaruh suplementasi serbuk daun seligi (P. buxifolius) pada pakan komersial 
terhadap monositt puyuh umur 45 dan 75 hari. Nilai rata-rata diwakili mean+SD (n = 
5), ANOVA diikuti oleh uji beda nyata jujur (Tukey test) a, b, dan c P<0,05, *, **, ***, 

dan **** (P <0,05) pada masing-masing kelompok perlakuan :  = 0%, =2%, = 

4%,  and  = 8% suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius). 
 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) menurunkan 

kadar lemak dan kolesterol pada kuning telurpuyuh. Penurunan komponen ini diduga karena 

aktivitas metabolit sekunder seperti flavonoid, polifenol, tanin dan saponin (Sopandi 2005 dan 

Wardah dkk., 2007) yang terkandung dalam daun seligi. Wardah dkk. (2011) melaporkan bahwa 

daun seligi juga mengandung serat larut seperti pektin dan protein yang tinggi. Flavonoid memiliki 

kapasitas sebagai antioksidan dalam tubuh ternak (Gonzales-Paramas et al., 2004) dan 

menekan sintesis asam lemak (Rodrigues et al., 2005). Flavonoid dan polifenol juga 

menghambat aktivitas enzim Gliserol 3-fosfat dehidrogenase (GPDH) di adiposit (Hsu dan Yen, 

2007). Saat ini polifenol dan flavonoid dalam pakan ayam dapat menurunkan hiperlipidemia 

secara signifikan (Xia et al., 2010). Saponin diketahui menghambat penyerapan lemak di usus 

dan dikeluarkan melalui feses (Dong et al., 2007). Tanin dalam saluran pencernaan dapat 

melapisi dinding usus halus sehingga pencernaan dan penyerapan lemak tidak terjadi (Matsui et 

al., 2006) dan secara signifikan mengurangi hiperlipidemia (Xia et al., 2010). Serbuk daun seligi 

(P. buxifolius) juga mampu mengurangi kandungan lemak dan kolesterol dalam daging broiler, 

pemberian 5% serbuk daun seligi pada broiler selama tiga minggu berturut-turut sebelum panen 

secara signifikan mengurangi lemak intraseluler, kadar leptin serum dan kadar kolesterol 

(Wardah dkk., 2012). Pemberian sebanyak 240 dan 320 mg/hariekstrak etanol serbuk daun 

seligipada pakan ayam boiler dilaporkan dapat menurunkan kadar lemak dan kolesterol darah 

tanpa menyebabkan infeksi dan peradangan (Wardah dkk., 2007). Pemberian 5% serbuk daun 

seligi (P. buxifolius) dalam pakan ayam broiler mampu menurunkan akumulasi lipid intraselular, 

kadar leptin serum, lemak dan kolesterol daging dan berat lemak perut ayam broiler (Wardah 

dkk., 2012).Flavonoid dan saponin dilaporkan dapat menekan deposisi lemak (Li et al, 2005). 
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Flavonoid juga mempunyai kapasitas yang sangat kuat untuk menekan sintesis asam lemak dan 

kolesterol. Kejadian ini diikuti oleh penurunan kadar trigliserida, sintesis LDL, fosfolipid, dan 

naiknya HDL. Terbatasnya sintesis trigliserida di dalam hati menyebabkan turunnya kadar 

trigliserida dan LDL turun 83- 90%,  akibatnya akumulasi lemak dan kolesterol pada jaringan 

tubuh dan bagian-bagian lain akan turun (Santoso et al., 2000). Adanya polifenol dan flavonoid di 

dalam pakan secara signifikan juga dapat mengurangi hiperlipidemia (Woo et al., 2008).  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa serbuk daun seligi (P. buxifolius)pada pakan 

komersial dapat meningkatkan immunitas puyuh. Ekspresi interleukin-1β (IL-1β) tinggi pada 

puyuh yang diberi serbuk daun seligi, diduga karena penurunan sekresi lipid. Penurunan sekresi 

lipid diduga karena bahan antioksidan dalam bentuk komponen metabolik sekunder flavonoid dan 

tanin. Hasil analisis kimia dalam penelitian ini menunjukkan bahwa serbuk daun seligi sebagai 

suplemen pakan berisi flavonoid dan tanin. Mengurangi sekresi lipid diharapkan dapat 

meningkatkan sintesis protein. Penurunan LDL (low density lipoprotein) dan meningkatkan HDL 

(high density lipoprotein) diduga karena peningkatan ekspresi IL-1β. 

Demikian pula, penurunan jumlah iNOS pada puyuh yang diberi serbuk daun seligi diduga karena 

flavonoid yang kompleks dalam dalam serbuk daun seligi yang dikonsumsi sebagai suplemen 

pakanpuyuh. Pemberian hingga 8.0% serbuk daun seligi dalam pakan tidak menyebabkan ternak 

stres,sehingga sel-sel yang mengekspresi iNOS relatif stabil. Hal ini diduga karena tidak terjadi 

peradangan pada tubuh ternak sebagai akibat pemberian serbuk daun seligi. Sebaliknya, sel 

yang stress dapat menyebabkan sel-sel immun banyak mengalami kerusakan, sehingga sel 

iNOS akan meningkat. 

Leukosit menunjukkan jumlah sel darah putih, meningkatkan jumlah sel darah putih menunjukkan 

adanya infeksi pada tubuh puyuh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi serbuk daun 

seligi (P. buxifolius) tidak menyebabkan peningkatan jumlah leukosit pada puyuh. Jumlah leukosit 

pada puyuh yang diberi 2, 4 dan 6% serbuk daun seligi tidak berbeda secara signifikan (P>0,05) 

dan lebih rendah dari jumlah leukosit pada puyuh yang diberi 8% serbuk. Pemberian 8% serbuk 

daun seligi dapat meningkatkan jumlah leukosit, hal ini ada indikasi bahwa puyuh 

terinfeksi,namun tidak adanya peningkatan jumlah leukosit pada puyuh yang diberi 2, 4, dan 6% 

suplemen menunjukkan bahwa puyuh tidak terinfeksi. Sebaliknya, peningkatan jumlah leukosit 

merupakan indikator terjadinya infeksi dalam tubuh organisme. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Vieira (2011) bahwa peningkatan jumlah total sel leukosit atau sel darah putih ketika terjadi 

infeksi. 

Jumlah limfosit dalam organisme terkait dengan mekanisme pertahanan tubuh. Peningkatan 

jumlah limfosit dalam tubuh menunjukkan bahwa terjadi reaksi pertahanan antibodi yang 

berlebihan pada organisme (Doxey dan Nathan, 1989). Pemberian 4 dan 6% serbuk daun seligi 

berbeda signifikan (P <0,05) terhadap peningkatan limfosit darah puyuh dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya. Serbuk daun seligi diharapkan dapat merangsang sumsum tulang, kelenjar 
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getah bening dan kelenjar getah bening untuk memproduksi limfosit, sehingga jumlah limfosit 

pada puyuh meningkat. Namun, pemberian 8% suplemen justru menurunkan kadar limfosit, hal 

menunjukkan bahwa pemberian 8% tidak efektif mempengaruhi peningkatan antibodi dalam 

tubuh hewan. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persentase monosit dalam darah puyuh yang diberi 4 

dan 6% suplemen serbuk daun seligi (P. buxifolius) tidak terdeteksi jumlah monosit, hasil ini 

berbeda secara signifikan (P> 0,05) dengan perlakuan lainnya. Penurunan persentase monosit 

terjadi karena respon immun yang melibatkan antibodi dan makrofag dalam puyuh sebagai akibat 

dari pemberian suplemen serbuk daun seligi. Peningkatan jumlah makrofag dalam jaringan dapat 

menyebabkan berkurangnya jumlah monosit dalam sirkulasi darah (Abbas et al., 2012). Inflamasi 

(peradangan) akut disebabkan oleh infeksi dan kerusakan jaringan dapat menimbulkan monosit 

dalam sirkulasi darah bergerak dalam jumlah besar kemudian menuju ke jaringan yang rusak. 

Namun, peristiwa ini juga dapat menyebabkan monosit dalam sirkulasi darah berkurang (Abbas 

et al., 2012). 

 

KESIMPULAN 

Serbuk daun seligi (P. buxifolius)berpotensi sebagai suplemen pakan untuk mengurangi lemak 

dan kolesterol pada kuning telur serta meningkatkan immunitas puyuh dengan takaran 4-6% 

pada pakan komersial. Penggunaan herbal sebagai suplemen pakan komersial dapat 

mengurangi kematian akibat infeksi dan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk 

mengkonsumsi telur puyuh. 
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ABSTRACT 

Immunotherapy in order to modulate the immune response is an important approach in 
cancer therapy. Regulatory T cells (Treg) is the regulator of cellular immune system that 
suppresses the immune response to cancer. Propolis and its active compounds have 
been reported as an immunomodulator, but which are specifically associated with the 
role of Treg cells and the immune response against cancer has not be clearly revealed 
yet. Screening research of many compounds and molecular targets takes much time and 
costs, so molecular docking method can be a solution to this problem. Molecular docking 
can predict the smallest energy level of the ligand to bind with the target molecules. The 
Results from molecular docking can helps a research become more efficient. In this 
study we perform the molecular docking software DockingServer to predict the 
immunomodulatory potency of the active compounds of propolis (CAPE, artepilin C, 
quercetin, and hesperidin) with several molecular targets associated with the role and 
activity of immunosuppressive Treg cells (IL-2, CD25, IL-10 , TGFβ, CTLA-4, CCL21, 
and IDO). The results showed that IDO is a target with the highest level of compatibility 
with the active compounds of propolis extracts. The best bond and inhibition potential 
owned by artepilin C with IDO.  
Keywords: molecular docking, propolis active compound, regulatory T cells 
 
PENDAHULUAN 

Secara umum telah dipahami bahwa sistem imun memainkan peran penting dalam 

perkembangan tumor/kanker. Tubuh memiliki mekanisme pertahanan berlapis yang 

bekerja secara terintegrasi untuk menjaga diri dari serangan/invasi bahaya asing 

termasuk terhadap perkembangan sel kanker yang dikenal dengan istilah 

immunosurveillance (Syal and Banerjee 2012). Namun sel kanker juga melakukan 

berbagai upaya untuk dapat lolos (escape) dari aktivitas immunosurveillance. Sel kanker 

mengekspresikan berbagai molekul imunosupresif yang mampu mengkondisikan 

lingkungan mikro sehingga menguntungkan  bagi perkembangan sel kanker sekaligus 

menunjang kemampuan immun escape. Diantaranya dengan menarik sel-sel yang 

mampu menghambat respon imun ke area jaringan tumor/kanker (Piersma 2011),  salah 

satu sel dengan potensi imunosupresi adalah sel Treg (CD4+CD25+Foxp3+)  (Salti et 

al., 2011; Ye et al., 2013). Sel Treg merupakan tipe sel yang dilaporkan banyak 

menginfiltrasi jaringan tumor baik pada manusia maupun pada hewan coba (Zou 2006). 
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Propolis merupakan substansi yang dihasilkan oleh lebah dari resin yang dikumpulkan 

dari tanaman dan dikombinasikan dengan wax dan sekresi dari kelenjar ludah lebah 

yang kaya akan kandungan berbagai enzim (Pietta, Gardana, and Pietta 2002). Propolis 

digunakan lebah untuk melapisi dinding sarang untuk melindungi dari masuknya 

binatang penyerang dari luar, menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur, propolis 

memperkuat dinding sel juga menjaga lingkungan aseptik dalam sarang (Salatino et al. 

2005). 

Propolis digunakan oleh manusia sejak dahulu kala untuk mengatasi berbagai penyakit 

dan hingga kini  propolis dilaporkan memiliki berbagai khasiat memiliki kemampuan 

antibakteri (Hasson 2014), antitumor (Borges et al. 2011; Khacha-ananda et al. 2013; 

Naama, Nima, and Suleiman 2010), antioksidan (Padmavathi et al. 2006), 

imunomodulator (Ansorge, Reinhold, and Lendeckel 2003; Merques et al. 2004).  

Berbagai efek terapi dari propolis tersebut diduga merupakan  aktifitas senyawa-

senyawa aktif yang terkandung dalam propolis baik sebagai senyawa tunggal maupun 

efek sinergis dari interaksi berbagai senyawa aktif. 

Kajian terhadap propolis sebagai agen terapi hingga saat ini masih membuka peluang 

untuk terus dikembangkan, hingga kini masih banyak mekanisme efek terapi dari 

propolis yang belum dapat diungkap dengan jelas. Terutama berkaitan dengan aktifitas 

propolis sebagai imunomodulator yang secara khusus dikaitkan dengan peran sel Treg 

dan respon imun terhadap kanker.  

Salah satu hal penting dalam mengkaji mekanisme kerja suatu bahan adalah 

diketahuinya kandungan senyawa aktif yang berpeluang menghasilkan suatu efek juga 

target kerja dari senyawa tersebut (Mahajan, Gill, and Arora 2014), hal ini yang 

kemudian dengan pembuktian di laboratorium penelitian. Penelitian laboratorium 

memberikan data yang faktual namun metode ini memakan waktu dan biaya yang 

sangat tinggi apalagi bila penelitiannya masih bersifat screening dari banyak senyawa 

dan molekul target.  

Dengan perkembangan tehnologi saat ini telah banyak dikembangkan piranti lunak yang 

mengintegrasikan berbagai bidang keilmuan seperti kimia, biologi, tehnologi komputasi 

dan bioinfrmatika untuk membuat simulasi interaksi antara berbagai senyawa aktif dan 

molekul target secara virtual yang biasa dikenal dengan istilah docking molekuler (Heo 

et al. 2014). Docking molekuler merupakan screening virtual berdasarkan struktur 

(structure-based virtual screening /SBVS) yang digunakan untuk memprediksi interaksi 
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struktur tiga dimensi molekul kecil (senyawa) dengan struktur molekul target (Mahajan et 

al. 2014).  

Aplikasi docking molekuler memberi manfat penting bagi bidang ilmu farmasi dan 

kedokteran, terutama dalam pengembangan obat baru. Dengan docking molekuler 

dapat diperkirakan nilai energi ikatan (free energy of binding) terkecil yang 

menggambarkan tingkat kecocokan ligan dengan senyawa target. Hasil dari docking 

molekuler dapat menjadi informasi yang membantu penelitian laboratorium menjadi lebih 

efisien (Mahajan et al. 2014). Namun sebagai sebuah metode, docking molekuler juga 

msih terus dikembangkan, beberapa penelitian komparatif melaporkan korelasi yang 

lemah antara hasil docking dengan penelitian laboratorium  

Diantara senyawa aktif dalam propolis yang berpotensi sitotoksik dan imunomodulator 

adalah CAPE, artepilin C, quercetin, dan hesperidin. Selanjutnya senyawa-senyawa 

tersebut akan diinteraksikan dengan berbagai molekul  target seperti IL-2, CD25, IL10, 

TGFβ, CTLA-4, CCL21, dan IDO dengan menggunakan piranti lunak DockingServer. 

Pemilihan molekul target tersebut berdasarkan peran dan keterkaitanya dengan sel 

Treg. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam kajian ini docking molekuler dilakukan menggunakan software “dockingserver” 

yang dapat diakses secara online melalui laman www.dockingserver.com. Aplikasi 

DockingServer dapat digunakan untuk analisis ligan tunggal serta untuk docking tingkat  

tinggi dari beberapa ligan untuk menargetkan suatu protein. DockingServer 

mengintegrasikan sejumlah perangkat lunak komputasi kimia yang secara khusus 

ditujukan untuk dapat menghitung parameter interaksi antar molekul dengan benar 

sehingga penggunaan DockingServer memungkinkan pengguna untuk melakukan 

perhitungan docking yang sangat efisien (DockingServer). 

Langkah docking molekuler diawali dengan menentukan senyawa aktif dan molekul 

target yang dikehendaki, dalam kajian ini senyawa aktif yang hendak diuji adalah CAPE, 

artepilin C, quercetin, dan hesperidin. Selanjunya tentukan molekul target, dalam kajian 

ini molekul tergetnya adalah IL-2, CD25, IL10, TGFβ, CTLA-4, CCL21, dan IDO.  

1. Cari struktur dari senyawa aktif maupun molekul target dengan mengakses dan 

mendownloadnya di http://pdb.org atau http://www.ncbi.nlm.nih.gov, dan 

disimpan dalam bentuk file pdb. 
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2. Buka website DockingServer dengan alamat http://www.dockingserver.com/web, 

dan lakukan registrasi atau masuk melalui free trial. 

3. Klik docking lalu upload file ligan kita satu persatu, dilanjutkan file protein target. 

4. Tunggu proses upload (bisa cepat dalam hitungan menit sd hari) 

5. Klik start docking, tunggu beberapa detik sampai muncul “next” 

6. Klik “next”,  

7. pilih ligan lalu klik “next” 

8. selanjutnya pilih protein lalu klik “next” 

9. klik “start” 

10. tunggu proses docking berjalan (bisa dalam hitungan menit sd hari) 

11. Output yang keluar dalam bentuk seperti berikut, selanjutnya bentuk tampilan 

bisa diubah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 

12. Lakukan interpretasi hasil 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melalui docking molekuler dapat diprediksi interaksi yang stabil dan bersifat spontan 

antara substrat dengan molekul target, dapat dilihat melalui derajat energi bebas (free 

energy of binding)  yang semakin negatif (Feig et al. 2003; Mahajan et al. 2014). Dari 

suatu screening dengan docking molekuler terhadap senyawa terhadap protein target, 

berdasar skor free energy binding tersebut dapat diprediksikan interaksi antara senyawa 

dan protein target mana yang lebih kuat. 

 

1. Caffeic acid  phenethyl ester (CAPE ) 

Prediksi model interaksi antara CAPE dengan berbagai molekul target menggunakan 

software docking server adalah sebagai berikut: 

 

CAPE-IL-2 

 

CAPE-CD25 

 

CAPE-CTLA-4 
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CAPE-IL10 

 

CAPE - TGFβ 

 

CAPE-IDO 

 

 

CAPE-CCL21 

 
Gambar. 1. Output molekuler docking antara CAPE dengan IL-2, CD25, IL-10, CTLA-4, 

IDO, TGFβ, dan CCL21 dengan menggunakan software DockingServer 
 

Hasil docking CAPE dengan berbagai molekul diatas menunjukkan bahwa free binding 

energi terkecil terjadi antara CAPE dengan IDO (-5,14), selanjutnya TGFβ dan IL-10 

masing-masing -4,32 dan -4,12. Konstanta inhibisi masing-masing  171,86, 684,78 dan 

949,96 untuk IDO, TGFβ dan IL-10. Sedang pada CD25 tidak muncul konstanta inhibisi 

artinya kemungkinan CAPE bersifat agonis pada molekul tersebut. 

Tabel  1 . Tabulasi molekuler docking CAPE dengan IL-2, CD25, IL-10, CTLA-4, IDO, 
TGFβ, dan CCL21 denganmenggunakan software DockingServer. 

Nama 
ligand 

Molekul 
Target 

Est.Free 
Energi of 
Binding 
(kcal/mol) 

Est.Inhibition 
Constant  

Total 
Intermolec.Energi 
(kcal/mol) 

Interact.surface 

CAPE IL-2 -0,36 547,43mM -2,58 446,754 

CD25 3,60 - 0,62 475,267 
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IL-10 -4,12 949,96 μM -5,22 501,967 

TGFβ -4,32 684,78 μM -5,69 502,613 

CTLA-4 -3,46 2,90 mM -5,00 580,248 

IDO -5,14 171,86 μM -6,54 624,251 

CCL21 -3,57 2,41mM -5,44 537.981 

 

2. artepilin C 

Prediksi interaksi artepilin C dengan berbagai molekul target menggunakan software 

docking server adalah sebagai berikut: 

 

ARC-IL-2 

 

ARC-CD25 

 

ARC-CTLA-4 

 

ARC-IL10 

 

ARC – TGFβ 

 

ARC-IDO 
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ARC-CCL21 

 

Gambar 2. Output docking molekuler antara artepilin C dengan IL-2, CD25, IL-10, 
CTLA-4, IDO, TGFβ, dan CCL21 dengan menggunakan software 
DockingServer 

 
Tabel 2. Tabulasi docking molekuler artepilin C (ARC)  dengan IL-2, CD25, IL-10, CTLA-

4, IDO, TGFβ, dan CCL21 dengan menggunakan software DockingServer 

Nama 

ligand 

Molekul 

Target 

Est.Free 

Energi of 

Binding 

(kcal/mol) 

Est.Inhibition 

Constant  

Total 

Intermolec.Energi 

(kcal/mol) 

Interact.surface 

A
rt

e
p

il
in

 C
 

IL-2 151,54 - 143,22 587,392 

CD25 8,21 - -0,18 477,462 

IL-10 -3,51 2,68mM -5,40 534,136 

TGFβ -4,27 743,02 μM -6,17 617,226 

CTLA-4 -4,24 773,82 μM -6,29 673,995 

IDO -5,98 41,48 μM -8,07 794,394 

CCL21 -3,50 2,74 mM -5,46 552,232 
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Hasil docking artepilin C dengan berbagai molekul diatas menunjukkan hasil yang tidak 

jauh  berbeda dengan CAPE, dimana free binding energi terkecil terjadi antara artepilin 

C dengan IDO (-5,98), selanjutnya TGFβ dan CTLA-4 masing-masing -4,27 dan -4,24. 

Konstanta inhibisi masing-masing  41,48,  743,02 dan 773,82  untuk IDO, TGFβ dan 

CTLA-4. Sedang pada IL-2  dan D25 tidak muncul konstanta inhibisi artinya 

kemungkinan CAPE bersifat agonis pada kedua molekul tersebut. 

 

3. Quercetin 

Prediksi interaksi antara quercetin dengan berbagai molekul seperti IL-2, CD25, IL-10, 

CTLA-4, IDO, CCL21, dan TGFβ menggunakan software DockingServer adalah sebagai 

berikut: 

 

Quercetin -IL-2 

 

Quercetin -CD25 

 

Quercetin -CTLA-4 

 

Quercetin -IL10 

 

Quercetin - TGFβ 

 

Quercetin –IDO 
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Quercetin -CCL21 

Gb. 3. Output docking molekuler antara quercetin dengan IL-2, CD25, IL-10, CTLA-4, 
IDO, TGFβ, dan CCL21 dengan menggunakan software DockingServer 

 

Hasil docking quercetin dengan berbagai molekul diatas menunjukkan hasil free binding 

energi terkecil terjadi antara quercetin dengan IDO (-5,96), selanjutnya TGFβ dan CTLA-

4 masing-masing -5,16. Konstanta inhibisi masing-masing  42,57,  165,33 dan 165,93  

untuk IDO, TGFβ dan CTLA-4. Ketiga molekul tersebut merupakan faktor imunosupresif 

yang dilepaskan oleh sel Treg.  

Tabel 3. Tabulasi docking molekuler quercetin  dengan IL-2, CD25, IL-10, CTLA-4, IDO, 
TGFβ, dan CCL21 dengan menggunakan software DockingServer 

 

Nama 
ligand 

Molekul 
Target 

Est.Free 
Energi of 
Binding 
(kcal/mol) 

Est.Inhibition 
Constant 
(μM) 

Total 
Intermolec. 
Energi 
(kcal/mol) 

Interact.surface 

q
u

e
rc

e
ti

n
 

IL-2 -2,94 7,03mM -3.15 429,222 
CD25 -1,24 124,01mM -1,79 443,396 
IL-10 -4,70 366,77 μM -4,97 571,498 
TGFβ -5,16 165,33 μM -5,58 501,591 
CTLA-4 -5,16 163,93 μM -5,58 554,199 
IDO -5,96 42,57 μM -6,14 605,525 
CCL21 -3,84 1,53mM -4,21 490,665 

 

4. Hesperidin 

Interaksi antara hesperidin dengan berbagai molekul seperti IL-2, CD25, IL-10, CTLA-4, 

IDO, CCL21, dan TGFβ diprediksidengan DockingServer sebagai berikut: 
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hesperidin -IL-2 

 

hesperidin -CD25 

 

hesperidin -CTLA-4 

 

hesperidin -IL10 

 

hesperidin - TGFβ 

 

hesperidin -IDO 

 

hesperidin -CCL21 

Gb. 4. Output docking molekuler antara hesperidin dengan IL-2, CD25, IL-10, CTLA-4, 
IDO, TGFβ, dan CCL21 dengan menggunakan software DockingServer 

 

Hasil docking hesperidin dengan berbagai molekul diatas menunjukkan hasil free 

binding energi terkecil terjadi antara hesperidin dengan IDO (-5,96), selanjutnya TGFβ 

dan CTLA-4 masing-masing -5,16. Konstanta inhibisi masing-masing  42,57,  165,33 
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dan 165,93  untuk IDO, TGFβ dan CTLA-4. Ketiga molekul tersebut merupakan faktor 

imunosupresif yang dilepaskan oleh sel Treg. Sedangkan pada IL-2, CD25, dan CCL21 

tidak muncul konstanta inhibisi dimana hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan 

hesperidin bersifat agonis terhadap ketiga molekul tersebut. 

 

Tabel 4. Tabulasi docking molekuler hesperidin  dengan IL-2, CD25, IL-10, CTLA-4, 
IDO, TGFβ, dan CCL21 dengan menggunakan software DockingServer 

Nama 
ligand 

Molekul 
Target 

Est.Free 
Energi of 
Binding 
(kcal/mol) 

Est.Inhibition 
Constant (μM) 

Total 
Intermolec. 
Energi 
(kcal/mol) 

Interact.surface 

h
e
s

p
e

ri
d

in
 

IL-2 4,27 - 4,27 762,112 
CD25 2,05 - 2,04 774,01 
IL-10 -3,26 4,10mM -5,63 717,343 
TGFβ -4,39 605,78 μM -6,77 737,965 
CTLA-4 -4,17 884,53 μM -6,50 775,873 
IDO -5,69 67,60 μM -7,62 1131,817 
CCL21 3,51 - 25,03 685,157 

 

Bila nilai free energy of binding antara semua senyawa yang diujikan terhadap molekul 

target dibandingkan, maka akan tampak bahwa semua senyawa yang diujikan 

menghasilkan free energy of binding dengan nilai terendah bila diinteraksikan dengan 

IDO. Berdasar data ini diduga IDO merupakan molekul target yang memiliki potensi 

ikatan dan tingkat kecocokan yang paling tinggi dengan senyawa-senyawa aktif dalam 

ekstrak propolis. 

Free energi of binding (kcal) dari  CAPE, artepilin C, quercetin, dan hesperidin terhadap 

IDO masing-masing -5,14, -5,98, -5,96, -5,69 kcal/mol  bila dibandingkan dengan free 

energi of binding indoximod dan NLG919  terhadap IDO masing-masing 6,36 kcal/mol 

dan 06,31 kcal/mol, dapat dikatakan bahwa perbedaannya tidak terlalu besar. Di antara  

senyawa aktif dalam propolis potensi inhibisi tertinggi dimiliki oleh artepilin C. Sehingga 

diduga semua senyawa yang diujikan, masing-masing memiliki potensi inhibisi yang 

cukup potensial terhadap IDO. 

 

KESIMPULAN 

Dengan docking molekuler antara senyawa aktiv dalam propolis (CAPE, artepilin C, 

quercetin, dan hesperidin) dengan molekul target  (IL-2, CD25, IL10, TGFβ, CTLA-4, 

CCL21, dan IDO) menggunakan software DockingServer, dapat disimpulkan bahwa: 



Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

923 

 

1. IDO merupakan molekul target yang memiliki potensi ikatan dan tingkat kecocokan 

yang paling tinggi dengan senyawa-senyawa aktif dalam ekstrak propolis (CAPE, 

artepilin C, cinnamic acid, quercetin, dan hesperidin).  

2. Potensi ikatan dan hambatan terbaik dimiliki oleh artepilin C dengan IDO 
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ABSTRACT 

 
In Indonesia, alcohol has long been used as beverages, especially arrack Bali. The use of arrack 
Bali is an insaperable part of family rites and traditional festivities.  However, due to its serious 
consequences, alcoholism becomes a chronic social problem. Alcohol effects the metabolism in 
body organs and tissues, including male reproductive organ. This study aimed to determine the 
effect of arrack Bali on spermatogenic cell numbers (spermatogonium, spermatosit, round 
spermatid). This research was an experimental research and using 24 male rats (Rattus 
norvegicus L.) as experimental animals. These sample were divided into four groups, K (control), 
and three treatment groups consisting of P1 (0,1 ml/day arrack Bali), P2 (0,5 ml/day arrack Bali), 
P3 (0,1 ml/day commercial alcohol 40%) for 45 days. On the 46th day, rats were sacrificed and 
collecting testis to observe structure cell of testis. Structure cell observation  was performed on 
the number of spermatogonium, spermatocyte, rounded spermatid. The data analysis of 
spermatogonium and spermatosit were analyzed by One Way ANOVA had proven that arrak Bali 
can reduce spermatogonium and spermatosit cell numbers. Whereas, data for round spermatid 
were analyze by Brown-Forsythe had shown that arrak Bali can reduce round spermatid. The 
results of Anova  test revealed that higher dosage (0,5 ml/day arrack Bali) resulted in significantly 
different decrease of the spermatogenic cell numbers (spermatogonium, spermatosit, round 
spermatid) compared to other dosage. In conclusion, arrack Bali has effect in reduction of 
spermatogenic cell numbers. 
 
Keywords: Alcohol, arrack Bali, histology of testis, spermatogenesis 
  
PENDAHULUAN 

Di Indonesia, tradisi mengonsumsi minuman beralkohol sudah lama berakar di kalangan 

masyarakat pribumi. Pada umumnya, dalam pesta tahunan seusai panen raya, raja akan 

membuka perjamuan besar itu dengan menyuguhkan tampo, yakni arak keras yang terbuat dari 

beras jenis terbaik. Salah satu minuman keras tradisional yang masih banyak diproduksi adalah 

arak Bali. Arak Bali merupakan minuman hasil fermentasi dari sari kelapa, buah nira (aren) atau 

air beras yang komposisinya hampir sama dengan tuak. Minuman tradisional ini sering kali 

digunakan sebagai sarana upacara keagamaan bagi masyarakat Bali. Sedangkan bagi 

wisawatan mancanegara, arak Bali justru dijadikan salah satu buah tangan khas Bali yang 

nantinya akan dikonsumsi karena arak Bali memiliki cita rasa tersendiri yang digemari wisatawan 

mancanegara.  

Pembuatan arak Bali ini dilakukan dengan menggunakan teknik destilasi (penyulingan) yang 

akan menghasilkan bioetanol (arak) dengan kadar alkohol 25-50%. Kadar alkohol yang cukup 
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tinggi memungkinkan arak ini dibedakan menjadi beberapa tingkatan kelas, yaitu kelas I untuk 

kadar alkohol antara 35 - 40%,  kelas II untuk  kadar alkohol 30%, dan kelas III  untuk kadar 

alkohol 25%.  

Alkohol merupakan senyawa kimia yang terbentuk dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen 

dalam bentuk gugus -OH. Alkohol yang biasa terkandung dalam minuman keras adalah alkohol 

dalam bentuk etanol (etil alkohol) dengan rumus CH3CH2OH. Ukuran dan berat molekul alkohol 

yang sangat kecil serta sifatnya yang mudah larut dalam lipid dan air menyebabkan senyawa 

alkohol mampu memasuki aliran darah dengan mudah bahkan mampu melewati sawar darah 

otak (Blood-Brain Barrier) dengan bebas (Halim et al., 2006).  

Menurut WHO-SEARO (2002), penyalahgunaan alkohol yang terjadi di Indonesia pada tahun 

1998 tercatat lebih dari 350.000 orang meninggal karena penyakit khronis akibat konsumsi 

alkohol. Tahun 1999 - 2000, 58% angka kriminalitas terjadi diduga akibat pengaruh minuman 

keras. Pada tahun 2000 diinformasikan di Indonesia terdapat lebih dari 13.000 pasien penderita 

penyakit terkait penyalahgunaan alkohol dan obatobatan terlarang. Tahun 2001 tercatat 39 kasus 

kematian pada remaja karena Hepatitis B yang terkait erat dengan dampak pengkonsumsian 

alkohol (alcoholic cirrhosis, alcoholic cancer, chronic pancreas inflamation, and heart diseases) 

terjadi di Bali. Tahun 2008 tercatat lebih dari 40 kematian akibat keracunan alkohol (intoxicaty), 

ini merupakan dampak langsung dari penyalahgunaan alkohol.  

Pada sistem reproduksi, alkohol dapat mengubah keseimbangan hormon reproduksi pada 

individu jantan dan betina. Konsumsi alkohol yang berat pada wanita biasa menurunkan fertilitas, 

sedangkan pada pria telah dikaitkan dengan penurunan kualitas semen dan impoten.   

Alkohol menyebabkan kegagalan hipotalamus dan hipofisis untuk mensekresikan 

Gonadotrophine Releasing Hormon (GnRH), FSH, dan LH (Wright, 1991), selanjutnya akan 

diikuti oleh kegagalan sel Leydig untuk mensintesis testosteron dan sel Sertoli tidak mampu 

melakukan fungsinya sebagai nurse cell (Nugroho, 2007). Selain menimbulkan gangguan pada 

hipotalamus dan hipofisis, alkohol juga bertindak sebagai inhibitor bagi enzim 5α-reduktase. 

Enzim ini digunakan untuk mengubah testosteron menjadi bentuk aktifnya yaitu 

dihidrotestosteron. Testosteron yang inaktif menyebabkan proses spermatogenesis tidak terjadi, 

sehingga menyebabkan gangguan pada proses spermatogenesis. Hal ini akan menyebabkan 

penurunan jumlah lapisan sel spermatogenik (Nugroho, 2007).  

Konsumsi alkohol juga menyebabkan penurunan aktivitas enzim yang berperan dalam sintesis 

hormon kelamin jantan. Alkohol dehidrogenase yang berada pada testis, dalam keadaan normal 

mampu mengubah retinol menjadi retinal. Menurut Wright (1991), alkohol menyebabkan 

kegagalan sintesis retinal di dalam testis. Kegagalan sintesis retinal ini akan menyebabkan 

gangguan spermatogenesis, karena  retinal merupakan senyawa yang esensial untuk 

berlangsungnya spermatogenesis. Pada akhirnya hal tersebut akan menyebabkan penurunan 

jumlah lapisan sel spermatogenik (Nugroho, 2007).  
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Sejumlah masyarakat terutama pencinta arak (pemabuk) ataupun pelaku industri budaya kreatif 

(pengerajin arak) di Indonesia seringkali melakukan eksperimen demi menghasilkan kadar 

alkohol yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan mengenai dampak 

pemberian minuman tradisional beralkohol yaitu arak Bali terhadap histologi testis dengan 

melihat jumlah sel-sel spermatogenik (spermatogonium, spermatosit, spermatid oval) dan ukuran 

tubulus seminiferus tikus (Rattus norvegicus).  

 

METODE PENELITIAN 

Pemeliharaan dan Perlakuan 

Penelitian ini menggunakan hewan coba tikus (Rattus norvegicus) sebanyak 24 ekor. Tikus 

dipisahkan menjadi 4 kelompok yaitu kelompok kontrol (K) yang hanya diberi air minum tanpa 

perlakuan, kelompok perlakuan 1 (P1) yang diberi arak Bali sebanyak 0,1 ml/ekor/hari, kelompok 

perlakuan 2 (P2) diberi arak Bali sebanyak 0,5 ml/ekor/hari, dan kelompok perlakuan 3 (P3) yang 

diberi alkohol 40% sebanyak 0,1 ml. Perlakuan dilakukan secara per oral yaitu memasukkan 

larutan dengan menggunakan sonde (spuit yang dimodifikasi dengan ujung jarum tumpul yang 

dilapisi perak). Masing-masing kelompok diaklimasi selama 7 hari sebelum diberi perlakuan.  

Proses pembedahandilakukan pada hari ke-46. Langkah awalnya adalah tikus dipingsankan 

dengan pemberian kloroform melalui inhalasi yang kemudian dilakukan proses pembedahan. 

Setelah dibedah, testis dikoleksi dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang berisi larutan fiksatif 

yaitu larutan NBF (Neutral Buffered Formaline). Kemudian dilakukan pembuatan sediaan histologi 

testis dengan perwarnaan hematoxilin dan eosin.  

Pengumpulan Data 

Sel-sel spermatogenik terdiri atas spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, 

spermatid, dan spermatozoa, namun sel-sel spermatogenik yang diamati hanya spermatogonium, 

spermatosit, dan spermatid oval pada tahap VII. Pengumpulan data jumlah sel spermatogenik 

diperoleh dari 10 tubulus seminiferus pada setiap sediaan testis dengan menggunakan mikroskop 

cahaya pada perbesaran 40x10.  

Analisis Data   

Seluruh data diuji normalitasnya dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov 

pada semua variabel dalam setiap kelompok pada semua pegamatan, untuk mengetahui apakah 

data penelitian berdistribusi normal atau tidak dengan nilai p > 0,05. Data yang berdistribusi 

normal dilanjutkan dengan uji homogenitas variansi dengan menggunakan uji Levene. Kemudian 

dianalisis dengan uji One Way ANOVA untuk mengetahui pengaruh pada kelompok-kelompok 

perlakuan dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui beda antar kelompok perlakuan. 

Data yang normal namun tidak homogen, dianalisis dengan uji Brown-Forsythe dan dilanjutkan 

dengan uji Games-Howell dengan taraf signifikansi p>0,05. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil pengamatan dengan mikroskop menunjukkan adanya perbedaan kondisi penampang 

melintang tubulus seminiferus pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan lainnya. 

Pengamatan struktur sel diperlukan untuk mengetahui kerusakan-kerusakan pada organ target 

yang dapat dipakai sebagai prediksi aktivitas farmakologi maupun toksikologi.  

 

Gambar 1. Penampang melintang tubulus seminiferus tikus kelompok kontrol (A) dan kelompok 
perlakuan setelah pemberian 0,1 ml/hari arak Bali (B), 0,5 ml/hari arak Bali (C), dan 
0,1 ml/hari alkohol komersial (D). L = lumen; sg = spermatogonium; sp = spermatosit; 
st = spermatid oval; sl= sel Leydig.  

 
Pada Gambar 1 (A) didapatkan gambaran testis yang normal dengan adanya tubulus seminiferus 

dengan susunan lapisan sel spermatogenik yang lengkap. Sel spermatogenik tersusun berlapis 

sesuai dengan tingkat perkembangannya dari membran basalis menuju ke arah lumen tubulus 

yaitu spermatogonium, spermatosit, dan spermatid oval. Jumlah sel spermatosit pada kelompok 

tanpa pemberian minuman beralkohol terlihat kurang lebih dua puluh sel lebih banyak dari jumlah 

sel spermatogonium. Sedangkan untuk jumlah sel spermatid oval yang terlihat yaitu sekitar dua 

kali lebih banyak dari jumlah sel spermatosit .  

Pada kelompok tikus yang diberi 0,1 ml/hari arak Bali (Gambar 1.B) didapatkan gambaran 

mikroskopis tubulus seminiferus dengan sel-sel Leydig yang letaknya berjauhan satu sama lain. 

Pada setiap tubulusnya terdapat susunan sel spermatogenik yang lebih longgar dan tidak teratur. 

Kepadatan sel spermatogenik di dalam lumen tubulus jelas berbeda dengan yang terlihat pada 

kelompok tanpa pemberian minuman beralkohol. Pada epitel tubulus seminiferus mengandung 

spermatogonium, spermatosit dan spermatid oval yang lebih sedikit sehingga lumen terlihat lebih 
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luas. Penurunan jumlah sel spermatogenik lebih tinggi pada kelompok tikus yang diberikan arak 

Bali sebanyak 0,5 ml/hari (Gambar 1.C). 

Pada Gambar 1 (D) menampilkan penampang melintang tubulus seminiferus tikus setelah 

pemberian alkohol komersial sebanyak 0,1 ml/hari. Pada kelompok ini, didapatkan testis yang 

memiliki tubulus dengan susunan sel spermatogenik yang lebih longgar dan tidak teratur. Hal ini 

dikarenakan jumlah sel spermatogonium dan spermatosit pada kelompok ini jauh lebih sedikit 

dari kelompok perlakuan yang diberi arak Bali sebanyak 0,1 ml/hari, namun tidak lebih sedikit dari 

kelompok perlakuan yang diberi arak Bali sebanyak 0,5 ml/hari. Sedangkan untuk jumlah sel 

spermatid ovalnya tidak mencapai dua kali lebih banyak dari rerata jumlah sel spermatosit seperti 

pada kelompok kontrol, kelompok perlakuan yang diberi arak Bali sebanyak 0,1 ml/hari dan 0,5 

ml/hari. Berdasarkan dari gambaran mikroskopis dari penampang melintang tubulus seminiferus 

tikus (Rattus norvegicus L.) menunjukkan bahwa pemberian variasi volume arak Bali dan alkohol 

komersial 40% menyebabkan kerusakan sel penyusun tubulus seminiferus di dalam testis.  

Kerusakan sel tersebut dapat dilihat dari posisi dari sel-sel penyusun tubulus seminiferus yang 

saling berjauhan dan semakin luasnya lumen pada tubulus, serta jarak antar tubulus seminiferus 

terlihat saling berjauhan di dalam testis. Sel-sel penyusun tubulus seminiferus yang saling 

berjauhan dalam hal ini adalah berkurangnya sel-sel spermatogenik di dalam tubulus yang 

menyebabkan semakin luasnya lumen, menyusutnya ukuran tebal epitel tubulus dan diameter 

tubulus seminiferus, keadaan ini biasa disebut dengan atrofi. Gambaran mikroskopis testis tikus 

setelah pemberian arak Bali yang mengalami kerusakan tersebut sesuai dengan gambaran 

mikroskopis testis tikus pada penelitian Harlis (2012) setelah pemberian ekstrak herba meniran 

dengan dosis tinggi. Menurut Harlis (2012), tubulus yang mengalami atrofi disebabkan adanya 

penyusutan sel Sertoli akibat tidak ada sel spermatogenik yang didukung. Penurunan jumlah sel 

spermatogenik ini disebabkan oleh terjadinya pengurangan jumlah mitokondria dan retikulum 

endoplasma sebagai respon atas ketidakcukupan suplai hormon testosteron.  

Seluruh data diuji normalitasnya dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov 

pada semua variabel dalam setiap kelompok pada semua pegamatan, untuk mengetahui apakah 

data penelitian berdistribusi normal atau tidak dengan nilai p > 0,05. Data jumlah sel 

spermatogonium, spermatosit, dan spermatid oval menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

Kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas variansi dengan menggunakan uji Levene¸ di 

mana data sel spermatogonium dan spermatosit menunjukkan variansi data homogen, kemudian 

dilakukan uji One Way ANOVA untuk mengetahui pengaruh pada kelompokkelompok perlakuan 

dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui beda antar kelompok perlakuan.  
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Tabel 1. Jumlah sel spermatogonium tikus (Rattus norvegicus L.) per tubulus setelah pemberian 
variasi volume arak Bali dan alkohol komersial 40% 

Replikasi 

Jumlah sel spermatogonium pada kelompok perlakuan 
(sel/tubulus) 

K P1 P2 P3 

1 83,2 ± 3,64 66,6 ± 4,11 57,9 ± 3,28 65,5 ± 5,02 

2 78,6 ± 3,69 67,0 ± 2,58 55,5 ± 3,72 66,2 ± 3,76 

3 81,3 ± 3,71 66,7 ± 4,06 56,8 ± 3,76 65,8 ± 5,31 

4 79,4 ± 3,02 66,5 ±  4,03 56,8 ± 3,08 65,1 ± 5,04 

5 82,8 ± 4,10 67,5 ± 3,81 56,7 ± 3,09 65,3 ± 4,27 

6 78,5 ± 2,27 66,8 ±  2,66 58,7 ± 3,77 66,0 ± 3,97 

Rerata ± SD 80,63 ± 3,83a 66,85 ± 3,46b 57,07 ± 3,47c 65,65 ± 4,42b 

 
Tabel 2. Jumlah sel spermatosit tikus (Rattus norvegicus L.) per tubulus seminiferus setelah 

pemberian variasi volume arak Bali dan alkohol komersial 40% 

Replikasi 

Jumlah sel spermatosit pada  kelompok perlakuan 
(sel/tubulus) 

K P1 P2 P3 

1 98,9 ± 5,13 87,1 ± 4,46 76,6 ± 3,50 76,5 ± 5,50 

2 97,1 ± 7,31 85,5 ± 2,41 74,7 ± 3,94 75,2 ± 4,28 

3 99,8 ± 3,85 85,4 ± 4,03 76,4 ± 4,19 78,4 ± 5,87 

4 98,1 ± 3,78 86,0 ± 3,37 75,5 ± 5,15 77,6 ± 4,76 

5 98,8 ± 4,98 87,6 ± 4,22 72,9 ± 5,74 76,7 ± 5,37 

6 95,8 ± 3,94 85,5 ± 3,03 76,3 ± 4, 62 77,8 ± 4,82 

Rerata ± SD 98,08 ± 4,94a 86,18 ± 3,60b 75,4 ± 4,58c 77,03 ± 5,01c 

 
Tabel 3. Jumlah sel spermatid oval (sel/tubulus) tikus (Rattus norvegicus L.) per tubulus 

seminiferus setelah pemberian variasi volume arak Bali dan alkohol komersial 40% 

Replikasi 

Jumlah sel spermatid oval pada kelompok perlakuan 
(sel/tubulus) 

K P1 P2 P3 

1 176,5 ± 6,87 161,2 ± 3,55 145,7 ± 8,77 144,9 ± 6,90 

2 173,7 ± 6,64 156,5 ± 3,41 146,6 ± 7,76 145,7 ± 6,70 

3 175,6 ± 3,36 157,1 ± 4,17 146,8 ± 7,70 145,4 ± 6,65 

4 178,1 ± 3,93 161,2 ± 3,55 147,7 ± 6,68 145,3 ± 6,27 

5 173,3 ± 6,22 158,6 ± 3,47 145,2 ± 6,46 145,8 ± 7,37 

6 176,0 ± 3,74 157,1 ± 3,41 147,4 ± 6,31 143,4 ± 6,41 

Rerata ± SD 175,53±5,06a 158,62±3,96b 146,57±7,07c 145,08±6,49c 

Keterangan: K = kontrol, P1 = 0,1 ml/hari arak Bali, P2 = 0,5 ml/hari arak Bali, P3 = 0,1 ml/hari 
alkohol komersial 40%. 

 
Hasil analisis menggunakan uji Duncan pada data jumlah sel spermatogonium tikus (Rattus 

norvegicus L.) menunjukkan bahwa pada kelompok tanpa pemberian minuman beralkohol 

berbeda signifikan dengan seluruh kelompok perlakuan yang diberi variasi minuman berlakohol 

(Tabel 1). Kelompok yang diberi perlakuan 0,1 ml/hari arak Bali berbeda signifikan dengan 
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kelompok tanpa pemberian minuman beralkohol dan kelompok yang diberi perlakuan 0,5 ml/hari 

arak Bali, namun berbeda tidak signifikan dengan kelompok yang diberi 0,1 ml/hari alkohol 

komersial. Sedangkan kelompok yang diberi 0,5 ml/hari arak Bali berbeda signifikan dengan 

seluruh kelompok perlakuan.  

Pada data jumlah sel spermatosit tikus (Rattus norvegicus L.) menunjukkan bahwa kelompok 

tanpa pemberian minuman beralkohol dan kelompok perlakuan yang diberi 0,1 ml/hari arak Bali 

berbeda signifikan dengan seluruh kelompok perlakuan (Tabel 2). Sedangkan kelompok 

perlakuan yang diberi 0,5 ml/hari arak Bali  berbeda signifikan dengan kelompok perlakuan 

kontrol dan kelompok perlakuan yang diberi 0,1 ml/hari arak Bali, namun berbeda tidak signifikan 

dengan kelompok perlakuan yang diberi perlakuan 0,1 ml/hari alkohol komersial 40%.  

Data sel spermatid oval yang tidak memenuhi syarat homogenitas (p<0,05) dianalisis dengan uji 

Brown-Forsythe. Hasil analisis Post Hoc menggunakan uji Games-Howell pada data jumlah sel 

spermatid oval tikus (Rattus norvegicus L.) menunjukkan bahwa kelompok tanpa pemberian 

minuman beralkohol dan kelompok perlakuan yang diberi 0,1 ml/hari arak Bali berbeda signifikan 

dengan seluruh kelompok perlakuan. Sedangkan kelompok perlakuan yang diberi 0,5 ml/hari 

arak Bali berbeda signifikan dengan seluruh kelompok perlakuan, kecuali dengan kelompok 

perlakuan yang diberi 0,1 ml/hari alkohol komersial. Hal ini dikarenakan dengan nilai signifikan 

antara kelompok perlakuan yang diberi 0,5 ml/hari arak Bali dan kelompok perlakuan yang diberi 

0,1 ml/hari alkohol komersial.  

Diketahui bahwa kelompok yang diberi variasi volume arak Bali dan alkohol komersial 40% 

secara peroral dapat menurunkan jumlah sel spermatogenik di dalam tubulus seminiferus jika 

dibandingkan dengan kelompok tanpa pemberian minuman yang mengandung alkohol selama 45 

hari. Degenerasi sel-sel spermatogenik ini sesuai dengan hasil peneitian Antari (2013) yang 

menyatakan bahwa sel spermatogonium mengalami penurunan setelah pemberian alkohol 20% 

secara peroral selama 48 hari. Penurunan jumlah sel spermatogenik di dalam tubulus seminiferus 

sebanding dengan peningkatan volume minuman beralkohol yang telah diberikan. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian Nugroho (2007) yang menyatakan bahwa semakin besar 

dosis alkohol yang diberikan, maka semakin besar pula penurunan jumlah lapisan sel 

spermatogenik. Hal ini dapat diketahui dengan menghitung jumlah sel spermatogenik rata-rata 

dalam tubulus seminiferus testis, yang merupakan indikator terganggunya spermatogenesis.    

Penurunan jumlah sel germinal di dalam tubulus seminiferus diduga karena efek sitotoksik 

senyawa alkohol dari arak Bali. Alkohol yang masuk dalam tubuh diabsorpsi dalam jumlah yang 

sedikit melalui mukosa mulut dan lambung. Sebagian besar (80%) diabsorpsi di usus halus. 

Alkohol memiliki ukuran dan berat molekul alkohol yang sangat kecil serta sifatnya yang mudah 

larut dalam lipid dan air, hal ini memungkinkan senyawa alkohol mudah berdifusi dan 

distribusinya dalam jaringan sesuai dengan kadar air jaringan tersebut. Semakin hidrofil suatu 

jaringan, maka semakin tinggi pula kadar alkoholnya (Zakhari, 2006). Oleh sebab itu senyawa 
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alkohol mampu memasuki aliran darah dengan mudah dan diedarkan menuju organ target seperti 

otak.  

Menurut Zakhari (2006), bila alkohol dikonsumsi dalam dosis rendah, alkohol dipecah oleh enzim 

alkohol dehidrogenase (ADH) menjadi asetaldehida (hampir 95% etanol dalam tubuh akan 

teroksidasi menjadi asetaldehid dan asetat, sedangkan 5% sisanya akan dieksresi bersama urin). 

Enzim ini membutuhkan seng (Zn) sebagai katalisator. Asetaldehida kemudian diubah menjadi 

asetil KoA oleh enzim dehidrogenase. Kedua reaksi ini membutuhkan koenzim NAD. Ion H yang 

terbentuk diikat oleh NAD dan membentuk NADH. Asetil KoA kemudian memasuki siklus asam 

trikarboksilik (TCA), yang kemudian menghasilkan NADH, FADH2, dan GTP yang digunakan 

untuk membentuk adenosin trifosfat (ATP). Namun bila alkohol yang diminum banyak, enzim 

dehidrogenase tidak cukup untuk memetabolisme seluruh alkohol menjadi asetaldehida. Sebagai 

penggantinya hati menggunakan sistem enzim lain yang dinamakan Microsomal Ethanol 

Oxidizng System (MEOS) yang terletak dalam retikulum endoplasma. Dengan bantuan tiga 

komponen mikrosom yaitu sitokrom P-450, reduktase, dan lesitin, alkohol diuraikan menjadi 

asetaldehida. Asetaldehid merupakan produk yang sangat reaktif dan sangat beracun sehingga 

menyebabkan kerusakan beberapa jaringan atau sel.  

Reactive Oxygen Species (ROS) dihasilkan secara alami dalam jumlah kecil selama reaksi 

metabolisme tubuh dan dapat bereaksi dengan molekul seluler dan kerusakan kompleks seperti 

lemak, protein, atau DNA. Alkohol mempromosikan generasi dari ROS dan mengganggu 

mekanisme normal pertahanan tubuh terhadap senyawa ini melalui berbagai proses, terutama di 

hati. Alkohol juga merangsang aktivitas enzim yang disebut sitokrom P-450, yang berkontribusi 

pada produksi ROS. Lebih lanjut, alkohol dapat mengubah tingkat logam tertentu dalam tubuh, 

sehingga memudahkan produksi ROS (Wu & Arthur, 2004).  

Senyawa ROS yang sampai pada otak akan menghambat kerja kelenjar hipotalamus untuk 

mensekresikan Gonadotrophine Releasing Hormon (GnRH) (Rees, 2005). Etanol juga akan 

mengganggu fungsi reseptor GnRH pada hipofisis sehingga terjadi penurunan sekresi LH 

(Emanuele & Emanuele, 2001). Pada penurunan Gonadotrophine Releasing Hormon (GnRH) 

akan menyebabkan hipofisis anterior mensekresi LH (Luteinizing Hormone) lebih sedikit dari 

biasanya. Terhambatnya sekresi LH (Luteinizing Hormone) ini akan mengakibatkan menurunnya 

sekresi testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Penyataan ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa arak Bali dapat menurunkan kadar testosteron dalam 

darah (Antari, 2016). Testosteron yang dihasilkan akan berdifusi masuk ke tubulus seminiferus 

untuk mengontrol proses spermatogenesis dan proses pemeliharaan sel germinal di dalam 

tubulus oleh sel Sertoli.  

Kelenjar hipofisis anterior juga mensekresikan FSH (FolicleStimulating Hormone) yang akan 

merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP (Androgen Binding Protein). ABP (Androgen 

Binding Protein) akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis 



Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

933 

 

(Saryono, 2008). Sel Sertoli yang merupakan sel target utama hormon testosteron yang berikatan 

dengan ABP (Androgen Binding Protein) terlebih dahulu. Terhambatnya hormon FSH ini akan 

diikuti oleh kegagalan sel Sertoli untuk melakukan fungsinya sebagai nurse cell. Selama proses 

spermatogenesis, aktivitas sel-sel spermatogenik sangat tinggi dengan melibatkan proses 

perubahan morfologi dan biokimia dari sel-sel spermatogenik. Untuk mendukung aktivitas 

tersebut, sel-sel spermatogenik sangat tergantung pada hormon-hormon yang terkait.  

Pada kelompok perlakuan setelah pemberian 0,1 ml/hari alkohol komersial, jumlah sel 

spermatositnya tidak mencapai 20 sel lebih banyak dari jumlah sel spermatogonium dan jumlah 

sel spermatid ovalnya tidak mencapai dua kali lipat dari sel spermatosit seperti pada kelompok 

lainnya. Meskipun volume minuman beralkohol yang diberikan sama antara P1 dan P3, di mana 

pada kelompok P1 diberikan 0,1 ml/hari arak Bali dan kelompok P3 diberi 0,1 ml/hari alkohol 

komersial, namun terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah sel spermatosit dan jumlah sel 

spermatid ovalnya. Sedangkan jumlah sel spermatosit dan jumlah sel spermatid oval antara 

kelompok yang diberi 0,5 ml/hari arak Bali dan kelompok yang diberi 0,1 ml/hari alkohol komersial 

berbeda tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh lebih tingginya sifat toksisitas pada alkohol 

komersial dibandingkan dengan kandungan senyawa alkohol yang terdapat pada arak Bali.  

Penyebab alkohol komersial bersifat lebih toksik pada proses spermatogenesis diduga karena 

kemurnian dari alkohol komersial memudahkan  senyawa tersebut larut dalam darah dan 

semakin mudah ditangkap oleh reseptor-reseptor pada organ-organ yang terkait. Sedangkan 

toksisitas alkohol yang terkandung dalam arak Bali lebih rendah, karena adanya senyawa-

senyawa lain yang dapat meng-cover toksisitas dari senyawa alkohol tersebut.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian arak Bali yang mengandung 

alkohol 40% selama 45 hari dapat menurunkan jumlah sel spermatogenik (spermatogonium, 

spermatosit, dan spermatid oval) tikus (Rattus norvegicus L.), dimana penurunan paling tinggi 

terdapat pada tikus setelah pemberian arak Bali dengan volume 0,5 ml/hari.  
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ABSTRACT 

This research was designed to determine effect of 2-methoxyethanol on fasting blood glucose 
levels and the levels of nitrite of mice (Mus musculus L.). This research was an experimental 
research with Completely Randomized Design (CRD). The experimental animal were used 30 
strain female Balb/C mice. The samples were devided into 5 groups, named KN (negative 
control), KP (positive control with STZ), P1 (dose of 200 mmol/kg BW of 2-methoxyethanol), P2 
(dose of 250 mmol/kg BW of 2-methoxyethanol), as well as P3 (dose of 300 mmol/kg BW of 2-
methoxyethanol). Induction of STZ is conducted by intraperitonial injection of STZ multiple low-
dose 30 mg/kg BW daily for five consecutively days. Induction 2-methoxyethanol is conducted by 
intraperitonial injection daily for ten consecutively days. On 16thday and 21thday, the intracardiac 
blood and pancreas was taken. The nitric oxide levels was conducted by blood serum with 
measuring OD (λ 540) used spectrofotometer, nitric oxide levels obtained by the equation of 
regression y = 0,242x + 0,083, y = OD and x = levels of nitric. Observation diameter of 
Langerhans island was begin from making histology preparat of pancreas with Hematoxylin-Eosin 
staining. Diameter of Langerhans island were measured use microscope light, magnification 10 x 
10. Result of this research were analyzed using the One Way Anova test was performed to 
determine the effect of the treatment and Duncan test to find out the difference between the 
treatment groups. The result showed that determination of 2-methoxyethanol affected of 
increasing fasting blood glucose levels, the most effective result was P1 (dose 200 mmol/kg BW 
of 2-methoxyethanol) on 2ndday after the last treatment, 163 mg/dl, and 2-methoxyethanol also 
affected of lowering nitric oxide levels on P1 group, 0,493 M, and affected of lowering diameter of 
Langerhans island in mice’s pancreas, specially on P1 group. 
Keywords: 2-Methoxyethanol, fasting blood glucose levels, nitric levels, Langerhans island 
 
PENDAHULUAN 

Prevalensi angka kejadian diabetes mellitus (DM) di seluruh dunia pada tahun 2013 mencapai 

hingga lebih dari 350 juta orang (Guariguata et al., 2014; Zenker et al., 2013) dan jika kejadian 

DM tersebut terus berlanjut maka angka kejadian ini diperkirakan akan meningkat menjadi 592 

juta orang atau satu dari 10 orang dewasa akan menderita diabetes pada tahun 2035. 

International Diabetic Federation (IDF) memproyeksikan kenaikan prevalensi DM 55% di seluruh 

dunia pada 2035. Hal tersebut menunjukkan bahwa mungkin akan terjadi kenaikan lebih besar, 

terutama ketika mempertimbangkan bahwa 80% dari penderita DM hidup pada negara dengan 

taraf pendapatan hidup rendah dan menengah (Guariguata et al., 2014). Indonesia merupakan 

negara yang menempati peringkat keempat di dunia dengan jumlah penderita DM sebanyak 8,4 
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juta orang pada tahun 2000 dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 21,3 juta orang 

pada tahun 2020 (Wild et al., 2004).  

2-Methoxyethanol (2-ME) merupakan salah satu hasil metabolit dari dimethoxy ethilphatalate 

(DMEP). Dimethoxy ethilphatalate ini merupakan salah satu kelompok dari phthalic acid ester 

(PAEs) yang banyak digunakan sebagai plasticizer dalam pembuatan plastik. Senyawa 2-ME 

bersifat sangat mudah terbakar, tidak berwarna, mudah menguap dan memiliki sifat kelarutan 

yang sangat baik (Johanson, 2000). Penggunaan 2-ME ini juga dapat dijumpai pada perusahaan 

yang memproduksi semikonduktor, tekstil, leather finishing dan plastik kotak makanan, banyak 

digunakan sebagai pelarut, biasanya digunakan pada cat, tinta, tiner, smear, pelapis permukaan, 

percetakan sablon, photo lithographic processes dan foto (Rumanta et al., 2001). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa plasticizer mampu menyebabkan obesitas, 

diabetes dan menyebabkan gangguan sistem hormonal, seperti menyebabkan resistansi insulin. 

Sehingga diduga menyebabkan pemunculan diabetes, melalui resistansi insulin (Cranton, 2008). 

Alonso-Magdalena et al (2006) menduga bahwa dengan banyaknya penggunaan bahan plastik 

untuk keperluan rumah tangga yang terkait dengan tempat atau pembungkus makanan, dapat 

menjelaskan kemungkinan adanya peningkatan epidemik dari penyakit diabetes dan obesitas 

yang banyak terjadi pada negara negara industri. Data yang ada menunjukkan adanya 

peningkatan penyakit diabetes, insiden obesity, atherosclerosis, penyakit jantung koroner, 

penyakit infeksi dan penyakit ginjal (Saal et al., 2005).  

Stres oksidatif yang terjadi pada penderita penyakit DM disebabkan oleh ketidakseimbangan 

reaksi redoks akibat perubahan metabolisme karbohidrat serta lipid, kemudian terjadi penurunan 

kapasitas antioksidan. Peningkatan konsentrasi asam lemak bebas terjadi seiring peningkatan 

produksi superoksida oleh mitokondria dan peningkatan resiko terpaparnya sel oleh ROS. Nitrit 

oksida (NO) merupakan senyawa yang bersifat toksik dan berumur pendek, NO juga akan 

membentuk peroksinitrit yang dapat memicu peroksidasi lipid, penghambatan transport elektron 

mitokondria, dan memegang peran penting dalam apoptosis dan mutasi gen (Amirudin dan Nella, 

2004). Waktu paruh NO sangat pendek sekitar 3-5 detik, karena NO akan cepat bereaksi dengan 

O2 membentuk nitrit (NO2) dan nitrat (NO3), yang akhirnya dieksresi lewat ginjal (Gunawijaya, 

2000). 

Sejauh ini telah banyak dilakukan penelitian dengan menggunakan 2-ME sebagai bahan toksik 

yang di induksikan ke tubuh hewan coba dengan berbagai macam kerusakan yang di akibatkan, 

namun sepanjang pengetahuan penulis belum pernah ada penelitian yang menggunakan 2-ME 

untuk menginduksi diabetes pada hewan coba. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui pengaruh induksi senyawa 2-ME yang bersifat toksik dan teratogenik, sehingga 

dapat menyebabkan efek teratogenik dan toksik terhadap organ tubuh ini terhadap kadar glukosa 

darah puasa, kerusakan jaringan pada pankreas dan kadar nitrit oksida hewan coba. Penelitian 
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perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian senyawa 2-ME terhadap kadar glukosa 

darah dan nitrit mencit (Mus musculus). 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Rumah Hewan dan Laboratorium Genentika Molekuler, 

Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Surabaya. Penelitian ini 

dilakukan selama 5 bulan pada Bulan Januari sampai dengan Juni 2016. 

Alat Dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bak plastik dengan penutupan dari kawat kasa 

dan botol minuman, tempat pakan, sekam. alat-alat untuk perlakuan untuk induksi 2-ME pada 

hewan coba berupa jarum suntik ukuran tuberkulin, disposable syringe 1 mL, jarum 27G, alkohol 

swab. Lalu alat yang digunakan untuk pembuatan stock larutan 2-ME adalah mikropipet, tip (blue, 

dan yellow tip), gelas beaker, pengaduk, botol kaca berwarna gelap, magnetic stirrer, stirrer, 

alumunium, glukometer Accu-check Active beserta glucose strip, gunting, alkohol swab. 

Timbangan digital, tabung eppendorf, Thermo Fisher Scientific,microplete 96-well maxisorb flat 

bottom, mikropipet, tip (white, blue, dan yellow tip), alat bedah, meja bedah, petridish, mikroskop 

cahaya, parafilm, paraffin bath, paraffin oven, mikrotom, gelas obyek dan cover glass, serta 

perangkat fotomikroskopi. 

Bahan yang digunakan untuk perlakuan yaitu Larutan murni 2-methoxyethanol dari Wako Pure 

Chemical Industries, Ltd., Japan. STZ, lard dan akuades steril,sulfanilamide dan phosphoric acid 

untuk membuat larutan Griess reagent 1 lalu, phosphoric acid dan naphtylenediamine digunakan 

untuk membuat larutan Griess reagent 2, dan pewarna sediaan histologi. 

Cara Kerja 

Penelitianinidilakukandalamlimatahap,yaitutahap pembuatan larutan 2-ME dan STZ, 

perlakuan hewan coba, uji kadar glukosa darah puasa, uji Nitrit Oksida (NO), 

pengambilan dan pengamatan organ pankreas. Penelitian   ini merupakan 

eksperimenlaboratoriumdenganRancanganAcakLengkap(RAL).  Hewan coba di peroleh dari 

Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dengan strain Balb/C. Larutan 2 -ME yang 

digunakan Wako Pure Chemical Industries, Ltd., Japan, dosis 2-ME yang digunakan 

terdapat 3 macam dosis yaitu 200, 250, dan 300 mmol/kg BB sedangkan dosis STZ 

yang digunakan adalah multiple low-dose. Perlakuan hewan coba diawali dengan uji 

glukosa darah puasa sebelum perlakuan dilakukan, kemudian kelompok KN di induksi 

dengan akuades, dan pada kelompok KP, P1, P2, dan P3 di induksi dengan 

menggunakan lard selama 3 minggu untuk induksi obesitas, setelah itu di uji kadar 

glukosa darah puasa setelah di beri lard, lalu di induksi STZ pada kelompok KP 

selama 5 hari, dan pada kelompok P1 (dosis 2-ME sebanyak 200 mmol/kg BB), P2 
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(dosis 2-ME sebanyak 250 mmol/kg BB), dan P3 (dosis 2-ME sebanyak 300 mmol/kg 

BB) di induksi dengan 2-ME selama 10 hari berturut-turut. Setelah perlakuan hewan 

coba selesai, maka di lanjutkan dengan uji kadar glukosa darah puasa pada hari 

kedua, ke tujuh, dan ke-14 setelah induksi 2-ME terakhir dilakukan. Kemudian 

dilanjutkan uji NO melalui serum darah hewan coba yang ditambah dengan larutan 

Griess reagent 1 dan Griess reagent 2, selanjutnya diukur kadar nitrit oksida 

menggunakan spektrofotemer dengan λ 540 nm. Dan pengambilan organ pankreas 

dilakukan setelah pengambilan darah intracardiac, kemudian dilanjutkan dengan 

proses pembuatan preparat histologi pankreas, dengan menggunakan pewarnaan 

Hematoksilin-Eosin. Setelah preparat histologi siap, lalu dilakukan pengamatan 

diameter pulau Langerhans menggunakan mikroskop cahaya. Kemudian data yang 

diperoleh dari seluruh uji yang dilakukan analisis uji statistik dengan menggunakan 

SPSS 15. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adanya perubahan kadar glukosa darah puasa pada berbagai kelompok perlakuan mulai dari 

kadar glukosa darah puasa pada mencit sebelum perlakuan dilakukan, 1 hari setelah pemberian 

lard, hari ke dua setelah induksi 2-ME, hari ke tujuh setelah induksi 2-ME dan hari ke 14 setelah 

induksi 2-ME menunjukkan hasil yang beranekaragam. 

 

(Gambar 1)           (Gambar 2) 
Gambar 1. Kadar glukosa darah puasa sebelum perlakuan. Gambar 2. Kadar glukosa darah 
puasa setelah pemberian lard. Huruf yang berbeda menunjukkan ada beda signifikan antar 
kelompok perlakuan berdasarkan uji Duncan 0,05. KN: kontrol normal; KP: kontrol positif; P1: 
kelompok perlakuan yang diberi lard selama 21 hari kemudian diinduksi 2-ME 200 mmol/kg BB 
selama 10 hari; P2: kelompok perlakuan yang diberi lard selama 21 hari kemudian diinduksi 2-
ME 250 mmol/kg BB selama 10 hari. P3: kelompok perlakuan yang diberi lard selama 21 hari 
kemudian diinduksi 2-ME 300 mmol/kg BB selama 10 hari. 
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(Gambar 3)              (Gambar 4) 

Gambar 3Kadar glukosa darah puasa hari ke dua setelah induksi 2-ME. Gambar 4 Kadar 
glukosa darah puasa hari ke tujuh setelah induksi 2-ME.  Huruf yang berbeda menunjukkan ada 
beda signifikan antar kelompok perlakuan berdasarkan uji Duncan 0,05. KN: kontrol normal; KP: 
kontrol positif; P1: kelompok perlakuan yang diberi lard selama 21 hari kemudian diinduksi 2-ME 
200 mmol/kg BB selama 10 hari; P2: kelompok perlakuan yang diberi lard selama 21 hari 
kemudian diinduksi 2-ME 250 mmol/kg BB selama 10 hari. P3: kelompok perlakuan yang diberi 
lard selama 21 hari kemudian diinduksi 2-ME 300 mmol/kg BB selama 10 hari. 

 

 

Gambar 5. Kadar glukosa darah puasa hari ke-14 setelah induksi 2-ME. Huruf yang berbeda 
menunjukkan ada beda signifikan antar kelompok perlakuan berdasarkan uji Duncan 
0,05. KN: kontrol normal; KP: kontrol positif; P1: kelompok perlakuan yang diberi lard 
selama 21 hari kemudian diinduksi 2-ME 200 mmol/kg BB selama 10 hari; P2: 
kelompok perlakuan yang diberi lard selama 21 hari kemudian diinduksi 2-ME 250 
mmol/kg BB selama 10 hari. P3: kelompok perlakuan yang diberi lard selama 21 hari 
kemudian diinduksi 2-ME 300 mmol/kg BB selama 10 hari. 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada hari kedua setelah induksi 2-ME 

dilakukan merupakan hasil pengujian paling optimal dibandingkan dengan pengujian kadar 

glukosa darah puasa sebelum perlakuan, setelah diinduksi lard, hari ketujuh dan ke 14 setelah 

induksi 2-ME dilakukan. Pada hasil hari kedua setelah induksi 2-ME dilakukan ini terlihat bahwa 

KN (kontrol normal) dan KP (kontrol positif) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan, sedangkan antara kelompok KN (kontrol normal) dengan kelompok P1 (perlakuan 
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dengan dosis 200 mmol/kg BB) terdapat beda signifikan. Hal tersebut dikarena pada kelompok 

KN (kontrol normal) tidak di induksi dengan 2-ME melainkan hanya diinduksi dengan akuades 

saja. Kemudian jika kelompok KP (kontrol positif) dibandingkan dengan kelompok P1 (perlakuan 

2-ME dengan dosis 200 mmol/kg BB) menunjukan adanya perbedaan signifikan antara KP 

(kontrol positif) dengan P1 (perlakuan dengan dosis 200 mmol/kg BB 2-ME) dikarenakan 2-ME 

proses oksidasi senyawa 2-ME yang masuk ke dalam tubuh biasanya terjadi di sitoplasma 

mitokondria hati (Dreosti, 1991) sehingga tujuan utama 2-ME masuk ke dalam tubuh adalah 

organ hati , selain itu senyawa 2-ME di dalam tubuh akan ikut dalam aliran darah dan masuk ke 

dalam sel, selanjutnya 2-ME akan mengalami transformasi metabolik menghasilkan metabolit 

primer dan sekunder, berbeda hal nya dengan streptozotocin (STZ) yang secara selektif merusak 

sel β di pulau Langerhans pada organ pankreas (Ganong, 2003). Perbedaan letak sasaran 

utama organ yang dituju oleh senyawa-senyawa tersebut menyebabkan hasil yang berbeda 

karena pada senyawa 2-ME yang sasaran utamanya adalah mitokondria hati dan setelah 

dioksidasi dalam tubuh akan menghasilkan metabolit sekunder yaitu MAA dan MALD dimana 

kereaktifan dari MALD dapat menyebabkan kerusakan sel(Dhalluin et al., 1999) dan dampak dari 

MAA dapat menyebabkan efek teratogenik dan toksik terhadap organ tubuh (Rumanta, 2001). 

Akibat adanya dampak dari MAA dan MALD yang mampu merusak organ dan sel pada tubuh, 

hal tersebut dapat memicu timbulnya ROS, 2-ME telah terbukti menghasilkan radikal H2O2 dalam 

proses oksidasinya, reduksi oksigen molekular selama respirasi sel di mitokondria juga memicu 

terbentuknya radikal dengan memproduksi superoksida (O2
-), hidroksi (HO) dan hidrogen 

peroksida (H2O2) (Sudjarwo, 1999). Semakin banyaknya radikal bebas yang terkandung dalam 

tubuh akan menyebabkan meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan organ lain dan pada 

kasus ini apabila kerusakan organ tersebut merusak sel β pankreas maka hal tersebut akan 

mempengaruhi kestabilan dari kadar glukosa darah itu sendiri. 

Jika dilihat dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa pengujian pada hari ke dua setelah 

induksi 2-ME menunjukkan hasil yang paling efektif dimana pada kelompok P1 (perlakuan 2-ME 

dengan dosis 200 mmol/kg BB) memiliki kadar glukosa darah tertinggi yaitu 163 mg/dl, hal 

tersebut dapat terjadi karena 2-ME memiliki sifat yang cepat, dampak akut dari senyawa 2-ME 

bersifat pendek atau cepat setelah pemapaparan 2-ME tersebut ( New Jersey Departement of 

Health and Senior Services, 2002), sehingga semakin cepat pengujian dilakukan hasil yang 

diperoleh akan semakin baik dan apabila semakin lama dibiarkan efek dari senyawa 2-ME 

tersebut akan berkurang, hal tersebut didukung dengan penjelasan menurut WHO, (1990) yang 

menerangkan bahwa oksidasi 2-ME menjadi MAA di dalam serum dan plasma berjalan cepat, 

dengan waktu paruh sekitar 6 jam pada tikus, tetapi ekskresi MAA lambat, dengan waktu paruh 

sekitar 20 jam pada monyet dan waktu paruh MAA pada urin manusia adalah 77 jam, MAA yang 

diekskresikan dalam urine manusia sekitar 86% dari 2-ME yang terhirup (Groeseneken et al., 

1989; Shih, 2003). 
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Gambar 6 Hasil pengujian kadar nitrit. KN: kontrol normal; KP: kontrol positif; P1: kelompok 
perlakuan yang diberi lard selama 21 hari kemudian diinduksi 2-ME 200 mmol/kg BB 
selama 10 hari; P2: kelompok perlakuan yang diberi lard selama 21 hari kemudian 
diinduksi 2-ME 250 mmol/kg BB selama 10 hari. P3: kelompok perlakuan yang diberi 
lard selama 21 hari kemudian diinduksi 2-ME 300 mmol/kg BB selama 10 hari. Huruf 
yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan. 

 

Pada hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pada kelompok KN (kontrol normal) dengan 

kelompok KP (kontrol positif) memiliki beda signifikan, hal ini disebabkan oleh kelompok KN 

(kontrol normal) yang hanya di induksi oleh akuades sedangkan pada kelompok KP (kontrol 

positif) di induksi dengan STZ. Lalu apabila kelompok KN (kontrol normal) dibandingkan dengan 

kelompok P1, P2, dan P3, yang memiliki beda signifikan dengan kelompok KN (kontrol normal) 

yaitu kelompok P1 (perlakuan 2-ME dengan dosis 200 mmol/kg BB), hal tersebut disebabkan KN 

(kontrol normal) tidak di induksi dengan 2-ME, sehingga memiliki perbedaan yang signifikan. Dan 

jika dibandingkan antara kelompok KP (kontrol positif) dengan kelompok P1 (perlakuan 2-ME 

dengan dosis 200 mmol/kg BB) menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Hal tersebut 

dikarenakan pengujian kadar nitrit ini dilakukan pada hari ke-21 setelah perlakuan terakhir 

dilakukan sehingga pada kelompok P1 (perlakuan dengan 2-ME dosis 200 mmol/kg BB) telah 

mengalami pemulihan kondisi seperti pada hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Hayati et al., (2004) yang menyatakan bahwa lama waktu penghentian selama 3 minggu setelah 

pemberian 2-ME mampu memberi kesempatan untuk pemulihan. Hal ini juga kemungkinan dapat 

dipengaruhi oleh jumlah kandungan nitrit di dalam darah yang terhitung sedikit karena NO yang 

segera teroksidasi menjadi nitrit dan sisanya berupa nitrat inert yang tersebar ke seluruh tubuh 

(Tsikas, 2005), didukung oleh pernyataan dari Gunawijaya, (2000) yang menyatakan bahwa NO 

akan cepat bereaksi dengan O2 membentuk nitrit (NO2) dan nitrat (NO3). Namun waktu paruh NO 

dan nitrit dalam darah sangat singkat yaitu masing-masing kurang dari 5 detik dan 13 menit 

(Tsikas, 2005). Dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

kadar nitrit yang berpengaruh pada penelitian yang telah dilakukan ini yaitu pada kelompok P1 

(pemberian dosis 200 mmol/kg BB 2-ME) yaitu sebeasar 0,493 M. 
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Tabel 1. Analisis statistik diameter pulau Langerhans akibat pemberian 2-ME 

Kelompok Perlakuan Rata-rata Diameter Pulau Langerhans (µm) 

KN 132,78 ±22,58b 

KP 108,28±22,07ab 

P1 89,78±21,23a 

P2 97,75±17,34a 

P3 116,42±17,99ab 

 
 
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan (α= 0,05) 
Peningkatan kadar glukosa darah dalam batas fisiologis akan menghasilkan sekresi insulin dan 

mekanisme persinyalan lain yang menguntungkan bagi tubuh. Akan tetapi, hiperglikemia yang 

berlangsung kronis akan mengakibatkan timbulnya glukotoksisitas pada sel-sel β pulau 

Langerhans. Glukotoksisitas akan menyebabkan disfungsi dan perubahan massa sel β, sehingga 

terjadi penurunan sekresi insulin (Chang-Chen  et al., 2008). Abnormalitas pada mekanisme 

sekresi insulin yang terjadi akan menyebabkan penurunan intake glukosa ke dalam sel dan 

peningkatan kadar glukosa darah sehingga muncul kondisi hiperglikemia (Farid et al., 2014). 

Kondisi hiperglikemia menurut Robertsonet et al., (2003) dapat menghasilkan pembentukan 

spesies oksigen reaktif (ROS = Reactive Oxygen Species). ROS yang berlebihan dapat 

menyebabkan stres oksidatif dan dapat memperparah kerusakan sel β pankreas.  

2-Methoxyethanol di dalam tubuh dimetabolisme dalam sel hepatosit oleh alkohol dehidrogenase 

menjadi 2-methoxyacetaldehyde dan kemudian dimetabolisme lagi oleh aldehid dehidrogenase 

menjadi MAA yang bersifat toksik. MAA dapat meningkatkan permiabilitas membran sel yang 

mengakibatkan influks ion Ca2+ menjadi berlebih (Ca2+overload). Melimpahnya ion Ca2+ di dalam 

sel akan menghambat fosforilasi oksidatif, sehingga perolehan ATP (energi) berkurang karena 

energi dipakai untuk memompa ion Ca2+ yang berlebih. Di samping itu melimpahnya ion Ca2+ 

juga mengaktifkan enzim protease dan fosfolipase yang mendegradasi protein-protein 

sitoskeleton yang diperlukan dalam membangun struktur sel, karena ion Ca2+ juga merupakan 

mediator terjadinya apoptosis (Krebs et al., 1998; Li et al., 1997; Rumanta et al., 2001). Adanya 

fase apoptosis ini akan mengakibatkan berkurangnya massa sel β di pulau Langerhans pankreas 

dan sintesis insulin akan berkurang pula. 

Hasil dari pengamatan histologi pankreas terlihat bahwa kelompok KP mempunyai rata-rata 

diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan KN. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh pemberian lard selama 3 minggu dan STZ selama 5 hari terhadap penurunan rata-rata 

diameter pulau Langerhans. Data hasil pengamatan diameter pulau Langerhans menggunakan 

mikroskop dan lensa okuler, dapat diketahui bahwa kelompok P1 (2-ME dosis 200 mmol/kg BB) 

memiliki rata-rata diameter pulau Langerhans paling kecil dibandingkan dengan kelompok P2 (2-

ME dosis 250 mmol/kg BB) dan kelompok P3 (2-ME dosis 300 mmol/kg BB).  

Hasil analisis statistik menggunakan uji Duncanα = 0,05 menunjukkan terjadi perbedaan 

signifikan antara kelompok P1 dan P2 dengan kelompok KN. Namun untuk kelompok P3 
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menunjukkan hasil bahwa tidak ada perbedaan signifikan dengan kelompok KN, meskipun 

kelompok P3 memiliki rata-rata diameter pulau Langerhans yang lebih kecil dibandingkan dengan 

kelompok KN.  

Penurunan diameter pulau Langerhans yang terjadi pada kelompok P1 dan P2, yaitu 2-ME dosis 

200 mmol/kg BB dan 250 mmol/kg BB, jika dibandingkan dengan kelompok KP (diabetik) 

disebabkan oleh terjadinya apoptosis sel karena kadar glukosa darah telah melewati ambang 

batas kritis tertentu (Grill et al., 2001). Pemberian 2-ME dengan dosis yang lebih tinggi yaitu 300 

mmol/kg BB pada kelompok P3, menunjukkan peningkatan rata-rata diameter pulau Langerhans 

dibandingkan dengan kelompok P1 dan P2. Hal ini dapat dikaitkan dengan mekanisme 

kompensasi sel β pulau Langerhans yang dijelaskan oleh Weir dan Bonner-Weir (2004), ketika 

sel β berada dalam tahap kompensasi akibat adanya peningkatan kadar glukosa darah dalam 

batas fisiologis, sel akan meningkatkan upayanya untuk memproduksi insulin lebih banyak. 

Faktor-faktor transkripsi yang dibutuhkan untuk regulasi sekresi insulin (PPAR-α, PPAR-γ, c-Myc) 

akan meningkat dan kemudian hipertrofi sel akan terjadi. Jika sel β telah memasuki tahap 

adaptasi, akan terjadi adaptasi jaringan pankreas endokrin terhadap kebutuhan insulin yang 

semakin meningkat. Pulau-pulau Langerhans yang baru akan terbentuk melalui mekanisme 

neogenesis pulau (islet neogenesis). Akan tetapi, sel-sel β yang ada pada pulau-pulau 

Langerhans yang telah terbentuk sebelumnya dapat mengalami apoptosis akibat hilangnya 

respon sekresi insulin akut distimulasi glukosa (acute GSIS) dan adanya efek glukotoksisitas. Hal 

ini dijadikan dasar untuk menjelaskan adanya perbedaan rata-rata diameter pulau Langerhans 

pada kelompok P3 yaitu 2-ME dengan dosis tertinggi dalam penelitian ini, dibandingkan dengan 

kelompok P1 dan P2 dimana dosis 2-ME yang digunakan lebih rendah. 

 

KESIMPULAN 

Pemberian variasi dosis senyawa 2-methoxyethanol berpengaruh terhadap kadar glukosa darah 

puasa, kadar nitrit dan diameter pulau Langerhans pankreas pada mencit (Mus musculus L.). 

Senyawa 2-methoxyethanol pada dosis 200 mmol/kg BB pada pengujian kadar glukosa darah 

puasa hari ke dua setelah induksi 2-ME terbukti meningkatkan kadar glukosa darah puasa 

(hiperglikemia). Senyawa 2-methoxyethanol dosis 200 mmol/kg BB dapat menurunkan kadar 

nitrit dan diameter pulau Langerhans pankreas pada mencit. 
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ABSTRACT 
 
 Earth is full of sound so that living things including plants will always be exposed to 
sound. Until now, the effect  of sound on plant is not yet known. It is therefore, this study was 
done to evaluate the effect of sound frequencies on seed germination and seedling growth of 
mung bean and soybean. Low (200, 600, 1000 Hz) and high frequencies (2000, 6000, 10000 Hz) 
of sound with an intensity of 80 dB were used. Both seeds were   conditioned in 3 hours with 
noise and 3 hours without noise. This treatment was conducted for 48 hours. After placing the 
seedling in normal condition for one week, the treatments were then continued by applying the 
noise for 3 hours/day within 28 days. Parameters measured were Mean Germination Time 
(MGT), root length, plant height, dry weight and number of leaves. The results showed that both 
seeds responded differently. High frequency of sound (2000 Hz) increased MGT of mung bean 
seed up to 18%, and in low frequency (200 Hz) increased the root length up to 30%. However, in 
soybean low frequency of sound (200 Hz) increased both the GMT and root length 26% and 
165%, respectively. In contrary to soybean, at frequency of 6000 Hz, mung bean plant height 
increased significantly compared to control. Moreover, at lower frequency, i.e sound at 600 Hz, 
the dry weight of both mung bean and soybean increased by 42% and 50%, respectively. 
Exposure to sound did not effect leaves number. From the result, it can be concluded that mung 
bean and soybean responded differently when exposed to the sound, and that different frequency 
gave different effects on each stage of plant development. 
 
Keywords : germination, growth, Glycine max, sound, Vigna radiata 
 

PENDAHULUAN 

Bumi tidak pernah sunyi, selalu penuh dengan suara, mulai dari infrasonik hingga 

ultrasonik sehingga makhluk hidup termasuk tumbuhan  akan  selalu  terpapar  gelombang  bunyi 

(Gagliano, 2012). Penelitian mengenai pengaruh bunyi terhadap pertumbuhan tanaman mulai 

diteliti setelah Hicks pada tahun 1963 menjelaskannya di dalam jurnalnya dengan judul “Growing  

Corn  to  Music”. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa tanaman yang diberikan musik berkecambah 

lebih cepat, lebih berwarna hijau, dan memiliki batang yang lebih tebal dibandingkan dengan 

tanaman yang tidak diberikan musik (Collins & Foreman, 2001). Saat ini beberapa penelitian 

yang dilakukan mengenai pengaruh gelombang bunyi terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman dilakukan dalam bentuk pengaruh berbagai jenis musik, seperti yang telah dilakukan 

oleh Creath & Schwartz, 2004,  Vanol & Vaidya, 2014, dan Ekici et al., 2007. Namun, hasil 

penelitian Singh et al., 2013 menyatakan bahwa tumbuhan dapat membedakan lingkungan yang 

memiliki suara dan tidak bersuara tetapi tidak dapat membedakan musik. Penelitian yang lebih 
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spesifik mengenai efek bunyi adalah tentang pengaruh frekuensi dan intensitas gelombang bunyi 

terhadap fisiologi tanaman (Cai et al., 2014; Yi et al., 2003a; Pujiwati & Djuhari, 2014). Dari 

penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua jenis tanaman dapat merespon 

frekuensi dan intensitas gelombang bunyi yang sama. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh berbagai frekuensi gelombang bunyi terhadap perkecambahan dan 

pertumbuhan tanaman kacang hijau (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) dan kedelai (Glycine max (L.) 

Merr.). 

 

METODE PENELITIAN 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – Mei 2015 di Rumah Kaca dan Laboratorium 

Analisis dan Perkembangan Tumbuhan, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi 

Bandung (ITB) Ganesha. 

2. Bahan dan Kondisi Pertumbuhan 

Biji  kacang hijau dan kedelai diperoleh dari Balitsa (Balai Penelitian Tanaman Sayur) 

Lembang. Biji direndam dalam air dengan temperatur 25ºC selama 24 jam. Biji yang memiliki 

bentuk dan ukuran yang sama ditanam dalam medium agar (8 g/L) yang dilarutkan dengan 

aquades. Biji yang sudah berkecambah dan berusia 5 hari dipindahkan pada media yang berisi 

tanah dan kompos dengan rasio 1:1 dan diletakkan di dalam rumah kaca SITH ITB dengan 

kondisi suhu lingkungan sebesar 30ºC, kelembaban udara 70%, intensitas cahaya 2584 lux, pH 

tanah 7, dan kelembaban tanah  50%. 

3. Perlakuan dan Desain Penelitian 

Biji kacang hijau dan kacang kedelai dipaparkan pada beberapa frekuensi gelombang 

bunyi dengan intensitas gelombang sebesar 80 dB. Penelitian ini dilakukan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap perkecambahan biji 

dan tahap pertumbuhan tanaman. Frekuensi gelombang bunyi yang dipaparkan dibagi menjadi 

dua kategori, yaitu frekuensi rendah dan tinggi (Tabel 1). 

Tabel 1. Perlakuan berbagai frekuensi gelombang suara 

Frekuensi (Hz) 

Rendah Tinggi 

Kontrol  

A1     200 A4     2000 

A2     600 A5     6000 

A3     1000 A6     10000 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali pengulangan. Pada saat pemaparan 

bunyi, biji dan tanaman ditempatkan pada kotak kedap suara. Pada tahap perkecambahan, 
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pemaparan bunyi pada biji kacang hijau dan kacang kedelai dilakukan selama 3 jam, selanjutnya 

diberi jeda tanpa paparan bunyi selama 3 jam, dan dilakukan pengulangan selama 48 jam. Pada 

tahap pertumbuhan tanaman, bunyi dipaparkan selama 3 jam setiap harinya pada pukul 09.00-

12.00 dalam waktu 1 bulan. Biji dan tanaman kontrol tidak ditempatkan pada kotak kedap suara, 

namun ditempatkan pada tempat perlakuan yang sama dengan tanaman lain. 

4. Parameter yang Diamati 

4.1 Tahap Perkecambahan Biji 

4.1.1  Rerata Waktu Perkecambahan 

Biji dikatakan telah berkecambah jika aksis embrio telah muncul dari kulit biji dengan 

ukuran lebih dari 1 mm. Jumlah biji yang berkecambah dihitung setiap 6 jam sekali selama 

48 jam. Keseluruhan jumlah biji yang berkecambah dihitung. Laju perkecambahan dapat 

diketahui dengan menghitung rerata jumlah jam yang dibutuhkan untuk berkecambah, yang 

disebut Mean Germination Time (MGT) atau Rerata Waktu Berkecambah. MGT dihitung 

dengan rumus berikut  (Cai et al., 2014) :  

𝑀𝐺𝑇 = ∑
𝑛𝑐

𝑁
 

dimana n adalah jumlah biji yang baru berkecambah pada waktu c, c adalah waktu 

perkecambahan biji yang baru berkecambah (c=0, 6, 12, ...) dan N adalah total biji yang 

berkecambah. Nilai MGT dinyatakan dalam satuan jam. 

4.1.2 Pertambahan Panjang Akar 

Akar kecambah kacang hijau dan kacang kedelai pada tahap perkecambahan diukur 

menggunakan mistar dan dilakukan setiap 6 jam sekali, yaitu setiap selesai pemaparan 

gelombang bunyi selama 48 jam pada masing-masing perlakuan. Panjang akar dinyatakan 

dalam satuan cm.  

    4.2  Tahap Pertumbuhan Tanaman 

4.2.1  Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun 

Perhitungan tinggi dan jumlah daun tanaman dilakukan pada tahap pertumbuhan dan 

diukur setiap dua hari sekali setiap selesai pemaparan selama 1 bulan. Kemudian dihitung 

rata-rata pertambahan tinggi tanaman dan jumlah daun. Tinggi tanaman dinyatakan dalam 

satuan cm. 

4.2.2 Perhitungan Berat Kering Tanaman 

Sampel tanaman masing-masing perlakuan dikeringkan dalam oven 60ºC sampai 

mencapai berat yang konstan. Berat kering dinyatakan dalam satuan g. 
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4. Analisis Data 

Analisis dan pengolahan data dilakukan menggunakan uji Anova dan Krusial Wallis serta 

diuji signifikansinya dengan uji Duncan dan Games Howel pada taraf kepercayaan 95%.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tahap Perkecambahan Biji 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan gelombang bunyi dapat meningkatkan 

perkecambahan dan pertumbuhan akar kacang hijau dan kacang kedelai (Gambar 1 dan 2). 

Peningkatan perkecambahan ditandai dengan waktu berkecambah yang lebih cepat dibanding 

kontrol. Pada frekuensi bunyi 2000 Hz, seluruh biji kacang hijau berkecambah dalam waktu 8,4 

jam, lebih cepat 18% dibandingkan kontrol (10,2 jam). Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa frekuensi bunyi pada kisaran 2000 Hz dapat mempercepat 

waktu perkecambahan biji kacang hijau (Cai et al., 2014) dan Cyamopsis tetragonoloba (Vanol & 

Vaidya, 2014). Pada kacang kedelai, perkecambahan biji pada frekuensi rendah (200 Hz) terjadi 

paling cepat, yaitu 29,6 jam, lebih cepat 26% daripada kontrol. Pada kacang hijau maupun 

kacang kedelai, frekuensi 6000 Hz dan 10000 Hz memperlambat laju perkecambahan. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian Bochu et al., 2003 yang menyatakan bahwa gelombang bunyi dengan 

frekuensi di atas 4000 Hz dapat menghambat perkecambahan biji padi. Penelitian lain 

menunjukkan bahwa bunyi lain, seperti musik, juga dapat meningkatkan laju perkecambahan biji 

Hibiscus esculentus dan Cucurbita pepo (Creath & Schwartz, 2004), dan biji Cicer arietinum 

(Chowdhury & Gupta, 2012).  

 

 

Gambar 1. Diagram yang menunjukkan pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap rerata 
waktu perkecambahan biji (MGT) kacang hijau dan kacang kedelai. Pemaparan 
gelombang bunyi dilakukan selama 48 jam pada tahap perkecambahan biji 
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Gambar 2. Diagram yang menunjukkan pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap 

pertambahan panjang akar kecambah kacang hijau dan kacang kedelai. Pemaparan 
gelombang bunyi dilakukan selama 48 jam pada tahap perkecambahan biji. Huruf-
huruf yang berada di atas diagram masing-masing kelompok menunjukkan hasil uji 
Games Howell pada α=0.05. Huruf yang sama menunjukkan beda tidak bermakna 

 

Hasil pertambahan panjang akar (Gambar 2) menunjukkan bahwa panjang akar pada 

kecambah kacang hijau maupun kacang kedelai meningkat secara signifikan pada perlakuan 200 

Hz. Panjang akar kecambah kacang hijau dan kacang kedelai meningkat 30% dan 165% lebih 

tinggi daripada kontrol. Namun pada umumnya, semua perlakuan frekuensi bunyi dapat 

meningkatkan pemanjangan akar kecambah kacang hijau dan kacang kedelai jika dibandingkan 

dengan kontrol. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Gagliano et al., 2012 yang 

meneliti tentang pengaruh gelombang bunyi terhadap pembengkokan ujung radikula kecambah 

dimana ujung radikula Zea mays secara jelas membengkok menuju arah datangnya sumber 

bunyi dan persentase pembengkokan tertinggi terdapat pada perlakuan 200-300 Hz.  

Pemaparan bunyi diduga dapat meningkatkan aktivitas enzim amilase, fluiditas membran 

sel dan aktivitas H+-ATPase plasmalema. Peningkatan aktivitas enzim amilase mempercepat laju 

katabolisme gula sehingga perkecambahan biji juga terjadi lebih cepat. Pada proses inisiasi 

pemanjangan sel akar, paparan gelombang bunyi dapat mempengaruhi fluiditas membran dan 

aktivitas H+-ATPase plasmalema yang berperan penting dalam proses transport sekunder 

senyawa organik pada tumbuhan, seperti gula dan protein. Peningkatan aktivitas H+-ATPase ini 

akan meningkatkan kandungan gula terlarut sebagai sumber energi untuk proses fisiologi 

tumbuhan. Ketersediaan sumber energi ini menyebabkan penyerapan unsur hara dari substrat 

menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, pertumbuhan akar kecambah menjadi lebih optimal 

dengan pemaparan bunyi (Yi et al., 2003a; Yi et al., 2003b; Mormomme & Boutry, 2000).  
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2. Tahap Pertumbuhan  

Gambar 3 menunjukkan bahwa frekuensi 6000 Hz memberikan pengaruh yang paling baik 

terhadap pertambahan tinggi tanaman kacang hijau secara signifikan, sedangkan pada kacang 

kedelai, paparan gelombang bunyi tidak begitu mempengaruhi pertambahan tinggi tanaman jika 

dibandingkan dengan kontrol.  

 

Gambar 3. Diagram yang menunjukkan pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap 
pertambahan tinggi tanaman kacang hijau dan kacang kedelai. Huruf-huruf yang 
berada di atas diagram masing-masing kelompok menunjukkan hasil uji Duncan 
pada α=0,05. Huruf yang sama menunjukkan beda tidak bermakna 

 

 

 

Gambar 4. Diagram yang menunjukkan pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap 
pertambahan tinggi tanaman kacang hijau dan kacang kedelai. Signifikansi diuji 
menggunakan Kruskal Wallis pada α=0.05 
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Gambar 4 menunjukkan bahwa pemaparan bunyi tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap pertambahan jumlah daun tanaman. Namun, rerata berat kering tanaman kacang hijau 

dan kacang kedelai meningkat pada semua tanaman yang diberikan perlakuan. Frekuensi 600 

Hz memberi pengaruh yang nyata terhadap tanaman kacang hijau dan kacang kedelai dimana 

rerata berat kering yang diperoleh sebesar 42% dan 50% lebih tinggi dibandingkan kontrol 

(Gambar 5). 

 

 

Gambar 5. Diagram yang menunjukkan pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap rerata 
berat kering per tanaman. Huruf-huruf yang berada di atas diagram masing-masing 
kelompok menunjukkan hasil uji Duncan pada α=0,05. Huruf yang sama 
menunjukkan beda tidak bermakna 

 

Pada tahap pertumbuhan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tanaman memberikan 

respon yang berbeda-beda terhadap paparan gelombang bunyi. Perlakuan pemaparan 

gelombang bunyi dapat memberikan pengaruh yang positif ataupun negatif, tergantung dari 

frekuensi bunyi yang diberikan. Namun, secara keseluruhan berat kering pada tanaman yang 

diberikan paparan bunyi lebih besar dibandingkan dengan tanaman kontrol. Hal ini menunjukkan 

bahwa tanaman yang diberikan stimulus bunyi mengalami peningkatan metabolisme sel. 

Paparan gelombang bunyi diduga dapat meningkatkan fluiditas dinding sel dan membran sel 

yang akan meningkatkan pembelahan dan pertumbuhan sel, meningkatkan fluiditas protein pada 

dinding sel dan plasmalema. Perubahan struktural protein dan fluiditas membran akan 

mempengaruhi modulasi lalu lintas membran dan akselerasi aktivitas metabolisme (Chowdhury 

et al., 2014).  
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H+-ATPase membran plasma merupakan salah satu tipe glikoprotein yang terdapat pada 

membran dan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Gelombang 

bunyi pada intensitas tertentu (100 dB) dan frekuensi tertentu (1000 Hz) dapat meningkatkan 

aktivitas H+-ATPase, yang akan meregulasi proses fisiologis dan biokimia seperti pertumbuhan, 

perkembangan, tekanan turgor dan pengaturan pH plasma. H+-ATPase membran plasma sensitif 

terhadap konsentrasi Ca2+, sehingga pemaparan bunyi akan meningkatkan aktivitas H+-ATPase 

yang berakibat pada peningkatan konsentrasi Ca2+ pada sitosol. Selain itu, paparan bunyi juga 

dapat  meningkatkan fungsi sel di bawah kondisi yang tidak menguntungkan dengan cara 

mengurangi penetrabilitas membran sel, yang dapat memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan (Chowdhury et al., 2014). 

Penelitian Xiujuan et al., 2002 menunjukkan bahwa bunyi dapat meningkatkan 

metabolisme khususnya peningkatan RNA secara signifikan, namun tidak berpengaruh signifikan 

pada konten DNA. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi tidak mempengaruhi sampai level mutasi 

gen, tetapi dapat mempengaruhi ekspresi gen tertentu yang berkorelasi dengan peningkatan 

metabolisme dan pertumbuhan.  

Pada penelitian ini kacang hijau dan kacang kedelai menunjukkan respon yang berbeda 

terhadap pemaparan berbagai frekuensi gelombang bunyi. Hal ini diduga karena sensitivitas dari 

setiap tanaman pada perlakuan stimulus bunyi berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya dimana pemaparan bunyi memberikan pengaruh yang berbeda-beda 

terhadap spesies yang berbeda serta pada tahap perkembangan yang berbeda (Chowdhury et 

al., 2014). 

 

 
KESIMPULAN 
 

Tanaman kacang hijau dan kedelai menunjukkan respon yang berbeda terhadap paparan 

gelombang bunyi dan setiap frekuensi gelombang bunyi memberikan pengaruh yang berbeda 

pada proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 
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ABSTRACT 

Coelogyne is an epiphytic orchid that has about 200 species, wich distribution from India, China, 

Indonesia and Fiji Island with a center of diversity in Borneo, Sumatra and Himalaya. These 

orchids can be grown from lowland forest to upland forest. The island of Bali is one island that 

has not been revealed problems flora, as well as Coelogyne. According to previous information, 

Coelogyne in Bali are three species, there are C. flexuosa Rolfe, C. miniata Lindl. and C. 

speciosa (Blume) Lindl. This study aims to the existence of this orchids in Bali. Based on library, 

herbarium specimen in the Herbarium Bogoriense and observations in the field by using the 

method ‘jelajah’ is to do some exploration in the forest area in Bali. The six species Coelogyne 

found from Bali, there are C. flexuosa Rolfe, C. floresensis Elis George & J.C.George, C. miniata 

Lindl, C. sanderiana Rchb.f, C. speciosa (Blume) Lindl. and C. trinervis Lindl. Thus in the present 

study found three species of previously unpublished, there are C. floresensis Elis George & J.C. 

George, C. sanderiana Rchb.f. and C. trinervis Lindl. For further information would be presented 

in the full paper. 

Keywords: Bali,  Orchids Coelogyne, species 

PENDAHULUAN 

Coelogyne merupakan anggrek epifit yang juga dapat tumbuh di bebatuan, di hutan-hutan pantai, 

mangrove, gambut, hutan dataran rendah dan dataran tinggi,  sampai ketinggian 1800 m dpl., 

dengan suhu udara berkisar antara 240C – 300C (Clayton, 2002). Pertumbuhannya secara 

simpodial. Berumbi semu yang tumbuh bergerombol atau soliter dan masing-masing mendukung 

dua atau satu daun. Daun melebar, melanset dan berlipatan. Perbungaan muncul dari ujung 

bagian vegetatif yang sedang mengalami pertumbuhan, tegak atau menggantung, bunga mekar 

secara bergantian atau serentak, tidak mempunyai kaki tugu (column foot), bibir umumnya 

bercuping dan pada helaian bibir bagian dalam berlunas yang mana merupakan ciri untuk 

identifikasi ke jenis. Anggrek Coelogyne terdiri  dari sekitar 200 jenis yang tersebar mulai dari 

India, Cina, Indonesia dan kepulauan Fiji dengan pusat keanekaragamannya berada di Borneo 

(Brunei, Kalimantan, Sabah dan Serawak), Sumatra dan Himalaya (Seidenfaden & Wood, 1992). 

mailto:dsulistiarini@yahoo.com
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Di Borneo Wood, et al. (1993) menyebutkan ada 55 jenis, namun yang berasal dari Kalimantan 

hanya 5 jenis. Di Sumatra  33 jenis (Comber, 2001)  dan  di Jawa 13 jenis (Comber, 1990). 

Sedangkan di Pulau Bali hanya di data dalam ceklist flora Bali yang disebutkan ada  3 jenis yaitu 

Coelogyne flexuosa, C. miniata dan C. speciosa. (Girmansyah et al. ,2013). Pulau Bali 

merupakan salah satu pulau yang belum banyak terungkap masalah floranya termasuk 

diantaranya adalah anggrek. Hal ini dapat dilihat dari belum banyaknya buku yang menulis 

tentang anggrek di Pulau tersebut. Sehingga masih diperlukan untuk mempelajari 

keanekargaman jenis-jenis anggrek di daerah tersebut. Penelitian ini juga merupakan bagian 

awal dari pembuatan buku Flora Bali, dalam hal ini khususnya mengenai anggrek Bali. Untuk 

tahap awal akan dipelajari jenis-jenis anggrek Coelogyne Bali, mengingat marga ini mempunyai 

banyak jenis dan umumnya mempunyai bunga yang bagus namun belum banyak dikembangkan.  

Haerida, dkk. (2015 & 2016) dalam melakukan eksplorasi ke kawasan hutan lindung Gunung 

Abang, kabupaten Bangli dan hutan lindung Gunung Seraya, kabupaten Karangasem 

menemukan masing-masing 12 jenis dan 16 jenis anggrek, namun tidak menemukan anggrek 

Coelogyne.. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengungkapkan 

keberadaan jenis-jenis Coelogyne di Bali dengan mendata dari pustaka, pengamatan di koleksi 

Herbarium Bogoriense dan pengamatan di lapangan. 

METODE PENELITIAN 

Penelusuran pustaka dari eMonocot  (2012) serta menelusuri hasil perjalanan lapangan (Haerida, 

dkk. 2015 dan 2016). Pengamatan specimen di Herbarium Bogoriense dan pengamatan di 

lapangan dengan menggunakan metode jelajah (Rugayah, 2004) yaitu melakukan eksplorasi 

dengan menjelajahi di kawasan hutan sekitar Kebun Raya Eka Karya Bali. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelusuran pustaka, pengamatan di Herbarium Bogoriense dan eksplorasi ditemukan 

6 jenis anggrek Coelogyne, yaitu C. flexuosa, C. floresensis, C. miniata, C. sanderiana, C. 

speciosa dan C. trinervis. C. floresensis hanya didapatkan dari hasil penelusuran pustaka yang 

dimuat di eMonocot (2012). Jenis ini endemik Kepulauan Sunda Kecil termasuk diantaranya 

adalah Bali, pertama kali ditemukan pada tahun 2011 dari Flores oleh E.&J.C.George yang 

koleksinya berupa foto disimpan di Jany Renz Herbarium di Swiss.  Sedangkan C. flexuosa, C. 

miniata dan C. speciosa selain koleksinya ada di Herbarium Bogoriense juga ditemukan pada 

saat eksplorasi  di kawasan sekitar Kebun Raya Eka Karya Bali. Dilain pihak C. sanderiana dan 

C. trinervis walaupun ada koleksinya di Herbarium Bogoriense tetapi tidak ada yang berasal dari 

Bali dan juga tidak ditemukan pada saat eksplorasi. C. sanderiana merupakan jenis yang tumbuh 

pada pohon di hutan sekunder dan hutan lumut ataupun tumbuh di bebatuan yang berlumut 

sedangkan C. trinervis tumbuh di hutan hujan dataran rendah dan kadang-kadang dapat tumbuh 
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di bebatuan. Kedua jenis terakhir ini diketahui hanya dari penelusuran pustaka, sehingga masih 

diperlukan eksplorasi di kawasan Bali. Dengan penjelajahan kembali di seluruh kawasan Bali 

kemungkinan masih dapat dijumpai jenis-jenis Coelogyne tersebut.  

Berikut adalah pertelaan masing-masing jenis Coelogyne dari Bali. 

Coelogyne flexuosa Rolfe 

Sinonim: Coelogyne bimaculata Ridl.; Ptychogyne flexuosa (Rolfe) Pfitzer; P. bimaculata (Ridl.) 

Pfitzer 

Anggrek ini mempunyai umbi semu yang bentuknya bulat telur, bergerombol, mendukung dua 

daun,. Daun melanset, panjang daun 23 - 37 cm dan lebar 4 - 5 cm, ujung lancip serta 

permukaan berlipatan. Perbungaan tegak, panjang 39 – 45.5 cm, bagian yang mendukung bunga 

atau disebut rakis berbentuk zigzag, mendukung 15 – 18 bunga, bunga membuka secara 

bersamaan, berwarna putih, bibir bercuping dengan lunas 3 terdapat pada permukaan dalam 

bibirnya, berwarna kuning. Bunganya mudah menyerbuk sendiri. 

Di Bali dijumpai hampir di seluruh kawasan Kebun Raya Eka Karya Bali sedang berbunga, tetapi 

pada saat yang bersamaan dilakukan eksplorasi oleh Haerida, dkk. (2016) di hutan lindung 

Gunung Seraya tidak dijumpai jenis anggrek ini.  

Persebaran: Bukit Larut di Semenanjung Malaysia, pantai barat Sumatra, Jawa dan Kepulauan 

Sunda Kecil. Dari specimen di Herbarium Bogoriense, jenis ini di Bali di koleksi dari Danau 

Bratan  dan Gunung Agung, pada ketinggian 1250 – 1900 m dpl. 

Coelogyne floresensis Elis George & J.C. George 

Sinonim: - 

Anggrek  dengan umbi  semu bentuk bulat telur, bergerombol, mendukung dua daun. Daun 

melebar,melanset, ujung lancip, permukaan berlipatan. Perbungaan tegak, mendukung satu 

bunga, berwarna putih, bibir berlunas tiga, pada permukaan dalam bagian pangkal berwarna 

coklat tua,  

Pertelaan ini berdasarkan gambar E. & J.C. George yang disimpan di Herbarium Jany Renz 

(https://orchids.unibas.ch/index.php/en/specimen/en/2100081/Coelogyne floresensis). 

Persebaran: endemik di Kepulauan Sunda Kecil. 

Coelogyne miniata Lindl. 

Sinonim: Chelonanthera miniata Blume; Coelogyne lauterbachiana Kraenzl. 

https://orchids.unibas.ch/index.php/en/specimen/en/2100081/Coelogyne
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Anggrek dengan rimpang merayap, beruas-ruas, tiap ruas berakar. Umbi semu terdapat pada 

rimpang dengan jarak antar umbi semu 2,5 – 8 cm, berbentuk bulat telur atau silinder, panjang 2 

– 3 cm, lebar 0,5 – 1 cm, mendukung dua daun. Daun bentuk menjorong, pajang 6 – 13 cm, lebar  

1,5 – 3 cm, ujung lancip, permukaan berlipatan. Perbungaan tegak, panjang 6 – 11 cm, tertutup 

pelepah berbentuk tabung dengan jarak antar pelepah 0,5 – 1,5 cm, mendukung 2 – 4 bunga.  

Bunga berwana merah bata, tidak membuka lebar. 

Persebaran: pantai barat Sumatra., Jawa, Kepulauan Sunda Kecil. Dari koleksi di Herbarium 

Bogoriense jenis di dapatkan dari Bukit Tapui, Gunung Abang, Gunung Batukau, Gunung 

Lesung, Bali pada ketinggian 1700 – 2000 m dpl.   

Coelogyne sanderiana Rchb.f. 

Sinonim:: Pleione sanderiana (Rchb.f.) Kuntze 

Anggrek dengan umbi semu bergerombol, masing-masing umbi semu mendukung dua daun. 

Umbi semu berbentuk tongkat, panjang 5 – 6 cm, lebar 1,5 – 2 cm. Daun melanset, panjang 29 – 

45 cm, lebar 4,5 – 5,5 cm, tangkai daun panjang 18 – 27 cm, ujung daun lancip. Perbungaan 

dengan gagang perbungaan tegak, panjang 15 – 25 cm,  tertutup pelepah yang berbentuk 

tabung, saling menutup, berjumlah 3 – 9, rakis tegak atau menggantung, panjang 8 – 10 cm, 

mendukung 4 – 6 bunga yang masing-masing dibagian tangkainya dilindungi oleh braktea atau 

daun pelindung yang berbentuk seperti perahu. Bunga putih, bibirnya dibagian permukaan dalam 

berlunas berwarna kuning, berjumlah 5. 

Persebaran: Sumatra, Borneo, Kepulauan Sunda Kecil. Koleksi di Herbarium Bogoriense berasal 

dari Kalimantan 

Coelogyne speciosa (Blume) Lindl. 

Sinonim: Pleione speciosa (Blume) Kuntze; Chelonanthera speciosa Blume. 

Anggrek dengan umbi semu bergerombol mendukung satu daun. Umbi semu berbentuk bulat 

telur, panjang  4 – 7 cm, lebar 2 – 2,5 cm,  Daun melanset atau bentuk jorong, helaiannya 

berlipatan, tepi bergelombang, panjang 22 – 35 cm,  lebar 3 – 8 cm, ujung lancip. Perbungaan 

menggantung, mendukung 1 – 3 bunga. Bunga berwarna putih kecoklatan dengan bibir bagian 

dalam coklat tua dan ujungnya putih, lunas 3.  

Persebaran: Sumatra, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil. Di Bali di dapatkan dari hutan Tamblingan 

dengan ketinggian sekitar 1200 m dpl. 

Coelogyne trinervis Lindl. 
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Sinonim: Coelogyne cinnamomea Lindl; C. pachybulbum Ridl.; C. rhodeana Rchb.f. 

Anggrek berimpang merayap, mendukung umbi semu dengan jarak antar umbi semu sekitar 5 

cm. Umbi semu bulat telur, panjang 3 – 4 cm, lebar 1,5 – 2 cm, mendukung dua daun. Daun 

melanset, panjang 25,5 – 45 cm, lebar 2,4 – 4,5 cm, tulang daun 3, ujung daun lancip, tangkai 

daun pajang 4 – 5 cm. Perbungaan tegak, mendukung 4 – 9 bunga. Bunga putih, bibir bercuping 

tiga, cuping samping berwarna coklat, cuping tengah bagian ujung melengkung ke bawah, 

berwarna coklat, bagian permukaan dalam berwarna putih, berlunas 3. 

Persebaran: Burma, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatra, Jawa, 

Kepulauan Sunda Kecil, Maluku. Koleksi di Herbarium Bogoriense dari Flores 

KESIMPULAN 

Masih diperlukan pengamatan di hutan-hutan di Bali yang belum di eksplorasi terutama untuk 

mengetahui keberadaan jenis C. floresensis, C. sanderiana dan C. trinervis. Jenis pertama 

bahkan merupakan jenis endemik Kepulauan Sunda Kecil. 
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ABSTRACT 
 

 
Human hair waste generated by barbershop has been reported could be used as an organic 
fertilizer for plants. However, since it takes time for the hair to start degrading and releasing 
nutrients, this study was conducted to evaluate the effect of steam treatment on human hair to 
soil quality and growth of lettuce (Lactuca sativa L.). Lettuce were grown in a polybag containing 
a mixture of soil and fresh hair (TR), soil and 45 minutes steamed-hair (TRs-45), and soil and 90 
minutes steamed hair (TRs-90). Medium containing 100% fresh hair (R) and  100% soil (T) were 
used as positive and negative control, respectively. Observations were done during 3 consecutive 
harvests. The results showed that although the soil pH and WHC were decreasing, soil mixed 
with steamed-hair provided a positive effect on both soil quality and the growth of lettuce plants 
by increasing the physico-chemical characteristic and growth parameters observed compared to 
other treatment and controls. Based on fresh weight parameters, it appeared that steam 
treatment increased the fresh weight up to 58% in  each harvest. The conclusion that can be 
drawn from this research is that steamed-hair have a positive effect on soil quality and plant 
growth. 
 
Keywords: growth, human hair, lettuce, soil quality, steam    
 

 
PENDAHULUAN 

Rambut manusia mengandung 18 jenis asam amino, 15 jenis asam lemak tak jenuh dan 24 jenis 

mineral termasuk N, P, dan K (Robbins, 2012). Struktur internal rambut manusia sangat 

kompleks dan terbentuk dari struktur folicullar yang terdiri dari tiga bagian yaitu (i) selaput 

pelindung akar bagian luar (outer root sheath), (ii) selaput pelindung akar bagian dalam (inner 

root sheath) yang meliputi Henle’s dan lapisan Huxley’s, dan (iii) serat rambut itu sendiri yang 

terdiri dari lapisan kutikula, korteks dan medulla (Lynch et al., 1986). Lapisan-lapisan tersebut 

akan berikatan satu sama lain membentuk membran sel yang kompleks. Lapisan terbanyak dari 

serat rambut adalah lapisan korteks yang dibagi menjadi tiga daerah yaitu ortokorteks, 

parakorteks dan mesokorteks. Komponen utama lapisan korteks adalah protein keratin yang 

berperan untuk melindungi sel epitel dari kerusakan atau stres (Scott dan Untereiner, 2004). 

Keratin memiliki sejumlah besar asam amino sistein yang mengandung unsur sulfur. Unsur ini 

diperlukan untuk jembatan disulfida yang memberikan kekuatan tambahan dan rigiditas. Ikatan 

disulfida menyebabkan keratin tidak dapat larut kecuali pada beberapa pelarut (Patience et al., 

2015). Akibatnya keratin juga resisten terhadap degradasi enzim proteolitik yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme dalam tanah (Ignatova et al., 1999). Salah satu cara untuk mempercepat 
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degradasi keratin dalam tanah adalah dengan menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi 

(steam treatment) (Jong dan Nelson, 1996). Dengan cara steam ini, diharapkan rambut manusia 

dapat digunakan sebagai sumber nutrisi jangka pendek untuk memperbaiki kualitas media tanam 

dan selanjutnya mendukung pertumbuhan tanaman pertanian. Dalam penelitian ini, rambut 

manusia yang telah di-steam digunakan sebagai campuran media tanam untuk melihat 

pengaruhnya terhadap kualitas media tanam dan pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa 

L.). 

METODE PENELITIAN 

Persiapan dan Penanaman 

Rambut yang dikumpulkan dari berbagai tempat pangkas rambut pria dan wanita di Kota Cimahi 

mula-mula dicuci dengan menggunakan air keran. Rambut kemudian di-steam menggunakan 

autoclave pada tekanan 1,5 atm dan suhu 121ºC selama 45 menit dan 90 menit, dan dikeringkan 

dalam oven 60º C selama 24 jam. Tanaman selada (Lactuca sativa L.) ditumbuhkan dalam 

polybag yang berisi campuran tanah lembang dan rambut segar (TR), campuran tanah lembang 

dan rambut yang telah di-steam selama 45 menit (TRs-45) serta campuran tanah lembang dan 

rambut yang telah di-steam 90 menit (TRs-90). Sebagai kontrol digunakan media 100% tanah 

lembang (T) sebagai kontrol pertama dan media 100% rambut segar (R) sebagai kontrol kedua. 

Komposisi rambut dan tanah dalam setiap polybagnya adalah 5% rambut/kg tanah. Percobaan 

dilakukan dengan metoda Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 jenis perlakuan dan 6 

ulangan.  

 

Analisis Sifat Fisik dan Kimia Media Tanam 

Analisis sifat fisik dan kimia media tanam  diamati dengan mengukur pH dan kelembaban media 

menggunakan soil tester, besar partikel, porositas, kapasitas menahan air (KMA), aerasi, 

kapasitas tukar kation (KTK), N total media, PO4 dan K2O media tanam. 

 

Analisis Pertumbuhan  

Pertumbuhan tanaman selada diamati setiap minggu selama tiga kali masa panen dengan 

mengukur parameter vegetatif tanaman yaitu jumlah daun, lebar tajuk dan tinggi tanaman. 

Biomassa tanaman diamati pada saat pemanenan tanaman dengan mengukur berat basah 

tanaman serta berat kering akar, batang, daun dan berat kering total tanaman. Pengukuran berat 

kering dilakukan setelah tanaman dikeringkan dalam oven 60ºC sampai beratnya konstan. 

Sebagai data tambahan dilakukan pengukuran kadar N, PO4 dan K2O jaringan akar dan daun. 

Analisis sifat kimia media tanam dan tanaman dilakukan di Laboratorium Perkembangan 

Tumbuhan dan Laboratorium Analisis Bahan Kimia Alam, SITH ITB. 
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Analisis Mikroklimat 

Analisis mikroklimat dilakukan dengan mengukur suhu dan intensitas cahaya menggunakan data 

logger sedang kelembaban udara diukur menggunakan sling.  

 

Analisis Statistika 

Untuk mengetahui pengaruh nyata perlakuan, digunakan uji ANOVA pada α = 0,05% dan uji Post 

Hoc Tukey dengan selang kepercayaan 95%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Rambut Manusia Terhadap Kualitas Media Tanam 
 

Pengaruh rambut manusia terhadap ukuran partikel media tanam ditunjukkan pada Tabel 1. 

Terlihat bahwa rambut dapat meningkatkan ukuran partikel media tanam sehingga media tanam 

memiliki ukuran partikel 2 mm yang berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan Kontrol 

T (tanah lembang). Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh partikel rambut yang 

dicampurkan memiliki persentasi ukuran 2 mm yang tertinggi, yaitu 60,6%. 

 
Tabel 1 Pengaruh limbah rambut manusia yang di-steam terhadap besar partikel media tanam. 

Data merupakan rata-rata dari 6 ulangan ± STDEV. Keterangan: Nilai yang diikuti huruf 
yang sama pada baris (a, b, c) tidak berbeda signifikan pada uji Post Hoc Tukey pada 
selang kepercayaan 95%. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
Pengaruh rambut manusia terhadap porositas, KMA, aerasi, pH dan KTK media tanam dapat 

dilihat pada Gambar 1A-E. Gambar 1 A menunjukkan bahwa media tanam  TR, TRs-45 dan TRs-

90 memiliki porositas  pada kisaran  70-74%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan kontrol T (64-

69%), tetapi lebih rendah dibandingkan kontrol R (90-93%). Berdasarkan analisis statistika nilai 

porositas media tanam TR, TRs-45 dan TRs-90 berbeda secara signifikan bila dibandingkan 

kedua kontrol R. Mekipun nilai porositas seluruh media tanam sangat bervariasi, dengan kontrol 

T memiliki nilai porositas terendah namun nilai porositas seluruh media tanam masih berada 

pada nilai diatas standar yaitu 50% (USDA, 2001). Penambahan rambut dapat meningkatkan 

nilai porositas media tanam sebesar 5-7%. Gambar 1B menunjukkan pengaruh rambut pada nilai 

kemampuan menahan air (KMA) media tanam. Tampak bahwa media tanam TR, TRs-45 dan 

TRs-90 memiliki KMA lebih rendah dibandingkan dengan kontrol T tetapi  lebih tinggi 

dibandingkan kontrol R. Analisis statistika menyatakan KMA media tanam perlakuan tidak 

Media tanam Ukuran partikel media (mm) 

2 1 0,5 0,25 

T 11,6a 19,3b 24,7b 38,3b 

R 60,6c 9a 6,3a 23,9a 

TR 38,2b 16,1b 23,9b 21a 

TRs-45 40,5b 15,7b 23,3b 20a 

TRs-90 40,3b 17b 23b 18,8a 
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berbeda secara signifikan dengan kontrol T. Sementara itu kontrol R memiliki  KMA  terendah 

(12%) yang berbeda secara signifikan dengan semua perlakuan. Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa penambahan rambut  dapat menurunkan KMA media tanam, akan tetapi nilai ini masih 

berada pada kisaran nilai KMA yang baik yaitu sekitar 50-60% (USDA, 2001). Pengaruh limbah 

rambut manusia terhadap aerasi media tanam ditunjukkan oleh Gambar 1C. Tampak bahwa 

media tanam TR, TRs-45 dan TRs-90 memiliki nilai aerasi antara 25-31 %, yang berbeda secara 

signifikan dibandingkan kedua control .Kontrol R memiliki nilai aerasi tertinggi (75-78%) 

sedangkan kontrol T memiliki nilai aerasi terendah (8-11%). Berbeda dengan nilai porositas dan 

KMA yang masih berada di kisaran standar, nilai aerasi untuk media kontrol T, TR, TRs-45 dan 

TRs-90 berada di bawah kisaran nilai standar yang bernilai 40-50% dari total volume media 

tanam. Rendahnya nilai aerasi menunjukkan rendahnya pori udara. Kemungkinan selain tanah 

yang semakin padat  karena adanya penyiraman yang terus menerus, rambut yang ada juga 

mulai terdegradasi dan mengisi ruang udara yang ada. Meskipun demikian, penambahan rambut 

dapat meningkatkan nilai aerasi media tanam hingga 15-21% (USDA, 2001). Berdasarkan hasil 

pengamatan dapat dilihat bahwa rambut manusia dapat meningkatkan pori-pori pada media 

tanam, sehingga dapat mengubah sifat fisik media yaitu meningkatkan ukuran besar partikel 

media, porositas dan aerasi media, serta dapat menurunkan kemampuan menahan air media 

tanam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Pengaruh pemberian rambut manusia terhadap kualitas tanah (sifat fisik dan kimia 
media tanam). A. Porositas; B. KMA; C.Aerasi; D KTK; dan E. pH. T: tanah lembang; 
R: rambut segar; TR: campuran tanah dan rambut segar; TRs-45: campuran tanah 
dan rambut yang disteam 45 menit dan TRs-90: campuran tanah dan rambut yang 
disteam 90 menit. Data merupakan rata-rata dari 6 ulangan ± STDEV.  
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Pengaruh rambut pada nilai KTK media tanam dapat diamati pada Gambar 1D. Tampak bahwa 

media tanam TR, TRs-45 dan TRs-90 memiliki nilai KTK yang hampir sama dan tidak berbeda 

jauh dengan kontrol T, Nilai KTK media perlakuan dan kontrol T ini berkisar antara 8-15 meq/100 

g dan 8-14 meq/100g. Secara statistika kedua nilai tersebut tidak berbeda secara signifikan. 

Berbeda dengan nilai KTK kontrol T, nilai KTK kontrol R (0,7-0,9%) berada jauh di bawah nilai 

standar yang baik dan berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan semua perlakuan. 

Nilai KTK yang baik untuk tanaman berada di atas 10 meq/100 g dan tergolong tinggi apabila di 

atas 50 meq/100 g. Dengan demikian nilai KTK seluruh media tanam TR, TRs-45 dan TRs-90 

dapat dikategorikan sebagai baik. Nilai KTK yang tinggi menunjukkan proses penyerapan unsur 

hara oleh koloid tanah berlangsung secara intensif terutama dalam proses penyerapan unsur K di 

dalam media tanam. Penyerapan yang intensif akan menunjang pertumbuhan tanaman dengan 

lebih baik lagi. Gambar 1E menunjukkan perubahan nilai pH media yang diakibatkan adanya 

penambahan rambut. Tampak bahwa penambahan rambut manusia dapat menurunkan pH 

media tanam (pada kisaran 6,8-6,4) sehingga menjadi lebih rendah dibanding kontrol T (pada 

kisaran 6,8-7). Penurunan pH dalam jangka waktu tertentu dapat dikaitkan dengan proses alami 

seperti hujan, pengaturan pelepasan nutrien melalui pembentukan asam dari pupuk seperti 

amonium nitrat (NH4NO3), asam organik dari tanaman selama dekomposisi, CO2 dari respirasi 

akar dan respirasi mikroba (USDA, 1999). Pada penelitian ini penurunan pH media tanam TR, 

TRs-45 dan TRs-90, kemungkinan dikarenakan rambut manusia mengandung sulfur (S) yang 

cukup tinggi, yaitu sekitar 0,23% (Zheljazkov et al., 2008). Saat rambut terdegradasi, asam 

sulfurik akan dilepaskan ke dalam tanah dan dapat menurunkan pH media tanam (Brady, 1990). 

Dibandingkan dengan lainnya, pH media kontrol R relatif konstan yaitu sekitar 5. Pertumbuhan 

optimal tanaman selada adalah pada pH 6,4-7 (BBPP, 2015) 

 

Pengaruh Rambut Manusia Terhadap Pertumbuhan Tanaman Selada (Lactuca sativa L.) 

Pengaruh rambut manusia terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman selada daun (Lactuca sativa 

L.) diamati melalui jumlah daun, tinggi tanaman, lebar tajuk, berat kering daun, batang dan akar 

serta berat basah tanaman. Hasil pengamatan jumlah daun, tinggi tanaman dan lebar tajuk 

ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Pengaruh pemberian rambut manusia terhadap jumlah daun, tinggi tanaman dan lebar 

tajuk tanaman selada (Lactuca sativa L.) selama 3 kali masa panen. T (kontrol, tanah 
lembang), R (kontrol, rambut segar), TR (campuran tanah lembang dan rambut 
segar), TRs-45 (campuran tanah lembang dan rambut yang di-steam 45 menit) dan 
TRs-90 (campuran tanah dan rambut yang di-steam 90 menit). Data merupakan rata-
rata dari 6 ulangan ± STDEV. 

 
Gambar 2 memperlihatkan bahwa pada setiap panen, TRs-45 dan TRs-90 selalu memiliki jumlah 

daun, tinggi tanaman dan lebar tajuk tanaman yang tertinggi bila dibandingkan perlakuan TR dan 

kedua kontrol.  Uji statistik menujukkan bahwa seluruh  parameter pertumbuhan pada TRs-45 

dan TRs-90 berbeda secara signifikan dengan kontrol T, R dan perlakuan TR. Peningkatan 

parameter pertumbuhan juga teramati pada setiap panen. Rambut yang di-steam  dapat 

meningkatkan jumlah daun hingga 33% pada panen pertama, 36% pada panen kedua dan 

ketiga. Tinggi tanaman meningkat hingga 5% pada panen pertama, 24% pada panen kedua dan 

ketiga. Lebar tajuk meningkat hingga 25% pada panen pertama, 21% pada panen kedua dan 

14% pada panen ketiga. Meskipun demikian di antara panen, parameter pertumbuhan meningkat 

secara signifikan saat panen ke-3.  

 

Pengaruh penambahan rambut manusia pada pertumbuhan tanaman selada diamati pula melalui 

parameter berat basah dan berat kering tanaman selada, yang ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Terlihat bahwa rambut yang di-steam dapat meningkatkan berat basah hingga 51-66% baik pada 

panen pertama, kedua maupun ketiga, dan berat kering hingga 46-54% pada panen pertama dan 

kedua serta 57-64% pada panen ketiga.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 Pengaruh pemberian rambut manusia terhadap berat basah dan berat kering tanaman 

selada (Lactuca sativa L.) selama 3 kali masa panen tanaman selada (Lactuca sativa 
L.) selama 3 kali masa panen. T (kontrol, tanah lembang), R (kontrol, rambut segar), 
TR (campuran tanah lembang dan rambut segar), TRs-45 (campuran tanah lembang 
dan rambut yang di-steam 45 menit) dan TRs-90 (campuran tanah dan rambut yang 
di-steam 90 menit). Data merupakan rata-rata dari 6 ulangan ± STDEV. 

 
Peningkatan yang signifikan pada organ tanaman selada adalah pada organ daun diikuti oleh 

akar dan batang. Hal ini disebabkan tanaman selada merupakan tanaman sayuran daun 

sehingga sebagian besar cadangan makanan akan disimpan dalam daun. 
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Berat basah tertinggi yang diperoleh pada penelitian ini adalah 115 g atau 1,15 ons/tanaman, 

yang diperoleh saat tanaman selada ditanam dalam media campuran tanah dan rambut yang di-

steam selama 45 menit. Berat ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan berat basah tanaman 

selada yang diperoleh dari perkebunan, yaitu sekitar 3-8 ons/tanaman (BPPP Lembang. 2015). 

Perbedaan ini kemungkinan dikarenakan, di perkebunan-perkebunan, selain penanaman 

dilakukan dalam bendengan di lahan yang luas, dilakukan pula pemberian pupuk yang 

berkesinambungan dan perlakuan lain seperti pemberian mulsa, penyulaman, penerapan sistem 

drainase tertentu, suhu yang sesuai, pengendalian hama. Pada lahan yang luas, akar tumbuh 

dengan leluasa dan dapat menyerap nutrisi dari tanah secara optimal, akibatmya pertumbuhan 

terjadi secara optimum pula (BPPP Lembang, 2015).  

 

Selama pertumbuhan vegetatif, tanaman selada pada media TRs-45 dan TRs-90 memiliki 

pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan kontrol T, R dan TR, dan peningkatan tertinggi 

diperoleh pada masa panen yang ke 3. Hal ini kemungkinan dikarenakan rambut yang telah di-

steam telah terdegradasi oleh mikroorganisme tanah maupun detritifor, sehingga nutrisi yang 

terkandung dalam media mengalami peningkatan konsentrasi. Saat nutrisi dalam tanah 

meningkat, penyerapan nutrisi oleh tanaman diperkirakan semakin meningkat pula. Dengan 

demikian bahan untuk pertumbuhan dan pembentukan energi juga semakin banyak, sehingga 

pertumbuhan tanaman mengalami peningkatan dibandingkan masa pertumbuhan sebelumnya. 

 
Pengaruh Rambut Manusia Terhadap Kandungan N, P dan K Media Tanam dan Tanaman 
Selada (Lactuca sativa L.) 
 
Pengaruh rambut manusia terhadap kandungan N, P dan K total dalam medium dan tanaman 

selada dapat dilihat pada Gambar 4A-F. Tampak bahwa kandungan N, P dan K total dalam 

medium campuran tanah dan rambut selalu lebih tinggi dibandingkan kontrol T dan R. Secara 

statistik, perbedaan kandungan N, P dan K dalam seluruh media tanam tersebut berbeda secara 

signifikan dengan kontrol T dan R. Di antara medium campuran tanah dan rambut, TRs-45 dan 

TRs-90 selalu kandungan N, P dan K lebih tinggi dibandingkan TR. Pola yang sama berlaku pula 

untuk kandungan N, P dan K dalam tanaman selada. Hal ini berarti penambahan rambut manusia 

kedalam tanah memberikan pengaruh positif terhadap kandungan N, P dan K media tanam. 

Selain itu lama waktu steam juga berpengaruh, di mana semakin lama waktu steam, semakin 

tinggi pula kandungan N dalam media tanam. Hal ini kemungkinan  dikarenakan keratin rambut 

manusia lebih cepat terurai setelah proses steam. Suhu dan tekanan yang tinggi akan 

memutuskan ikatan hidrogen dan ikatan lainnya yang terdapat pada struktur keratin, sehingga 

dapat lebih mudah didegradasi oleh mikroorganisme tanah. Sementara itu dalam rambut segar 

struktur keratin masih utuh sehingga ikatan-ikatan yang terdapat dalam struktur keratin masih 

sangat stabil dan resisten terhadap degradasi enzim proteolitik seperti tripsin dan pepsin yang 

dihasilkan oleh mikroba dalam tanah (Ignatoya et al., 1999). Akibatnya proses mineralisasi dan 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 
 

969 
 

pelepasan unsur-unsur N, P dan K membutuhkan waktu yang lebih lama dan pertumbuhan 

vegetatif tanaman TR hampir sama dengan pertumbuhan pada kontrol T.  

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Pengaruh pemberian rambut manusia terhadap kadar N, P dan K total pada medium 

dan tanaman selada (Lactuca sativa L.) pada panen ke-1, -2 dan -3. T (kontrol, tanah 
lembang), R (kontrol, rambut segar), TR (campuran tanah lembang dan rambut 
segar), TRs-45 (campuran tanah lembang dan rambut yang di-steam 45 menit) dan 
TRs-90 (campuran tanah dan rambut yang di-steam 90 menit). Data merupakan rata-
rata delta kadarakhir - Kadarawal dari 6 ulangan ± STDEV. P diukur dalam bentuk PO4, K 
diukur dalam bentuk K2O 

 
Mikroklimat 
 
Selama penelitian, mikroklimat di mana penelitian berlangsung, suhu udara pada masa panen 

pertama berkisar antara 35-45ºC, sedangkan pada masa panen kedua dan ketiga berkisar antara 

25-32ºC. Kelembaban udara pada panen pertama berkisar antara 50-70%, sedangkan pada 

masa panen kedua dan ketiga berkisar antara 70-80%. Intensitas cahaya pada masa panen 
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pertama berkisar antara 20.000-100.000 lux, sedangkan pada masa panen kedua dan ketiga 

berkisar antara 10.000-40.000 lux. Kisaran suhu udara selama penelitian jauh di atas kisaran 

suhu optimal untuk pertumbuhan selada yang berada pada kisaran 15-25oC (BBPP, 2015). 

 
 
 
KESIMPULAN 
 
Penambahan limbah rambut manusia yang di-steam dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap kualitas media tanam dan pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa L.). 
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ABSTRACT 
 

Essential oil is one of the organic compounds have derived from plant tissue and plentifully found 
in nature. The production of essential oils from aromatic plants have rapid growth in the national 
or international level. Indonesia has abundant diversity of aromatic plant that produces essential 
oil, some of the species are in the Cibodas Botanic Gardens. The aim of this study was to 
determine the species of plants collection at Cibodas Botanic Gardens that potentially produces 
essential oil. Stages of the study was an inventory of the plants through the study of literature and 
field, hereafter oil refining. Oil refining method used steam distillation. Plant materials used leaves 
(fresh and dried leaves) and flowers. Oil refining has been carried out from leaves of 20 species 
plant collection, among others Melaleuca decora, Cymbopogon nardus, Corymbia citriodora, 
Leptospermum citratum, Pogostemon cablin, Artemisisa annua, Eucalyptus spp., Callistemon 
spp., and Melaleuca cajuputi. Furthermore, there are flower of six species plant collection, e.g. 
Gardenia thunbergia, Rose sp., Magnolia spp. and Camellia sp. Distillery produces more 
essential oil from leaves, especially in the dried leaves. Cibodas Botanic Gardens has a high 
potential to produce essential oils from plants collection. Further studies will be conducted to 
determine the potential benefits of essential oils that have been generated. 
 
Keywords: Aromatic plant, Cibodas Botanic Gardens, essential oil, steam destillation.  

 
 

PENDAHULUAN 

Minyak atsiri merupakan salah satu senyawa organik yang berasal dari jaringan 

tumbuhan dan banyak ditemukan di alam. Produksi minyak atsiri dan tanaman aromatik 

mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam skala nasional maupun internasional. Harga 

minyak atsiri dan tanaman aromatik juga semakin meningkat tiap tahunnya (Weiss, 1997). Hal ini 

menjadikan peluang bagi negara-negara dengan sumber daya alam yang tinggi, salah satunya 

Indonesia, untuk memproduksi dan mengekspor minyak atsiri. 

Minyak atsiri dikenal dengan nama minyak eteris atau minyak terbang (essential oil, 

volatile oil) diperoleh dari akar, batang, daun maupun bunga tanaman tertentu. Minyak atsiri 

memiliki sifat mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai 

rasa getir (pungent taste), berbau wangi sesuai dengan bau tanamannya. Minyak eteris 

umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air (Suhirman, 2009). 

Penggunaan minyak atsiri dalam industri di Indonesia sangat beragam, antara lain dapat 

dikonsumsi secara langsung berupa makanan dan minuman seperti jamu, penyedap makanan, 

“flavoring agent”: perisa es krim, permen, pasta gigi, pencampur rokok kretek, dan lain-lain. 

mailto:intani.quarta.lailaty@lipi.go.id
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Minyak eteris juga dapat digunakan untuk pemakaian luar, seperti pemijatan, lulur, lotion, balsam, 

sabun mandi, shampo, obat luka atau memar, dan parfum. Selain itu, essential oil dimanfaatkan 

sebagai aromaterapi, misalnya pengharum ruangan, pengharum tissue atau pelega pernafasan 

(Setya, 2012; Tjokrowardojo & Tombe, 2012). 

Tjokrowardojo & Tombe (2012) melaporkan bahwa terdapat 160-200 jenis tanaman 

aromatik penghasil minyak atsiri yang berasal dari famili Labiate (Lamiaceae), Compositae, 

Lauraceae, Graminae (Poaceae), Myrtaceae, Umbeliferae (Apiaceae), dan lain-lain. Dalam dunia 

perdagangan telah beredar sekitar 80 jenis minyak atsiri, diantaranya nilam, serai wangi, 

cengkeh, jahe, pala, fuli, jasmin, dan lain sebagainya. Sementara itu, Indonesia telah 

mengekspor 12 jenis minyak atsiri ke pasar dunia. 

Indonesia memiliki keanekaragaman tanaman aromatik yang sangat tinggi. Salah satu 

wilayah yang berperan dalam konservasi plasma nutfah Indonesia adalah kebun raya. Kebun 

raya merupakan institusi tempat berbagai koleksi tumbuh-tumbuhan hidup yang 

didokumentasikan untuk tujuan penelitian ilmiah, konservasi, pameran, dan pendidikan (Wyse 

Jackson & Shuterland, 2000). Kebun Raya Cibodas memiliki beragam jenis tumbuhan yang 

berpotensi, salah satunya adalah tumbuhan aromatik penghasil minyak atsiri. Penelitian 

mengenai penyulingan minyak atsiri telah banyak dilakukan, akan tetapi belum ada penelitian 

lebih lanjut mengenai tumbuhan penghasil minyak atsiri di Kebun Raya Cibodas. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini dilakukan inventarisasi tumbuhan penghasil minyak atsiri dan potensi minyak 

atsiri dalam bidang industri maupun kehidupan sehari-hari. 

 

METODE PENELITIAN 
 
Bahan dan alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa daun (20 jenis) dan bunga (6 jenis) 

tumbuhan koleksi Kebun Raya Cibodas, etanol dan aquades. Peralatan yang digunakan meliputi 

seperangkat alat destilasi uap yang terdiri dari boiler, distilator, kondensor dan dekanter; pisau; 

talenan; kompor; thermometer; alat-alat gelas;  tabung reaksi; dan botol kaca gelap. 

 
Cara Kerja 

Penyulingan minyak atsiri tumbuhan koleksi Kebun Raya Cibodas menggunakan sampel 

segar dari daun dan bunga tumbuhan, serta sampel kering (serasah) dari daun tumbuhan 

koleksi. Sampel kering digunakan setelah bahan dikeringanginkan pada suhu ruangan. Masing-

masing sampel dipotong-potong hingga berukuran kecil (0,3-0,5 cm) ditimbang sebanyak 5 kg 

kemudian dimasukkan ke dalam ketel distilasi uap berkapasitas 10 kg. Proses dari distilasi uap 

adalah masing-masing sampel diletakkan di atas pelat berlubang dalam ketel distilasi. Ketel 

tersebut dialirkan uap yang berasal dari steam boiler. Bahan yang disuling hanya berhubungan 

dengan uap dan tidak dengan air panas. Hasil distilasi menunjukkan sebagian minyak 
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membentuk emulsi dengan fasa cair. Kemudian campuran minyak dan air dipisahkan dengan 

menggunakan dekanter atau labu pemisah. Minyak atsiri yang terkumpul disimpan dalam tabung 

reaksi dan botol gelap yang ditutup rapat.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Terdapat 26 jenis dari 12 famili tumbuhan koleksi Kebun Raya Cibodas yang telah 

disuling menjadi minyak atsiri. Myrtaceae adalah famili dengan jenis tumbuhan yang paling 

banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak eteris. Adapun jenis tumbuhan yang lain 

berasal dari famili Asteraceae, Rutaceae, Theaceae, Annonaceae, Lauraceae, Poaceae, 

Rosaceae, Illiaceae, Magnoliaceae, Lamiaceae dan Piperaceae (Gambar 1). Sampel tumbuhan 

berasal dari daun dan bunga tumbuhan koleksi Kebun Raya Cibodas (Tabel 1). Sampel daun 

tumbuhan koleksi yang digunakan berupa sampel basah dan sampel kering yang berasal dari 

serasah daun. Berdasarkan hasil penyulingan yang dilakukan didapatkan bahwa sampel kering 

menghasilkan jumlah minyak atsiri yang lebih banyak dibandingkan sampel basah. Adapun jenis-

jenis tumbuhan penghasil minyak atsiri dijabarkan sebagai berikut. 

Minyak atsiri daun tumbuhan koleksi Kebun Raya Cibodas 

Artemisia annua L. (Asteraceae) 

Artemisia annua berpotensi sebagai obat antimalaria karena memiliki kandungan 

artemisinin, bersifat efektif terhadap Plasmodium yang resistan terhadap obat (Balardi, et al., 

2008). Artemisinin merupakan seskuiterpen lakton yang ditemukan di daun dan bunga A. annua 

dengan struktur kimia yang berbeda dan lebih manjur (Dahnum, et al., 2012). Kandungan minyak 

esensial dari Artemisia yang berupa kamper (44%), germacrene D (16%), trans-pinocarveol 

(11%), β-selinene (9%), β-caryophyllene (9%) dan artemisia keton (3%) bersifat antibakteri. Hasil 

pengujian menunjukkan kandungan minyak esensial Artemisia bersifat menghambat 

pertumbuhan bakteri gram positif Enterococcus hirae (Juteau, et al., 2002). 

 

Acronychia pedunculata (L.) Miq. (Rutaceae) 

Hasil pengujian Lesueur et.al. (2008), menunjukan kandungan minyak esensial A. 

pedunculata memiliki aktivitas antimikroba terhadap berbagai bakteri, terutama Salmonella 

enterica dan Staphylococcus epidermidi. Ekstrak daun, kulit kayu, batang, serta buahnya 

biasanya dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional sebagai obat luka, kudis, dan infeksi usus 

karena bersifat antijamur dan antibakteri (Epifano, et al., 2013). 

 

Callistemon citrinus Skeels (Myrtaceae) 

Hasil penelitian menunjukkan aktivitas antibakteri dari minyak esensial Callistemon 

citrinus terhadap mayoritas bakteri cukup signifikan. Aktivitas antibakterinya sebanding dengan 

antibiotik standar (Seyydnejad, 2010). 
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Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill &    L.A.S Johnson (Myrtaceae) 

Minyak esensial C. citriodora bersifat antijamur, terlihat dari kemampuannya yang dapat 

menekan produksi spora, perkecambahan, dan menghambat pertumbuhan Pyricularia grisea, 

Aspergillus spp., dan Colletotrichum musae (Aguiar, et al., 2014). 

 

Melaleuca cajuputi Powell (Myrtaceae) 

Minyak kayu putih merupakan minyak esensial yang sudah cukup popular. Minyak ini 

memiliki kandungan ceniol atau cajuputol, dan biasanya diekstrak dari daun maupun ranting 

(Budiadi, 2005). Minyak esensial M. cajuputi yang diekstrak dari daun menunjukkan efek fumigan 

dan toksisitas kontak terhadap Sitophilus zeamais (kumbang jagung) dan Tribolium castaneum 

(kumbang tepung merah) berpotensi sebagai biopestisida (Ko, K., et al., 2009). 

 

Pogostemon cablin Benth (Lamiaceae) 

Nilam (Pogostemon cablin Benth) merupakan salah satu tanaman komoditi ekspor yang 

menyumbang devisa negara sekitar 60% dari total ekspor minyak atsiri nasional. Indonesia 

memberikan kontribusi sebesar 90% dalam pasokan minyak nilam dunia. Minyak nilam 

mengandung lebih dari 30 jenis komponen kimia, dengan komponen utamanya adalah patchouli 

alcohol (Setya, et al., 2012). Minyak esensial nilam juga merupakan larvasida alami yang dapat 

memusnahkan larva Culex pipiens pallens. Penggunaannya cukup aman karena tidak 

berdampak negatif terhadap ekosistem perairan dan residu yang rendah (Park H & Park I, 2012). 

Tanaman nilam dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga sedang (0-700 m 

dpl) di berbagai jenis tanah (andosol, latosol, regosol, podsolik, kambisol), dan dapat tumbuh 

optimal pada tanah gembur serta kaya humus. Menurut Tjokrowardojo & Tombe (2012), tanaman 

nilam yang ditumbuhkan di dataran rendah memiliki kadar minyak yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan tanaman yang tumbuh di dataran tinggi (>700 m dpl). Dalam pertumbuhannya, nilam 

membutuhkan cahaya yang cukup, namun masih toleran terhadap naungan, sehingga 

memungkinkan untuk ditumpangsarikan dengan tanaman lain. Budidaya tanaman nilam dapat 

dilakukan dengan berbagai pola tanam dengan masing-masing keunggulan komparatif, antara 

lain tumpangsari (inter cropping), tumpang gilir (multiple cropping), campursari (mix cropping), 

sistem lorong (alley cropping) dengan tanaman semusim maupun tahunan. 

 

Cinnamomum burmanii Nees & T. Nees (Lauraceae) 

Kayu manis atau batavia cinnamon (C. burmanii) banyak dibudidaya di Indonesia, 

terutama di Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Utara. Minyak kayu manis belum banyak 

diproduksi, akan tetapi kulit kering batangnya banyak diekspor dengan sebutan cassia vera 

(Ma’mun, 2006). Minyak kayu manis banyak mengandung sinnamaldehida, juga mengandung 

senyawa-senyawa lain seperti benzaldehida, limonen, 1,8-sineol, α-copaena, bornil asetat, β-

caryofilen, 1,4-terpineol, δ-cadinena, trans-cinnamaldehida, trans-cinnamil asetat, miristisin, 

coumarin, asam tetradecanoat (Lawless, 2002). Menurut penelitian Wijayanti, et al. (2010), 
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dilaporkan bahwa minyak kayu manis memiliki aktivitas antimikrobia dan insektisida terhadap 

nyamuk Aedes aegepty.  

 

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl (Lauraceae) 

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Singh, et al. (2008) menunjukkan bahwa minyak 

esensial C. camphora bersifat antibakteri, sehingga direkomendasikan sebagai bahan pengawet 

material bahan baku herbal untuk perlindungan dari kontaminasi bakteri. Pragadheesh, et al. 

(2013) juga menyebutkan minyak esensial C. camphora dapat digunakan untuk melawan infeksi 

Choanephora cucurbitarum dan berpotensi menjadi agen antijamur pada sejumlah tanaman 

pertanian penting. Selain itu, minyak esensial C. camphora juga berpotensi sebagai antirayap 

yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk melindungi bangunan dari serangan rayap tanah 

(Roszaini, et al., 2013). 

 

Cymbopogon nardus (L.) Rendle. (Poaceae) 

Jenis-jenis Cymbopogon merupakan sumber minyak esensial yang sangat penting. 

Penggunaan minyak esensial dari jenis-jenis ini digunakan secara luas sebagai perasa, pewangi, 

bahan baku kosmetik, sabun, deterjen, dan industri parfum. Kandungan minyak esensial 

Cymbopogon sudah lama diketahui sebagai antibakteri, antijamur, insektisida, dan penangkal 

serangga (Ganjewala, 2009). Minyak serai juga  efektif dalam mengatasi infeksi yang disebabkan 

bakteri pathogen yang resisten terhadap sejumlah obat (Naik, et.al., 2010) 

 

Mentha piperita L. (Lamiaceae) 

 Menurut Lawless (2002), terdapat tiga jenis minyak mint, yaitu minyak peppermint 

(peppermint oil) dihasilkan dari herba tanaman Mentha piperita, minyak cornmint dihasilkan dari 

M. arvensis, dan minyak spearmint dihasilkan dari M. spicata. Jenis tanaman mint yang pertama 

dan kedua banyak dikembangkan di Indonesia. Minyak peppermint banyak diproduksi di Inggris, 

Perancis, Amerika, Rusia, Bulgaria, Italia, Hongaria, Maroco dan Cina. Penggunaan umum 

minyak mint memiliki kesamaan, yaitu dalam obat-obatan, parfum, kosmetika, dan industri 

makanan minuman seperti kembang gula dan permen karet. Secara khusus minyak peppermint 

digunakan dalam flavor tembakau (Ma’mun & Suhirman, 2006). 

 

Mentha arvensis L. (Lamiaceae) 

Minyak atsiri dari tumbuhan ini dikenal sebagai minyak commint. Produser utama minyak 

ini adalah Cina, Brazil, Argentina, India dan Vietnam. Minyak commint memiliki kandungan 

mentol yang sangat tinggi, sehingga pada temperatur yang rendah dapat membeku. Oleh karena 

itu minyak ini biasa digunakan sebagai sumber isolasi mentol dengan proses pendinginan. 

Minyak yang telah dipisahkan sebagian mentolnya diperdagangkan dengan nama 

“dementholized oil”. Mentol hasil isolasi berbentuk padatan kristal berwarna putih bening. Mentol 

yang masih tersisa dalam dementholized oil berkisar antara 35-45%. Secara khusus minyak 

https://en.wikipedia.org/wiki/Choanephora_cucurbitarum
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commint digunakan sebagai teh herbal, sirup dan sumber isolasi mentol (Ma’mun & Suhirman, 

2006). 

 

Piper betle L. (Piperaceae) 

Hasil penelitian Bissa, et al. (2007) menyebutkan Piper betle memiliki kandungan yang 

bersifat antijamur dan antioksidan. Selain itu kandungan dalam minyak ini juga bersifat 

antibakteri, terutama terhadap bakteri Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus pyogenes, serta mampu 

menangkal serangan jamur Cladosporium sp. (Arambewela, et al., 2010). 

 
Tabel 1. Jenis tumbuhan koleksi Kebun Raya Cibodas penghasil minyak atsiri 
 

No. Jenis Tumbuhan Famili 
Asal 

Tumbuhan 

Habi 

Tus 

Organ 
yang 

diekstr
ak 

1 Artemisia annua L. Asteraceae 
West 
Java 

S. or 
H. Daun 

2 Acronychia pedunculata (L.) Miq. Rutaceae Java S. or T. Daun 

3 Backhousia citriodora F. Muell. Myrtaceae 
Queensl

and T. Daun 

4 Callistemon citrinus Skeels Myrtaceae Australia S. or T. Daun 

5 Callistemon spp. Myrtaceae Australia S. Daun 

6 Camellia japonica L. Theaceae Japan S. or T. Bunga 

7 Cananga odorata (Lamk.) Hook. Annonaceae 
West 
Java S. Bunga 

8 Cinnamomum burmanii Nees & T. Nees Lauraceae 
Java, 

Malesia T. Daun 

9 Cinnamomum camphora (L.) J. Presl Lauraceae 
China, 
Japan T. Daun 

10 
Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill &    
L.A.S Johnson Myrtaceae Australia T. Daun 

11 Corymbia torelliana F. Muell. Myrtaceae Australia T. Daun 

12 Cymbopogon nardus (L.) Rendle. Poaceae 
Unknow

n 
S. or 

H. Daun 

13 Eucalyptus spp. Myrtaceae Australia T. Daun 

14 Gardenia angustifolia Lodd. Rosaceae 
East 

Indies S. Bunga 

15 Illicium anisatum L. Illiciaceae 
Formosa
, Japan S. Daun 

16 
Leptospermum citratum Challinor, 
Cheel. & Penfold Myrtaceae Australia T. Daun 

17 Magnolia montana Figlar & Noot. Magnoliaceae Java T. Daun 

18 Magnolia sp. Magnoliaceae Java T. Bunga 

19 Manglitea glauca Magnoliaceae 
Unknow

n T. Bunga 

20 Melaleuca cajuputi Powell Myrtaceae 
Molucca
s Island T. Daun 

21 Melaleuca decora  Myrtaceae Unknow T. Daun 
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n 

22 Mentha arvensis L. Lamiaceae Europe P.H. Daun 

23 Mentha piperita L. Lamiaceae Europe P.H. Daun 

24 Piper betle L. Piperaceae 
Unknow

n H. Daun 

25 Pogostemon cablin Benth. Myrtaceae 
Unknow

n H. Daun 

26 Rosa sp.  Rosaceae Java S. Bunga 

Keterangan: S: Shrub, T: Tree, H.: Herb., P.H.: Perennial Herb. 
 

Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan dalam pengembangan minyak atsiri dilihat 

dari potensi pasar dan potensi sumberdaya yang dimiliki. Indonesia melakukan ekspor impor 

beberapa jenis minyak atsiri untuk kebutuhan industri di dalam negeri, seperti industri farmasi, 

parfum, kosmetik, dan lain sebagainya. Impor minyak atsiri dan perkembangan industri dalam 

negeri terus meningkat dari tahun ke tahun, baik nilai maupun jenisnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa potensi pasar di dalam negeri cukup besar dan semakin berkembang. Dengan demikian 

peluang pengembangan minyak atsiri di Indonesia masih terbuka lebar. Hal ini didukung dengan 

potensi sumber daya alam Indonesia sebagai bahan baku minyak atsiri yang banyak tersedia dan 

dapat tumbuh dengan baik. Jenis-jenis minyak atsiri koleksi tumbuhan Kebun Raya Cibodas 

dilaporkan pada Tabel 2 berdasarkan status perkembangan potensinya di Indonesia. Beberapa 

jenis tumbuhan lain yang belum tercantum dalam daftar di bawah namun telah dilakukan 

penyulingan hasil Kebun Raya Cibodas sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut dalam 

produksi minyak atsiri di Indonesia. 

 
Tabel 2. Status perkembangan jenis tanaman penghasil minyak atsiri di Indonesia 

(Tjokrowardojo & Tombe, 2012)  
 

No. Jenis Tumbuhan Nama minyak 
Nama 

dagang 
Status Kegunaan 

1 Backhousia citriodora F. Muell. Surawung pohon 
Native 

myrthle oil 
Potensi 

dikembangkan 
Farmasi 

2 Cananga odorata (Lamk.) Hook. Ylang-ylang 
Ylang-ylang 

oil 
Sedang 

berkembang 
Parfum, 
sabun 

3 Cinnamomum burmanii Nees & T. Nees Kulit manis 
Cinnamon 

bark 
Sedang 

berkembang 
Makanan, 
farmasi 

4 Eucalyptus spp. Eucalyptus 
Spearmint 

oil 
Potensi 

dikembangkan 
Farmasi 

5 Melaleuca cajuputi Powell Kayu putih Cajuput oil 
Sudah 

berkembang 
Farmasi 

6 Mentha arvensis L. Permen Cormint oil 
Potensi 

dikembangkan 

Makanan, 
minuman, 
farmasi, 

rokok 

7 Mentha piperita L. Peppermint 
Peppermint 

oil 
Potensi 

dikembangkan 
Farmasi 

8 Pogostemon cablin Nilam 
Patchouli 

oil 
Sudah 

berkembang 
Parfum, 
sabun 
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Minyak atsiri bunga tumbuhan koleksi Kebun Raya Cibodas 

Camellia japonica L. (Theaceae) 

Minyak Camellia japonica dimanfaatkan secara tradisional di kawasan Asia Timur untuk 

memelihara kelembaban dan kelembutan kulit serta untuk mengembalikan keelastisan kulit (Kim, 

2012). Hasil penelitian Jung, et al. (2007), melaporkan bahwa pemberian minyak essensial C. 

japonica secara topical (dioleskan ke kulit) pada sejumlah kulit relawan dapat mempertahankan 

kelembaban kulit dan tidak memiliki efek samping. Hal ini menunjukkan bahwa minyak esensial 

tersebut dapat dikembangkan sebagai bahan kosmetik penghilang kerutan pada kulit. Selain itu, 

ekstrak C. japonica juga bersifat antibakteri yang dapat menghambat aktifitas Escherichia coli, 

Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus dan Listeria monocytogenes (Hahn, 2005). 

 

Cananga odorata (Lamk.) Hook. (Annonaceae) 

Minyak Ylang Ylang dapat digunakan pada industri makanan sebagai penambah cita 

rasa (Burdock & Carabin, 2008). Hasil penelitian Tan, et al. (2015) menunjukkan bahwa minyak 

ylang ylang memiliki aktifitas farmakologi dalam spektrum luas. Kandungan dalam minyak 

esensial ini bersifat anti-inflamasi, antibiofilm, antioksidan, anti-diabetes, antifertilitas (bersifat 

kontraseptif), antimelanogenesis, penangkal serangga, anti hiperglikemik, dan sebagai 

penenang. Hal ini menunjukkan bahwa minyak C. odorata berpotensi sebagai bahan baku 

pembuatan obat untuk terapi. Selain itu minyak esensial ini juga berpotensi sebagai bahan 

insektisida alami yang bersifat fumigan  terhadap serangga yang sering menyerang penyimpanan 

biji-bijian (Cheng, et al., 2012). 

 

Gardenia angustifolia Lodd. (Rosaceae) 

 Bedasarkan pengujian yang dilakukan oleh James (2013) terhadap tikus, pemberian 

ekstrak daun, akar, dan buah G. angustifolia dapat membantu mempercepat penyembuhan luka. 

Minyak esensial ini memiliki kandungan antibakteri yang dapat melawan aktifitas S. aureus, S. 

epidermidis (bakteri gram positif) and E. coli (gram negative bacteria). Sehingga berdasarkan 

kandungannya, minyak esensial G. angustifolia dapat menjadi alternatif bahan alami sebagai 

antibakteri yang digunakan dalam produk kesehatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, 

untuk pengawet makanan, sebagai anti-aging pada produk kecantikan, produk spa, dan 

aromaterapi (Chaichana, 2009). 

 

Magnolia sp. (Magnoliaceae) 

Jenis magnolia yang sudah diekstrak minyak esensialnya adalah Magnolia lilifora. 

Ekstrak daun dan minyak dari bunga M. liliflora dapat digunakan sebagai alternatif alami untuk 

menggantikan fungisida sintetis sehingga dapat menekan pertumbuhan beberapa jamur 

pathogen yang mengakibatkan penyakit pada sejumlah tanaman pangan (Bajpai &Kang, 2012). 

Selain itu minyak esensial tersebut juga dapat digunakan sebagai sumber antioksidan alami dan 
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sebagai antijamur untuk mengobati infeksi pada manusia yang disebabkan oleh jamur (Bajpai 

V.K., et al., 2009). 

 

Rosa sp. (Rosaceae) 

Minyak esensial mawar sudah banyak dimanfaatkan sebagai campuran dalam 

pembuatan kosmetik dan parfum. Disebutkan oleh Hongratanaworakit (2009), minyak esensial 

mawar mempunyai efek menenangkan terhadap sejumlah responden yang diuji, sehingga dapat 

minyak esensial mawar berpotensi sebagai bahan pembuatan aromaterapi yang dapat 

menyebabkan hilangnya stres dan depresi pada manusia. Penelitian lain dari Bradley, et al. 

(2007) menunjukkan bahwa minyak mawar dapat mengurangi kecemasan pada wanita tanpa 

menyebabkan efek sedatif, sehingga kandungan dalam minyak mawar dapat diuji lebih lanjut 

sebagai bahan obat anti kecemasan yang potensial. Kandungan minyak esensial mawar bersifat 

antioksidan serta antibakteri. Adanya kandungan phenolic yang tinggi, dapat melawan aktifitas 

bakteri Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Staphylococcus 

aureus, Chromobacterium violaceum, dan  Erwinia carotovora (Ulusoy, et al., 2009).  

 

Gambar 1. Famili tumbuhan dari jenis-jenis tumbuhan koleksi di Kebun Raya Cibodas. 
Keterangan: Ast.: Asteraceae, Rut.: Rutaceae, Myrt.: Myrtaceae, Theac.: Theaceae, 
Annon.: Annonaceae, Laur.: Lauraceae, Poac.: Poaceae, Illiac.: Illiaceae, Rosa.: 
Rosaceae, Magno.: Magnoliaceae, Lam.: Lamiaceae, Piper.: Piperaceae.  

 
Produksi minyak atsiri banyak dilakukan dalam skala rumah tangga maupun skala 

industri. Dalam kenyataannya, perkembangan minyak atsiri di Indonesia berjalan agak lambat. 

Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu rendahnya 

produksi tanaman, sifat usahatani, mutu minyak yang beragam, penyediaan produk yang kurang 

bermutu, fluktuasi harga, pemasaran dan persaingan sesama negara produsen, serta adanya 

produk sintetis. Tjokrowardojo & Tombe (2012) memperkirakan 90% tanaman aromatik 

diusahakan oleh petani atau pengrajin di pedesaan dalam bentuk industri kecil. Pengelolaan 

industri rumah tangga dilakukan dengan modal kecil dan teknologi sederhana. Oleh karena itu, 
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diperlukan adanya paket teknologi, seperti pemilihan varietas atau jenis unggul, budidaya dan 

pengolahan pasca panan untuk beberapa jenis komoditas tanaman aromatik. Selain itu, 

diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan senyawa dan pemetaan potensi minyak 

atsiri yang dihasilkan, sehingga kuantitas dan kualitas produksi minyak atsiri di Indonesia 

semakin meningkat. 

 
KESIMPULAN 
 

Kebutuhan minyak atsiri dalam pemenuhan industri farmasi, kosmetik, makanan, kimia dan 

aromaterapi di dalam maupun luar negeri cukup tinggi, sehingga peluang pengembangan minyak 

atsiri masih terbuka lebar. Kebun Raya Cibodas memiliki potensi sumber daya tumbuhan yang 

sangat potensial dikembangkan dalam pembuatan minyak atsiri. Penyulingan 26 jenis tumbuhan 

koleksi Kebun Raya Cibodas telah dilakukan dan selanjutnya akan dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk peningkatan kualitas dan kuantitas minyak atsiri hasil Kebun Raya Cibodas. 

 
UCAPAN TERIMAKASIH 
 

Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Balai Konservasi  Tumbuhan  Kebun  Raya  

Cibodas-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang  telah  memberi  dukungan  dan  

fasilitas  dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan 

kepada Agus Suhatman, M.P., Dadang Nasrullah, Munajat, Didin Ahmanudin dan pihak yang 

telah terlibat dalam proses pembuatan minyak atsiri tumbuhan koleksi Kebun Raya Cibodas. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Aguiar, R.W. de S., M. A. Ootani, S. D. Ascencio, T.P.S. Ferreira, M. M.dos Santos & Gil R. dos 
Santos. 2014. Fumigant Antifungal Activity of Corymbia citriodora and Cymbopogon nardus 
Essential Oils and Citronellal against Three Fungal Species. The Scientific World Journal 8: 8. 

Arambewela, L., Kumaratunga, K.G.A. & Dias, K., 2010. Studies on Piper Betle of Sri Lanka. 
Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka. 33(2): 133–139.  

Bajpai, V.K., Jung In Yoon & Sun Chul Kang. 2009. Antioxidant and antidermatophytic activities 
of essential oil and extracts of Magnolia liliflora Desr. Food and Chemical Toxicology. 47(10): 
2606–2612.  

Bajpai, V.K. & S. C. Kang. 2012. In Vitro and In Vivo Inhibition of Plant Pathogenic Fungi by 
Essential Oil and Extracts of Magnolia liliflora Desr. J. Agr. Sci. Tech. 14: 845-856.  

Baraldi, R., B. Isacchi, S. Predieri, G. Marconi, F.F. Vincieri & A.R. Bilia. 2008. Distribution of 
artemisinin and bioactive flavonoids from Artemisia annua L. during plant growth. Biochemical 
Systematics and Ecology 36: 340-348.  

Bissa, S., D. Songara & A. Bohra.. 2007. Traditions n Oral Hygiene: Chewing Of Betel (Piper 
Betle L.) Leaves. Current Science 92(1): 26–28. 

Bradley, B.F., N.J. Starkey, S.L. Brown & R.W. Lea. 2007. The effects of prolonged rose odor 
inhalation in two animal models of anxiety. Physiology & Behavior 92: 931–938. 



Proceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 
 

981 
 

Budiadi, Y. Kanazawa, H.T. Ishii, M.S. Sabarnurdin & P. Suryanto. 2005. Productivity of kayu 
putih (Melaleuca leucadendron LINN) tree plantation managed in non-timber forest production 
systems in Java, Indonesia. Agroforestry Systems 64: 143–155. 

Burdock, G.A. & I.G. Carabin. 2008. Safety assessment of Ylang–Ylang (Cananga spp.) as a 
food ingredient. Food and Chemical Toxicology 46: 433–445.  

Chaichana,J., W. Niwatananun,  S. Vejabhikul, S. Somna & S. Chansakaow. 2009. Volatile 
constituents and biological activities of gardenia jasminoides. J Health Res 23(3):141-145 

Cheng, J., K. Yang, Na Na Zhao, X. G. Wang, Shu Ying Wang & Zhi Long Liu. Composition and 
insecticidal activity of the essential oil of Cananga odorata leaves against Sitophilus zeamais 
Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Medicinal Plants Research 6 (18): 3482-
3486. 

 
Dahnum, D., H. Abimanyu & A. Senjaya. 2012. Isolation of Artemisinin as Antimalarial Drugs from 
Artemisia annua L. Cultivated in Indonesia. International Journal of Basic & Applied Sciences 
IJBAS-IJENS 12 (4): 90-95. 

Epifano, F., S. Fiorito, S. Genovese. 2013. Phytochemistry and pharmacognosy of the genus 
Acronychia. Phytochemistry. 95: 12–18.  

Ganjewala, D. 2009. Cymbopogon essential oils: Chemical compositions and bioactivities. 
International Journal of Essential Oil Therapeutics 3: 56-65 

Hahn, Y.K. 2005. Antimicrobial Effects of Camellia Japonica L. Leaves Extract on Food-borne 
Pathogenic Microorganisms. Korean J. Food Sci. Technol. 37(1): 113~121. 

James O, Christopher AO, Berikisu OE, de Patience DE, Onuche AG. 2013. Wound Healing and 
Anti-Ulcerogenic Activity of Gardenia angustifolia Extract in Rats. Biochem Pharmacol 2: 112.  

Jung, E., Jongsung Lee, Jihoon Baek, Kwangsun Jung, Jiyoung Lee, Sungran Huh, Saebom Kim, 
Jaesook Koh, Deokhoon Park. 2007. Effect of Camellia japonica oil on human type I procollagen 
production and skin barrier function. Journal of Ethnopharmacology. 112 (1): 127–131.  

Hongratanaworakit, T. 2009. Relaxing Effect of Rose Oil on Human. Natural Product 
Communications 4(2): 291-296 

Juteau, F.,  V. Masotti, J. M. Bessière, M. Dherbomez & J. Viano. 2002. Antibacterial and 
antioxidant activities of Artemisia annua essential oil. Fitoterapia. 73 (6): 532–535. 

Kim, S., E. Jung, S. Shin, M. Kim, Young-Soo Kim, Jongsung Lee & Deokhoon Park. 2012. Anti-
inflammatory activity of Camellia japonica oil 45(3): 177-182. 

Ko Ko, W. Juntarajumnong & A. Chandrapatya. 2009. Repellency, Fumigant and Contact 
Toxicities of Melaleuca cajuputi Powell against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium 
castaneum Herbst. Thai Journal of Agricultural Science 42(1): 27-33. 

Lawless, J. 2002. Encyclopedia of Essential Oils. Thorson, London. p. 226. 

Lesueur, D., Dominique De Rocca Serra, Ange Bighelli, Tran Minh Hoi, Tran Huy Thai & Joseph 
Casanova. Composition and antimicrobial activity of the essential oil of Acronychia 
pedunculata (L.) Miq. from Vietnam. Natural Product Research  22 (5).  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00319422
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00319422/95/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03788741
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03788741/112/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X02001752
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X02001752
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X02001752
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X02001752
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X02001752
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fitoterapia
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/73(6
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786410701475636
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786410701475636
http://www.tandfonline.com/toc/gnpl20/22/5


iProceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

982 
 

Ma’mun. 2006. Karakteristik Beberapa Minyak Atsiri Famili Zingibe-raceae dalam Perdagangan. 
Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. 17 (2): 91-99. 

Naik, M.I.,  B. A. Fomda, E. Jaykumar & J. A. Bhat. 2010. Antibacterial activity of lemongrass 
(Cymbopogon citratus) oil against some selected pathogenic bacterias. Asian Pacific Journal of 
Tropical Medicine: 535-538.  

Park, H.M. & Il-Kwon Park. 2012. Larvicidal activity of Amyris balsamifera, Daucus carota and 
Pogostemon cablin essential oils and their components against Culex pipiens pallens. Journal of 
Asia-Pacific Entomology 15: 631–634.  

Pragadheesh, V.S., A. Saroj, A. Yadav, C.S. Chanotiya, M. Alam, A. Samad. 2013. Chemical 
characterization and antifungal activity of Cinnamomum camphora essential oil. Industrial Crops 
and Products 49: 628–633.  

Roszaini, K., M. A. Nor Azah, J. Mailina, S. Zaini & Z. M. Faridz. 2013. Toxicity and antitermite 
activity of the essential oils from Cinnamomum camphora, Cymbopogon nardus, Melaleuca 
cajuputi and Dipterocarpus sp. against Coptotermes curvignathus. Wood Sci Technol 47:1273–
1284. 

Setya, N., A. Budiarti & Mahfud. 2012. Proses Pengambilan Minyak Atsiri dari Daun Nilam 
dengan Pemanfaatan Gelombang Mikro (Microwave). Jurnal Teknik Pomits 1 (1) : 1-5 

Seyydnejad, S.M., M. Niknejad, I. Darabpoor & H. Motamedi. 2010. Antibacterial Activity of 
Hydroalcoholic Extract of Callistemon citrinus and Albizia lebbeck. American Journal of Applied 
Sciences 7 (1): 13-16. 

Singh, P., B. S., A. Kumar & N. K. Dubey. 2008. Fungal Contamination of Raw Materials of Some 
Herbal Drugs and Recommendation of Cinnamomum camphora Oil as Herbal Fungitoxicant. 
Microbial Ecology 56(3): 555–560.  

Suhirman, S.. 2009. Aplikasi Teknologi Pemurnian untuk Meningkatkan Mutu Minyak Nilam. Balai 
Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik. Bogor. 

Tan, L.T.H., Learn Han Lee, Wai Fong Yin. Traditional Uses, Phytochemistry, and Bioactivities 
of Cananga odorata (Ylang-Ylang). Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine: 
30. 

Tjokrowardojo, A.S. & M. Tombe. 2012. Prospek Budidaya Tumpangsari Tanaman Penghasil 
Minyak Atsiri Berwawasan Konservasi. Bunga Rampai Inovasi Tanaman Atsiri Indonesia. 7-15 

Ulusoy, S., G. Bosgelmez-Tnaz & H. Secilmis-Canbay. 2009. Tocopherol, Carotene, Phenolic 
Contents and Antibacterial Properties of Rose Essential Oil, Hydrosol and Absolute. Current 
Microbiologi 59:554–558.  

Weiss, E.A. 1997. Essential Oil Crops. CAB International. Victoria 

Wyse Jackson, P.S. S, and L.A. A Sutherland. 2000. International Agenda for Botanic Gardens in 
Conservation. Botanic Gardens Conservation International, U.K. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00226-013-0576-1#author-details-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s00226-013-0576-1#author-details-2
http://link.springer.com/article/10.1007/s00226-013-0576-1#author-details-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s00226-013-0576-1#author-details-4
http://link.springer.com/article/10.1007/s00226-013-0576-1#author-details-5
http://link.springer.com/journal/248


Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

983 
 

OBSERVASI Corypha umbraculifera KOLEKSI KEBUN RAYA PURWODADI 

  

Rony Irawanto1* (Author) 

1BKT Kebun Raya Purwodadi – LIPI  

Jl Surabaya Malang Km 65 Purwodadi Pasuruan Jawa Timur 

*Corresponding author : No tlp. 081332669932, email: rony001@lipi.go.id 

______________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

 

Kebun Raya Purwodadi sebagai lembaga konservasi tumbuhan ex-situ memiliki tugas 

konservasi, penelitian, pendidikan, pelayanan wisata dan jasa lingkungan. Salah satu 

upaya penelitian adalah melakukan pengamatan (observasi) terhadap salah satu 

tumbuhan koleksi yang dimiliki. Salah satu jenis menarik, khas dan unik di koleksi Kebun 

Raya Purwodadi adalah Corypha umbraculifera. Jenis ini termasuk dalam suku 

Arecaceae, dimana Indonesia memiliki keanekaragaman jenis suku Arecaceae yang 

tinggi sehingga perlu upaya konservasi. Corypha umbraculifera memiliki pertumbuhan 

yang lambat dengan siklus hidup yang sekali berbunga-berbuah kemudian mati. 

Sehingga regenerasi tumbuhan ini hanya bergantung dari biji. Oleh karena itu observasi 

perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil observasi Corypha 

umbraculifera koleksi Kebun Raya Purwodadi yang telah dilakukan dari fenologi 

berbunga-berbuahnya sampai karakteristik buah dan bijinya. Pengamatan fenologi 

dilakukan di kebun dari mulai berbunga, berbuah sampai buah masak mulai dari April 

2014 sampai September 2015. Sedangkan karakterisasi buah dan biji dilakukan di unit 

Bank Biji dari selama Agustus 2015. Koleksi Corypha umbraculifera Kebun Raya 

Purwodadi diketahui berumur sekitar 60 tahun. Hasil pengamatan fenologi mulai 

menunjukan perbungaan pada April 2014,  bunga mekar di Juli 2014, dan mulai berbuah 

pada September 2014, buah masak mulai Juni 2015, dan selesai berbuah akhir 

September 2015. Puncak berbuah pada Agustus 2015 dengan kisaran buah jatuh 

(masak pohon) 35-50 buah per hari. Ukuran buah rata-rata, panjang: 37,33 cm, lebar: 

38,15 cm dan tebal: 38,39 cm. Ukuran biji rata-rata, panjang: 26,92 cm, lebar: 24,93 cm 

dan tebal: 24,91 cm. Rata-rata berat buah 36,06 gram, berat biji 11, 24 gram, dan kadar 

air biji 92,67%. 

 

Kata Kunci: Observasi, Fenologi, Karakteriasi, Corypha umbraculifera, Kebun Raya 

Purwodadi 
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PENDAHULUAN 

Kebun raya didefinisikan sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara ex-situ yang 

memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi 

taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan 

kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan (Perpres 

93/2011). Dimana karakteristik utama suatu kebun raya adalah tersedianya koleksi 

tumbuhan yang terdokumentasi, dilengkapi dengan biji dan herbarium sebagai koleksi 

penunjang (Irawanto, 2011). Koleksi tumbuhan kebun raya dicatat pada bagian 

registrasi agar menjadi jelas asal-usul tumbuhan tersebut (Yuzammi, dkk. 2006).  

Salah satu kebun raya di Indonesia adalah Kebun Raya Purwodadi (KRP), yang 

memiliki tugas melakukan konservasi tumbuhan, termasuk inventarisasi, eksplorasi, 

penanaman koleksi dan pemeliharaan tumbuhan dataran rendah kering yang memiliki 

nilai ilmu pengetahuan dan berpotensi untuk dikonservasi (Asikin dan Sujono, 2006). 

Tumbuhan yang sudah ditanam dan menjadi koleksi di Kebun Raya Purwodadi saat ini 

sejumlah 11.748 spesimen, 1.925 jenis, 928 marga dan 175 suku (Lestarini dkk., 2012). 

Salah satu koleksi yang menarik dari segi botani, maupun keindahan bentuknya, juga 

keanekaragaman jenis dan kegunaannya adalah suku Arecaceae.  

Jenis-jenis palem (Arecaceae) telah banyak dikenal dan diketahui memiliki beragam 

kegunaan dalam kehidupan manusia, sebagai bahan bangunan, peralatan rumah 

tangga, kerajian, sumber pangan, sumber minyak, sumber energi, tanaman obat, 

tanaman hias dan tanaman konservasi lingkungan. Arecaceae merupakan jenis 

tumbuhan tertua yang telah dijumpai sejak jaman Cretaceus, kurang lebih 120 juta tahun 

yang lalu (Widyatmoko, dkk., 2005). Palem di dunia diperkirakan 200 - 300 genus atau 

bahkan lebih, dan sekitar 2000 - 3000 jenis tersebar di daerah tropis dan sub tropis 

(LBN, 1978; Witono, 1998; Sharma 2002; Chin, 2003; Widyatmoko, dkk., 2005). Dari 

jumlah palem yang terdapat di dunia 46 genus (576 jenis) diantaranya terdapat di 

Indonesia dan 29 genus merupakan palem endemik (Witono, 1998).  

Koleksi Arecaceae KRP, tercatat 325 spesimen dari 86 jenis (54 marga). Ditanam pada 

7 vak (III A, B, D, E, F, G, H) seluas 2,03 ha (Irawanto, 2010). Dimana 12 jenis dari 

koleksi palem tersebut berpotensi sebagai obat (Irawanto, 2008). Salah satu jenis palem 
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yang berkhasiat obat, langka dan unik serta memiliki beberapa potensi adalah Corypha 

umbraculifera.  

Corypha umbraculifera memiliki berbagai kegunaan, sebagai tanaman hias (Brink dan 

Escobin, 2003), daunnya untuk material menulis, ilalang, payung, ember, keranjang, 

topi, tali, dan lainnya (Witono, 1998), batangnya digunakan sebagai sumber serat 

(Natalie dan Dransfield, 1987), akarnya sebagai obat nyeri perut, diare, dan batuk, 

getahnya mengobati batuk rejan, tbc, obat luka (Burkill, 1966), umbutnya dapat dimakan 

(Yoshitake, 1995). Buah yang masih muda setelah ditumbuk digunakan untuk mencari 

ikan di sungai. Buah yang setengah masak enak dimakan mentah. Biji yang masak, 

lama kelamaan menjadi hitam dibuat sebagai tasbih. Bijinya hampir sekeras gading dan 

digunakan untuk membuat kancing di Eropa (Heyne, 1988).  

Mengingat jenis Corypha umbraculifera memiliki kegunaan dalam kehidupan serta 

pertumbuhan yang lambat dan regenerasi yang bergantung dari biji dengan tipe 

pertumbuhan yang sekali berbunga-berbuah tumbuhan tersebut akan mati. Selain itu 

KRP hanya memiliki dua individu koleksi jenis ini, dimana satu tumbuhan telah 

mencapai masa / siklus akhir perkembangannya. Oleh karena itu penelitian ini perlu 

dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil observasi Corypha 

umbraculifera koleksi Kebun Raya Purwodadi yang telah dilakukan dari fenologi 

berbunga-berbuahnya sampai karakteristik buah dan bijinya. Informasi dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengelolaan koleksi dan upaya 

konservasi tumbuhan tersebut. 

. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, berdasarkan studi literatur dan observasi / 

pengamatan di lapangan. Studi literatur dilakukan terkait deskripsi botani, ekologi dan 

potensinya, sedangkan pengamatan langsung dilakukan untuk observasi fenologi 

Corypha umbraculifera koleksi Kebun Raya Purwodadi. Pengamatan fenologi dari mulai 

berbunga, berbuah sampai buah masak dilakukan dari bulan April 2014 sampai 

September 2015, data dan informasi tumbuhan koleksi diperoleh dari unit Registrasi - 

KRP. Sedangkan karakterisasi biji berupa pengukuran berat biji, kadar air dan viabilitas 
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dilakukan pada unit Bank Biji – KRP dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2015. Alat 

dan bahan yang digunakan untuk observasi/pengamatan di lapangan berupa alat tulis, 

peta/buku kebun, dan kamera, serta untuk karakterisasi biji di laboratorium bank biji 

mengunakan kaliper, oven, desikator dan neraca analitik. Data yang diperoleh kemudian 

ditampilkan dalam bentuk tabel dan atau gambar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Marga Corypha  

Corypha terdiri dari 8 jenis (Witono, 1998), sumber lain menyebutkan 6 jenis (Hong dkk., 

1998) dan menurut Natalie dan Dransfield, 1987 terdapat 8 jenis yang dikenali, tetapi 

mungkin lebih sedikit. Berdasarkan pencarian dalam IPNI (The International Plant 

Names Index) ditemukan 61 record, sedangkan pada WCSP (World Checklist of 

Selected Plant) Kew ditemukan 44 record dengan nama yang diterima 5 jenis yaitu 

Corypha lecomtei, Corypha microclada, Corypha taliera, Corypha umbraculifera, dan 

Corypha utan. Sehingga marga Corypha masih memerlukan klarifikasi secara 

taksonomi. Di Jawa hanya terdapat Corypha utan (sinonim: Corypha elata, Corypha 

gebanga, Corypha gembanga, Corypha sylvestris), dan Corypha umbraculifera (Backer 

dan Brink, 1968). 

 

Deskripsi Corypha 

Corypha termasuk palem, pohon, tumbuh tegak, tinggi 15-25 m atau 10-30 m, diameter 

35-75 cm bahkan sampai 1 m, ruas terlihat jelas. Daun lebar, helai daun berbentuk 

kipas, diameter sampai 3 m, tebal, kaku, bagian ujung terpecah-pecah dengan ujung 

yang runcing. Tangkai panjang, berduri dibagian tepinya, pada pangkalnya dekat batang 

utama tersusun rapi. Perbungaan berbentuk malai, panjang dan bercabang sampai 7 m, 

tumbuh diujung batang/tajuk, memiliki seludang yang kokoh. Bunga berwarna putih 

krem dan mengeluarkan aroma yang kuat. Buah bulat, berwarna hijau, diameter sampai 

2 - 3,5 cm dan berbiji satu. Biji bulat, diameter 1-1,5 cm, bulat, dengan hilus basal, dan 

alur yang dangkal, endosperma homogen, dengan atau tanpa lubang (Heyne, 1988; 

Brink dan Escobin, 2003; Burkill, 1966; Yoshitake, 1995; Natalie dan Dransfield, 1987).  
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Siklus Hidup Corypha 

Periode tumbuh berkisar 25 - 30 tahun bahkan sekitar 100 tahun tergantung pada 

kondisi lingkungan, umumnya pada 30 tahun atau 60 - 70 tahun akan berbunga-berbuah 

dan setelah itu mati (Brink, 2003; Becker dan Brink, 1968; Yoshitake, 1995; Natalie dan 

Dransfield, 1987). Corypha termasuk tumbuhan hepaksantik, karena setelah berbunga 

dan berbuah tumbuhan tersebut mati. Pertumbuhannya sangat lambat karena 

memerlukan waktu hingga 20 tahun sampai munculnya batang (Witono, 1998). Pada 

sekitar 33 tahun berbunga yang dikendalikan oleh kondisi iklim. Corypha tampak 

mencolok pada semua tahap pertumbuhannya, daun yang sangat besar, batang yang 

besar, ketika keluar perbungaan berbentuk piramida besar, berbunga dan buah yang 

sangat banyak (Burkill, 1966).  

Koleksi Corypha di Kebun Raya Purwodadi 

Koleksi KRP saat ini memiliki 2 jenis Corypha yaitu: Corypha umbraculifera dan Corypha 

utan (Lestarini dkk., 2012), seperti pada Tabel 1. Meskipun Corypha memiliki siklus 

hidup sekali berbuah kemudian mati, namun menghasilkan biji yang sangat banyak. 

Tabel 1. Koleksi Corypha di Kebun Raya Purwodadi 

No Jenis Habitus 
Asal / 

Distribusi 

Vak dan No 

Pohon 

1 Corypha 

umbraculifera L. 

Pohon India, Sri 

Lanka 

III.A.I. 35; III.D. 61 

2 Corypha utan Lam. Pohon S.E. Asia III.F. 10 

 

Mengingat jenis Corypha umbraculifera pada Vak III.A.I. 35 ditanam pada tanggal 16 

Desember 1958 dengan nomor registrasi P19570763, jadi sudah berumur lebih dari 58 

tahun. Sedangkan herbarium dari 18 spesimen Arecaceae dari marga Corypha hanya 

terdapat Corypha umbraculifera yang ada pada hortus botanicus purwodadiensis 

(Irawanto, 2011).   
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Dari penelusuran katalog KRP tahun 1976 jenis Corypha umbraculifera dari semula 3 

atau 4 tanaman, tinggal 1 tanaman. Penurunan ini disebabkan oleh faktor kematian 

(siklus hidup). Sehingga meskipun hanya 1 tumbuhan Corypha umbraculifera koleksi 

KRP yang saat ini berbuah. Dapat dijumpai banyak bibit / anakan jenis Corypha 

umbraculifera yang tumbuh liar pada Vak I, II, IV, V, VII, X, XII dan XXIV.  Pertumbuhan 

anakannya bervariasi dan sering ditemukan tumbuh di daerah terbuka (taman mexico), 

tergenang (koleksi pisang), berserasah (kompos, koleksi bambu) dan agak lembab 

(koleksi paku, arboretum). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Koleksi tumbuhan Corypha: Corypha  umbraculifera (kiri) dan Corypha  utan 

(kanan) serta sebarannya di KRP 

 

Dari kedua jenis Corypha yang dimiliki KRP, seperti pada Gambar 1. Jenis Corypha 

umbraculifera pada saat ini telah mengalami fase terakhir dalam masa perkembangan  / 

siklus hidupnya. Sehingga pengamatan fenologi buah dan karakterisasi biji sangat perlu 

dilakukan, secara singkat diuraikan dibawah ini.  

 

Fenologi Corypha umbraculifera 

Fenologi merupakan ilmu yang mempelajari penampakan aktivitas tumbuhan yang 

terjadi secara berkala pada waktu tertentu. Secara ekologi data fenologi ini sangat 

penting, seperti perilaku jenis pada suatu daerah tertentu atau respon terhadap 

perubahan iklim yang merupakan proses adapatasi tumbuhan tersebut di alam. Fenologi 

Corypha umbraculifera mulai menunjukan perbungaan pada bulan April 2014, bunga 
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mekar di bulan Juli 2014, kemudian rontok dan mulai muncul buah pada September 

2014. Sehingga untuk fase berbunga memerlukan sekitar 6 bulan. Sedangkan dari mulai 

berbuah kecil, muda, sampai masak memerlukan waktu 10 bulan dari Oktober 2014 s/d 

Juli 2015. Selanjutnya dari buah masak yang jatuh (masak pohon) sampai buah tinggal 

sedikit diatas pohon (belum jatuh) sekitar 3 bulan. Pengamatan fase ini memerlukan 

waktu selama satu setengah tahun (18 bulan) untuk observasi fenologi berbunga dan 

berbuah, secara visual dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Fenologi berbunga-berbuah Corypha umbraculifera di Kebun Raya 

Purwodadi selama 18 bulan 
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Karakterisasi Biji Corypha umbraculifera 

Jenis Corypha umbraculifera hanya diperbanyakan dengan biji. Sehingga biji merupakan 

alat perkembangbiakan yang utama jenis ini, oleh karena itu perlu karakterisasi biji untuk 

mengupayakan bagaimana agar biji tetap berkualitas, apabila disemai memberikan 

prosentase viabilitas yang tinggi. Namun menurut Hong, dkk. (1998) viabilitas bijinya 

dapat hilang secara cepat, sehingga masuk biji intermediate. Dimana bijinya dapat 

dipertahankan selama 6 bulan atau lebih. Sedangkan prilaku penyimpanan bijinya belum 

diketahui secara pasti. Berdasarakan hasil karakterisasi buah dan biji Corypha 

umbraculifera, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Proses Karakterisasi Buah dan Biji Corypha umbraculifera. 

 

Pada proses karakterisasi ini diambil sampel sebanyak 25 buah  dan 100 biji. Rata-rata 

berat buah 36,06 gram, berat biji 11, 24 gram, dan kadar air biji 92,67%. Untuk ukuran 

buah rata-rata, panjang: 37,33 cm, lebar: 38,15 cm dan tebal: 38,39 cm. Sedangkan 

ukuran biji rata-rata, panjang: 26,92 cm, lebar: 24,93 cm dan tebal: 24,91 cm. Secara 

ringkas dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Ukuran Buah-Biji Corypha umbraculifera 

Karakterisasi 
Panjang Lebar 

Min Max Min Max 

Buah 31,07 41,4 30,14 41,95 

Rata-rata 37,33 38,15 

Biji 23,06 30,04 21,58 28,67 

Rata-rata 26,92 24,93 

 

Karakterisasi 
Tebal Berat 

Min Max Min Max 

Buah 32,64 42,56 20,92 46,36 

Rata-rata 38,39 36,06 

Biji 21,39 28,25 7,42 15,41 

Rata-rata 24,91 11,24 

 

Perkecambahan Biji Corypha umbraculifera 

Jenis palem secara umum memiliki perkecambahan hypogeal. Perkecambahan biji 

ditandai dengan munculnya tunas baru. Pada palem tipe perkecambahannya dapat 

dikelompokan menjadi tiga tipe yaitu: (1) remote non-ligular, (2) remote ligular, dan (3) 

adjacent ligular, seperti dapat dilihat pada Gambar 4.  

Tipe perkecambahan termasuk remote jika ditandai dengan perluasan poros kotiledon 

yang berkembang secara geotropis positif. Dimana perluasan kotiledon berkembang 

menjadi plumule beberapa jarak dari biji. Keuntungan perluasan semacam ini dapat 

memperkuat perakaran. Ketidak-munculan ligule disebut perkecambahan remote non-

ligular, jika ligule ada/muncul disebut perkecambahan remote ligular. Sedangkan 

adjacent ligular adalah tidak ditandai dengan perluasan poros kotiledon pada tipe ini 

lapisan kotiledon tumbuh bersama dengan ligule (Tomlinson, 1990). 
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Gambar 4.  Tipe Perkecambahan Biji Palem (Arecaceae). 

Pada jenis Corypha umbraculifera tipe perkecambahannya menurut Tomlinson (1990) 

termasuk remote ligular. Hal ini sama dengan yang disebutkan menurut Natalie and 

Dransfield (1987) tipe perkecambahannya remote tubular, lanset pada seluruh eophyll. 

Pada pengamatan viabilitas biji Corypha umbraculifera diketahui bahwa biji baru mucul 

perluasan poros kotiledon (remote) setelah 40 hari semai pada media pasir, seperti 

Gambar 5.  

 

Gambar 5. Uji Viabilitas Biji Corypha umbraculifera 
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Kemunculannya dapat dipersingkat hanya 14 hari dengan melakukan pemeraman biji 

dalam akar pakis. Namun sampai 2 bulan pengamatan biji Corypha umbraculifera belum 

muncul tunas. Hal ini disebabkan karena masa berkecambah jenis Corypha 

umbraculifera memilki rentang waktu dalam 3 - 8 bulan (Brink, 2003). Diketahui biji 

Corypha umbraculifera memiliki dormasi secara MPD (Morpho Physiological Dormancy), 

dengan embrio berkecambah mulai 4 minggu atau lebih dalam inkubasi (Baskin and 

Baskin, 1998). 

KESIMPULAN 

 

Kebun Raya Purwodadi  memiliki 2 jenis Corypha, yaitu : Corypha umbraculifera dan 

Corypha utan yang telah berumur sekitar 60 tahun. Fenologi Corypha umbraculifera, 

menunjukan berbunga pada April 2014, mulai berbuah September 2014, buah masak 

mulai Juni 2015, dan selesai buah akhir September 2015. Puncak berbuah pada 

Agustus 2015 dengan kisaran buah jatuh (masak pohon) 35-50 buah per hari. 

Karakterisasi buah dan biji, dimana ukuran buah rata-rata, panjang: 37,33 cm, lebar: 

38,15 cm dan tebal: 38,39 cm, sedangkan ukuran biji rata-rata, panjang: 26,92 cm, 

lebar: 24,93 cm dan tebal: 24,91 cm. Rata-rata berat buah 36,06 gram, berat biji 11, 24 

gram, dan kadar air biji 92,67%. 
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ABSTRACT 

Lycopodium squarrosum G. Forst. is an epiphitic fern of the family Lycopodiaceae with 
interesting morphological characteristics. The species is potential for ornamental plant, but, so 
far, little effort has been given to its development. Meanwhile, the existence of the species in the 
wild, such as in Lembah Anai, Gunung Sago and  Rimbo Panti – West Sumatra and Deleng 
Lancuk – North Sumatra, has been very limited. The Bogor Botanic Gardens has collected the 
species since 2003, and now in the garden is growing 7 collections originating from North 
Sumatra, West Sumatra and West Halmahera. Propagation of the species has not yet been 
undertaken in Bogor Botanic Gardens and effective method for propagating the plant for its 
conservation and sustainable utilization is still to be developed. 
 
Key words: Bogor Botanic Garden, conservation, Lycopodium squarrosum G. Forst., ornamental 
plant.  

 
PENDAHULUAN 

Lycopodium squarrosum G. Forst. atau sering disebut dengan nama Rock Tassel Fern 

merupakan salah satu dari sekitar 450 jenis anggota suku Lycopodiaceae (Ollgaard,1989; 

Andrews, 1990; Hoshizaki and Moran, 2001). Hampir semua jenis dari suku ini merupakan 

tumbuhan yang cantik dan menonjol penampilannya dibandingkan dengan jenis-jenis paku 

lainnya. L. squarrosum adalah jenis yang paling cantik di antara jenis-jenis Lycopodium yang 

telah ditanam orang, sehingga sangat potensial untuk dijadikan tanaman hias.  

L. squarrosum tersebar di Afrika, Asia, New Guinea, Australia, dan Polinesia 

(Jones,1987). Di Indonesia jenis ini belum banyak dikenal oleh masyarakat sehingga 

namanyapun masih terasa asing. Masyarakat Karo di sekitar Desa Kuta Gugung, Kecamatan 

Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara menyebutnya dengan nama ikur-ikur biang, 

mengacu pada bentuk perawakannya yang mirip dengan ekor anjing. Mereka memanfaatkan 

tumbuhan ini untuk angin-angin, yaitu sarana untuk mengusir setan atau membebaskan diri dari 

pengaruh santet (Hartini, 2003). Di daerah lainnya tumbuhan ini tidak memiliki nama khusus, 

namun di dunia internasional dikenal dengan nama Rock Tassel Fern atau water tassel fern.  

Meskipun L. squarrosum  memiliki penampilan yang cantik, tetapi belum banyak orang 

yang memanfaatkannya. Penelitian tentang aspek-aspek biologi dan budidaya jenis tumbuhan ini 

juga belum banyak dilakukan. Sementara itu keberadaan jenis ini di habitat alaminya semakin 

terancam oleh aktivitas pembukaan lahan yang sangat sulit untuk dihindari. Dikhawatirkan jenis 

ini akan semakin sulit ditemukan di masa yang akan datang, sehingga upaya untuk 

mengembangkan potensinya yang besar tersebut menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu 
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tindakan nyata untuk melestarikan jenis ini mendesak untuk segera dilakukan di samping 

kegiatan penelitian untuk mendukung upaya pemanfaatan yang berkesinambungan.  Pusat 

Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor sebagai lembaga konservasi ex-situ telah mengoleksi 

L. squarrosum dari berbagai kawasan hutan di Indonesia sejak tahun 2003 untuk dipelihara dan 

diteliti di Kebun Raya Bogor.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan karakteristik morfologi L. squarrosum 

yang bersesuaian dengan potensi pemanfaatannya sebagai tanaman hias, keberadaannya di 

habitat alami, serta upaya yang dilakukan Kebun Raya Bogor untuk mengkonservasi jenis ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengamatan tentang ciri-ciri morfologi dilakukan terhadap beberapa individu tumbuhan L. 

squarrosum yang terdapat di habitat alaminya dan tanaman koleksi Kebun Raya Bogor. 

Identifikasi tanaman dilakukan dengan menggunakan spesimen herbarium yang tersimpan di 

Herbarium Bogoriense. 

Pengamatan tentang keberadaan L. squarrosum di habitat alaminya dilakukan di 

beberapa lokasi, yaitu Cagar Alam Lembah Anai Sumatera Barat pada tahun 2001, Taman 

Wisata Alam Deleng Lancuk Sumatera Utara pada tahun 2003, Cagar Alam Gunung Sago 

Sumatera Barat pada tahun 2005, dan Cagar Alam Rimbo Panti Sumatera Barat pada tahun 

2006. Pengamatan dilakukan secara eksploratif untuk memperoleh data tentang jumlah populasi, 

tanaman inang dan kondisi kawasan hutan secara umum. 

Data tentang koleksi L. squarrosum di Kebun Raya Bogor dihimpun melalui pengamatan 

langsung terhadap spesimen koleksi serta kompilasi data yang relevan dari pangkalan data di 

Subidang Registrasi Koleksi, Kebun Raya Bogor.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik morfologi L. squarrosum  dan potensi pemanfaatannya 

L. squarrosum merupakan jenis tumbuhan epifit atau terstrial, berukuran sedang, 

berumpun, menjuntai atau tegak. Batangnya memanjang mencapai 1,5 m dengan lebar 1,5 – 2,5 

cm, selalu hijau, bercabang beberapa kali dengan pola percabangan dichotomous, yaitu setiap 

cabang bercabang dua, kemudian setiap anak cabang bercabang dua lagi, demikian seterusnya 

sehingga terbentuk rangkaian percabangan yang khas. Daunnya terdiri atas dua macam, yaitu 

daun steril dan daun fertil. Daun steril berbentuk bundar telur menyempit sampai memanjang 

menggaris, panjang 1,5 – 2 cm, mirip kawat tetapi tidak kaku, tersusun rapat di sepanjang 

batang, kecuali bagian ujungnya. Daun fertil mirip dengan daun steril, tetapi ukurannya lebih kecil 

dan lebih lembut. Strobili terdapat di ujung cabang, tidak bercabang, panjang mencapai 20 cm. 

Strobili mudah dibedakan dengan batang yang berdaun karena ukurannya lebih kecil. 
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Secara keseluruhan, tampilan morfologi L. squarrosum sangat menarik sehingga jenis ini 

sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Pola pertumbuhan tanaman yang 

merumpun dengan batang dan percabangan yang panjang menjuntai ke bawah merupakan 

karakter yang ideal untuk tanaman pot gantung. Sementara itu L. squarrosum  yang tumbuh 

secara terestrial dengan habitus yang tegak mempunyai nilai estetika yang tidak kalah 

menariknya, baik untuk di tanam secara individual di dalam pot ataupun ditanam secara 

berkelompok sebagai elemen taman.  

 

Keberadaan L. squarrosum  di Alam 

Di alam, L. squarrosum biasanya tumbuh menempel pada pohon-pohon besar, pada 

humus yang tebal, atau di atas batu di hutan hujan (Andrews, 1990). Jenis ini menyukai tempat-

tempat yang agak ternaung sampai terbuka.  

Di Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat (380 – 770 m dpl.), jenis ini tidak banyak 

dijumpai. Beberapa individu ditemukan di sekitar Batang Terantang, antara Pal 2 dan Pal 3, tidak 

terlalu jauh dari Pos Resort KSDA yang terletak di tepi jalan besar (Hartini, 2001). Mereka 

tumbuh dengan subur pada pohon-pohon besar, menempel pada cabang sekitar 15 m dari atas 

permukaan tanah. Pertumbuhan yang baik ini tampaknya ditunjang oleh kondisi vegetasi hutan 

yang masih cukup bagus dan banyak pohon-pohon besar dengan kanopi yang cukup lebar, 

sehingga sinar matahari yang masuk ke lantai hutan relatif kecil. Selain jenis L. squarrosum, di 

lokasi ini juga ditemukan jenis Lycopodium lain, yaitu Lycopodium phlegmaria.  

Di Taman Wisata Alam Deleng Lancuk, Sumatera Utara (1.400 – 1.600 m dpl) yang 

didominasi oleh beberapa jenis tumbuhan seperti Styrax benzoin, Styrax paralleloneurum, 

Quercus spp. dan Castanopsis spp., kelimpahan L. squarrosum tergolong kecil. Hanya beberapa 

individu ditemukan menempel pada batang pohon-pohon besar di dekat tepi Danau Lau Kawar, 

mulai dari beberapa meter hingga 10 m di atas permukaan tanah. Namun kecilnya kelimpahan L. 

squarrosum di kawasan hutan ini mungkin disebabkan oleh seringnya masyarakat sekitar 

mengambil tumbuhan tersebut untuk keperluan adat. Seperti telah disebutkan sebelumnya, 

masyarakat Karo, baik yang tinggal di dekat maupun yang jauh dari kawasan hutan, 

memanfaatkan tumbuhan tersebut untuk angin-angin (mengusir setan atau membebaskan diri 

dari pengaruh santet). Kebutuhan akan tumbuhan L. squarrosum untuk keperluan ini sangat 

tinggi. 

Di Cagar Alam Gunung Sago, Sumatera Barat (1.060 – 1.280 m dpl.) ditemukan dua 

variasi L. squarrosum yang berbeda dalam perawakan dan cara hidupnya (Hartini,2005). Variasi 

pertama tumbuh secara epifit pada pohon Saurauia blumei di tepi sungai yang terbuka, pada 

ketinggian 1.180 m dpl. Hanya satu individu dapat ditemukan di tempat ini. Perawakannya besar 

dengan batang dan percabangan yang menjuntai ke bawah.. Panjang tumbuhan ini mencapai 1,5 

m. Daunnya berbentuk kawat tetapi tidak kaku, tersusun rapat, panjang 1,5 – 2 cm. Variasi kedua 
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tumbuh secara terestrial di lantai hutan yang memiliki serasah cukup tebal, di tempat yang agak 

terbuka, pada ketinggian sekitar 1.200 m dpl. Variasi ini hanya ditemukan di satu lokasi, terdiri 

dari beberapa individu yang tumbuh secara menyebar dalam luasan yang terbatas. Dibandingkan 

dengan variasi pertama, ukuran perawakan dari variasi kedua ini tampak jauh lebih kecil. 

Panjangnya hanya sekitar 60 cm. Rumpunnya pun lebih kecil; setiap rumpun hanya terdiri atas 4 

– 6 batang, sedangkan  pada variasi pertama bisa mencapai 15 batang. Batang-batang muda 

tumbuh tegak ke atas, namun seiring dengan pertambahan panjang batang, maka ujung batang 

menjadi melengkung ke bawah.  

Di Cagar Alam Rimbo Panti, Sumatera Barat, keberadaan L. squarrosum hanya 

ditemukan di sekitar Simpang Tonang yang merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 

sekitar 900 m dpl. (Hartini, 2006). Sekitar 15 individu ditemukan tumbuh menempel pada pohon 

aren yang banyak tumbuh di kawasan ini. Jenis tumbuhan lain yang juga tumbuh menempel di 

pohon aren adalah anggrek Cymbidium pubescens. Di daerah yang lebih datar di sekitar kota 

Kecamatan Panti (± 240 m dpl.), baik di kawasan yang berawa maupun kawasan yang lebih 

kering tidak ditemukan individu L. squarrosum.  

 

Konservasi  L. squarrosum di Kebun Raya Bogor 

a. Koleksi 

Berdasarkan data di Buku Penerimaan Material Tumbuhan di Subbidang Registrasi 

Koleksi Kebun Raya Bogor, L. squarrosum pertama kali dikoleksi pada tahun 2004. Sebenarnya 

Kebun Raya Bogor sudah melakukan pengkoleksian spesimen jenis ini sejak tahun 2003 dari 

Taman Wisata Deleng Lancuk di Sumatera Utara. Namun spesimen tersebut ditanam di Kebun 

Raya Cibodas dengan pertimbangan kesesuaian ketinggian tempat dengan daerah asal 

spesimen tersebut (1.400 m dpl). Namun pada tahun 2004 Kebun Raya Bogor berhasil 

melakukan aklimatisasi beberapa spesimen L. squarrosum  yang berasal dari dataran tinggi di 

Kebun Raya Bogor. Koleksi tersebut ditanam di pot gantung dengan media campuran moss 

sphagnum dan cacahan akar pakis pohon. Pot-pot ditempatkan di bawah naungan paranet 60%. 

Pertumbuhan koleksi umumnya sangat baik, terutama untuk spesimen yang berasal dari CA 

Dolok Sipirok, CA Gunung Sago, dan SA Batang Pangean I. 
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Gambar 1. (A dan B) koleksi L. Squarrosum di Kebun Raya Bogor yang ditanam pada pot 
menggantung 

 
Upaya untuk menambah koleksi L. squarrosum masih terus dilakukan. Selain dari hasil 

kegiatan eksplorasi, Kebun Raya Bogor juga telah menerima sumbangan spesimen hidup L. 

squarrosum atas nama Nofi (Staf BPTP Departemen Pertanian Ternate) pada tahun 2007. 

Spesimen tersebut (NF 043) diambil dari kawasan hutan di Halmahera Barat. Secara 

keseluruhan, sampai dengan tahun 2007, koleksi L. squarrosum di Kebun Raya Bogor terdiri atas 

7 nomor. 

 

b. Perbanyakan tanaman 

Percobaan perbanyakan koleksi L. squarrosum di Kebun Raya Bogor belum dilakukan, 

mengingat kondisi pertumbuhan dan jumlah tanaman yang tersedia masih belum memungkinkan. 

Informasi tentang cara perbanyakan L. squarrosum yang tumbuh secara alami di Indonesia juga 

masih sulit ditemukan. Meskipun demikian beberapa referensi menyebutkan bahwa jenis-jenis 

suku Lycopodiaceae epifit dari daerah tropis umumnya diperbanyak dengan cara membagi 

rumpunnya (split) atau dengan merebahkan batangnya. Menurut Hoshizaki & Moran (2001), L. 

squarrosum dapat diperbanyak dengan beberapa cara. Perbanyakan dengan cara merebahkan 

batang dilakukan dengan menancapkan ujung batang yang direbahkan pada media pasir. Akar 

akan muncul dalam waktu 6–8 bulan, kemudian anakan bisa dipisahkan dari induknya. 

Perbanyakan dengan cara setek dilakukan dengan memotong sekitar 8 cm bagian ujung batang 

yang mengandung daun-daun steril, kemudian memotong daun-daun tersebut hinga tersisa 1/3 

bagian dan menancapkan stek pada media campuran tanah dan pasir (1:4). Faktor kelembaban 

sangat krusial, karena kondisi yang terlalu kering atau terlalu banyak air dapat menghambat 

pertumbuhan akar. Secara umum tingkat keberhasilan setek masih cukup rendah. Sementara itu 

perbanyakan secara generatif dengan menggunakan spora juga dimungkinkan meskipun masih 

A B 
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sangat jarang dilakukan. Seperti pada jenis-jenis Lycopodiaceae lainnya, untuk memperoleh 

spora yang baik harus dipilih bulir sporangia yang telah matang tetapi belum membuka, yaitu 

sporangia yang tampak padat, berbentuk bundar, dan berwarna kekuningan. Sporangia tersebut 

kemudian dipotong kecil-kecil dan ditebarkan di atas media campuran tanah dan pasir (1:4) atau 

moss sphagnum. Media harus bersih (steril), padat, dan memiliki drainase yang baik. Bak 

penyemaian ditutup dengan kaca atau plastik dan disimpan di tempat dengan suhu 21°C. 

Sporofit akan muncul sekitar 9 bulan setelah penyemaian.  

Dari uraian di atas tampak bahwa perbanyakan L. squarrosum sebenarnya belum 

mendapat perhatian yang memadai. Cara-cara perbanyakan yang dikemukakan (pembelahan 

rumpun, perebahan batang dan penyetekan) umumnya masih merupakan pengalaman empiris 

dengan potensi hasil yang terbatas, baik dari jumlah anakan yang dapat dihasilkan maupun 

lamanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan anakan. Oleh karena itu sebagai lembaga 

konservasi tumbuhan, Kebun Raya Bogor berkompeten untuk melakukan penelitian-penelitian 

yang intensif guna mengembangkan metode perbanyakan yang lebih efektif. Hal ini menjadi 

penting mengingat bahwa jenis ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan 

menjadi tanaman hias yang menarik (aspek domestikasi) dan keberadaannya di alam mengalami 

ancaman yang semakin meningkat (aspek konservasi).  

 

KESIMPULAN  

L. squarrosum mempunyai karakter morfologi yang unik dan menarik sehingga sangat 

potensial untuk dikembangkan menjadi tanaman hias yang bernilai estetika tinggi. Namun upaya 

pengembangannya masih belum banyak dilakukan, sementara keberadaannya di alam semakin 

terbatas. Kebun Raya Bogor telah mengoleksi jenis ini sejak tahun 2003 dan sekarang telah 

memiliki 7 nomor koleksi yang berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Maluku. Untuk 

mendukung upaya konservasi dan pengembangan budidayanya, diperlukan penelitian yang lebih 

intensif guna menghasilkan metode perbanyakan yang efektif. 
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ABSTRACT 
 
Rimbo Panti Nature Reserve is a conservation area in the  West Sumatra province. This area 
kept many richness of potential plants that has not been utilized by the community, one of which 
is the orchid. The purpose of this study conducted to inventory  types of orchid that grow wild in 
area of Rimbo Panti Nature Reserve. The method used in this research was exploratory. The 
results showed that no less than 44 species of orchids found in this region consisting of eight 
types of terrestrial orchids and 36 species of epiphytic orchids. Many of these species have 
potential as an ornamental plant. 
 
Keywords: Orchid, Rimbo Panti Nature Reserve, West Sumatra 
 
 

PENDAHULUAN 

Cagar Alam Rimbo Panti merupakan  kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi 

Sumatera Barat. Cagar Alam Rimbo Panti ditunjuk atau ditetapkan menjadi Cagar Alam 

berdasarkan Stb. 192. No. 237 dan Mentan No. 348/Kpts/Um/6/79 tanggal 7 Januari 1979 

dengan luas kawasan 2.330 hektar (Anonim, 2006). 

Cagar Alam Rimbo Panti secara administrasi pemerintahan termasuk dalam Kabupaten 

Pasaman. Luasnya sekitar 2.830 hektar, terletak pada ketinggian 240-900 m dpl, dengan kondisi 

datar sampai berbukit. Di kawasan CA Rimbo Panti eksplorasi dan penelitian flora dilakukan baik 

di kawasan yang datar di sekitar sumber air panas, maupun daerah perbukitan di sekitar 

Simpang Tonang dengan ketinggian sampai 900 m dpl. Di kawasan datar eksplorasi dilakukan di 

beberapa tempat baik di kawasan yang tidak berawa maupun yang berawa di sekitar kota 

Kecamatan Panti. Ketinggian tempat di lokasi ini sekitar 240 m di atas permukaan laut. Sedang 

eksplorasi dan penelitian flora di daerah perbukitan dilakukan baik di sekitar Panti maupun di 

sekitar Simpang Tonang yang merupakan daerah perbatasan kawasan Cagar Alam. 

Kawasan Cagar Alam Rimbo Panti dibelah oleh jalan besar yang menghubungkan kota 

Bukitinggi dan Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. Sisi kiri bila dari arah Kota 

Bukittinggi mayoritas berupa vegetasi daratan perbukitan, ketinggian tempat sampai 300 m dpl, 

dan kemiringan 30°-70°. Sedang sisi kanan jalan berupa vegetasi rawa. Kawasan yang dilalui 

jalan yang menghubungkan kota Panti dengan kota Simpang Empat di Kabupaten Pasaman 

Barat ketinggiannya semakin bertambah, mulai dari 300 – 900 m dpl. 

Pemanfaatan tumbuhan secara umum oleh masyarakat di sekitar kawasan masih 

kurang. Jenis-jenis pohon berkualitas tinggilah yang telah dikenal oleh masyarakat, bahkan 
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mereka telah mengeksploitasinya. Namun pengenalan sampai pemanfaatan tumbuhan lainnya 

masih sangat kurang. Padahal kawasan tersebut menyimpan kekayaan tumbuhan yang besar 

dan tidak sedikit diantaranya dapat dimanfaatkan. Anggrek adalah salah satu kelompok 

tumbuhan yang belum banyak dikenal masyarakat. 

Sumatera merupakan salah satu pulau yang ideal untuk pertumbuhan anggrek. 

Beberapa alasan yang menjadikan Sumatera merupakan surga bagi anggrek adalah karena 

pergantian iklim basah dan kering yang seimbang serta curah hujan yang merata sepanjang 

tahun. Hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting dan dibutuhkan bagi kehidupan 

anggrek. Kurang lebih 1.118 jenis anggrek yang sudah diketahui namanya terdapat di Sumatera. 

Dari seluruh jenis anggrek tersebut, 24% diantaranya memiliki kesamaan jenis dengan yang ada 

di Thailand, 39% sama dengan di Semenanjung Malaysia, 39% sama dengan anggrek di Jawa, 

38% sama dengan di Borneo dan 41% merupakan jenis anggrek endemik di Sumatera (Comber, 

2001).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginventarisasi jenis-jenis anggrek khususnya 

yang terdapat di kawasan Cagar Alam Rimbo Panti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan data awal dari keragaman tumbuhan di kawasan ini yang sebelumnya belum pernah 

terungkap. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tentang kekayaan anggrek alam dilakukan di kawasan Cagar Alam Rimbo 

Panti di Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif. 

Sebagian jenis anggrek yang ditemukan diambil koleksi hidupnya untuk dikonservasi di Kebun 

Raya Bogor. Untuk jenis-jenis yang belum diketahui nama jenisnya diambil spesimen 

herbariumnya guna dilakukan identifikasi lebih lanjut. 

Parameter pengamatan di lapangan yang digunakan adalah pertelaan jenis yang diamati, 

data mikro dan makroklimat, serta kegunaannya/potensinya. Pengamatan ekologi dilakukan 

dengan cara mengamati, mengetahui, mengukur antara lain letak koleksi, habitat, ketinggian 

tempat, pH tanah, suhu udara harian rata-rata, dan kelembaban harian rata-rata, dan lain-lain. 

Data ekologi ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi alami jenis-jenis yang akan dikoleksi 

untuk menentukan strategi konservasinya di Kebun Raya Bogor.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kondisi umum hutan di Cagar Alam Rimbo Panti masih cukup bagus dengan pohon-

pohon yang relatif cukup rapat sehingga sinar matahari yang dapat masuk ke lantai hutan juga 

relatif rendah. Keragaman floranya cukup tinggi dengan potensi yang tinggi pula. Pada vegetasi 

darat sampai bukit, jenis-jenis pohon yang mendominasi antara lain dari Terminalia catappa, 

Arenga obtusifolia, jenis-jenis Euphorbiaceae (Baccaurea, Macaranga, Mallotus), Moraceae 

(Artocarpus spp. dan Ficus spp.), Dipterocarpaceae (Shorea, Dipterocarpus, Anisoptera), 
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Diospyros cauliflora, Aglaia dan Dracontomelon dao. Sedang tumbuhan merambat yang banyak 

ditemukan antara lain Tetracera indica, Derris elliptica, Kadsura scandens, Piper spp., Hoya spp., 

Dischidia spp. dan Arcangelisia flava. Tumbuhan bawahnya didominasi oleh Cyrtandra sp., 

Amorphophallus hirsutus, jenis-jenis Zingiberaceae (Globba spp., Zingiber, Amomum), 

Homalomena, Elatostema, dan Maranta. 

Secara umum kondisi hutan di kawasan Cagar Alam Rimbo Panti yang merupakan hutan 

sekunder. PH tanah yang terukur berkisar antara 4,5-5,8. Suhu udara rata-rata selama kegiatan 

mulai dari pagi, siang sampai malam hari masing-masing 22°C, 32°C, dan 25°C. Sedang 

kelembaban udara rata-rata mulai dari pagi, siang sampai malam hari masing-masing 98%, 65%, 

dan 80%. Kondisi hutan ternaung sampai terbuka. Keanekaragaman floranya cukup tinggi. Selain 

ditemukan jenis-jenis flora asli, juga ditemukan jenis-jenis tumbuhan pioner seperti Ficus, 

Macaranga dan Mallotus (Hartini, 2006). Kawasan hutan di CA Rimbo Panti rupa-rupanya 

merupakan habitat yang cocok untuk jenis-jenis anggrek. Hal ini kemungkinan besar disebabkan 

oleh kondisi lingkungan yang sesuai sebagai tempat tumbuh anggrek. Kondisi hutan yang cukup 

ternaung, dengan kelembaban udara yang cukup tinggi, menjadi salah satu penyebabnya.  

Jenis anggrek yang terdapat di lokasi penelitian terdiri atas jenis-jenis yang tumbuh di 

tanah (terestrial) dan jenis-jenis yang tumbuh menempel di pohon (epifit). Telah kita ketahui 

bersama bahwa hampir semua jenis anggrek berpotensi sebagai tanaman hias. Yang menarik 

dari tumbuhan anggrek tidak hanya bunganya, namun bentuk dan warna daunnya juga menarik. 

Ada jenis anggrek yang menarik pada bunganya saja, dan ada anggrek yang menarik pada 

daunnya saja. Namun banyak jenis anggrek yang mempunyai daya tarik baik pada bunga 

maupun daunnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi terungkap bahwa di kawasan 

ini ditemukan 44 jenis anggrek alam yang terdiri atas 8 jenis anggrek terestrial dan 36 jenis 

anggrek epifit.  

 

Anggrek Terestrial 

 Keanekaragaman jenis anggrek terestrial yang ditemukan jauh lebih sedikit dibandingkan 

dengan keanekaragaman jenis anggrek epifitnya. Di lokasi ini hanya ditemukan 8 jenis anggrek 

terestrial (Tabel 1). 

Jenis anggrek tanah yang cukup banyak dijumpai di CA Rimbo Panti adalah Calanthe 

zollingeri, Calanthe triplicata dan Corymborkis veratrifolia. Ketiga jenis ini hanya ditemukan di 

tempat-tempat yang ternaung dan lembab. Beberapa spesimen bahkan ditemukan di tempat 

yang berair karena sebagian kawasan CA Rimbo Panti adalah rawa. Calanthe triplicata dan 

Corymborkis veratrifolia adalah anggrek yang sangat umum ditemukan di Sumatera, sedang 

Calanthe zollingeri agak jarang ditemukan.  

Tabel 1: Jenis-jenis anggrek terestrial di kawasan Cagar Alam Rimbo Panti, Sumatera 

Barat. 
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NO. NAMA JENIS HABITAT 

1.  Calanthe zollingeri Rchb.f. Terestrial 

2.  Calanthe triplicata (Willemet) Ames Terestrial 

3.  Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume Terestrial 

4.  Goodyera sp. Terestrial 

5.  Vanilla griffithii Rchb.f. Terestrial 

6.  Nervilia aragoana Gaudich. Terestrial 

7.  Tropidia angulosa (Lindl.) Blume Terestrial 

8.  Arachnis flos-aeris (L.) Rchb.f. Terestrial 

 
Corymborkis veratrifolia merupakan anggrek tanah dengan habitus yang besar, tingginya 

dapat mencapai 2,5 m. Batangnya tidak tumbuh tegak, namun cenderung condong dan melintir 

membentuk spiral. Daunnya lebar, panjang sampai 50 cm dan lebar sampai 20 cm, bergaris, 

berkerut, seperti kulit. Biasanya tumbuh tunggal, jarang yang punya anakan. Jenis ini tumbuh 

menyebar di seluruh kawasan sekitar Panti. Anggrek ini tumbuh subur di tempat ternaung sampai 

agak terbuka dan lembab. Pertumbuhan di tempat berair kurang subur dibanding dengan di 

tempat ternaung. 

 Perawakan Calanthe zollingeri dan Calanthe triplicata sangat mirip bila dilihat dari 

tumbuhan vegetatifnya. Namun bila dilihat bunganya sangatlah berbeda. Perbungaan Calanthe 

triplicata lebih banyak dan lebih rapat susunannya dibanding dengan perbungaan Calanthe 

zollingeri Calanthe triplicata sering disebut dengan anggrek “sleeping baby” karena bentuk 

bibirnya yang sangat menyerupai bayi yang sedang tidur. Perhiasan bunga dari anggrek ini 

semuanya putih. Calanthe zollingeri mendominasi lantai hutan di kawasan berawa Rimbo Panti. 

Perawakannya sangat mirip dengan Calanthe triplicata yang juga banyak ditemukan di lokasi 

yang sama. Tinginya mencapai 80 cm, berdaun besar (panjang sampai 70 cm dan lebar 20 cm). 

Perbungaanya terminal (muncul dari ujung batang), menjulang tinggi ke atas, mendukung sekitar 

15 kuntum bunga. Bunganya berwarna putih dan pada bibirnya berwarna kuning. 

 Anggrek tanah lain yang juga ditemukan di kawasan berawa adalah Vanilla griffithii dan 

Arachnis flos-aeris. Kedua jenis ini juga ditemukan kawasan Taman Wisata Alam yaitu di dekat 

sumber air panas. Arachnis flos-aeris juga termasuk jenis anggrek tanah yang sudah sangat 

jarang ditemukan di alam. Di lokasi inipun hanya satu kali ditemukan. Bunganya sangat menarik 

yaitu ungu dengan bintik-bintik kuning. Seperti yang dilaporkan oleh (Comber, 1990) jenis yang 

ditemukan di Brastagi dan Sibolangit Sumatera Utara juga berwarna ungu, dan ini adalah bentuk 

varitas. Sehingga nama lengkap dari jenis ini adalah Arachnis flos-aeris var. insignis.  

 Jenis lain yang menarik adalah Tropidia angulosa. Jenis ini ditemukan di daerah 

perbukitan di kawasan Cagar Alam Rimbo Panti. Sepintas tumbuhan ini tidak mirip dengan 

anggrek, namun bila diperhatikan bunganya secara teliti baru ketahuan bahwa tumbuhan ini 

adalah anggrek. Daunnya tipis berkerut-kerut seperti kertas, berbentuk elips, biasanya tersusun 

berhadapan dan hanya ada dua daun.  Jenis ini juga sangat jarang ditemukan di alam. Akarnya 

yang kecil-kecil dan daunya yang sangat tipis membuat jenis ini sangat riskan terhadap 
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kekeringan. Untuk mengoleksi jenis ini harus hati-hati, penyungkupan secara cepat setelah 

pencabutan sangat diperlukan. 

 Di kawasan hutan yang lokasinya tidak jauh dari kota Panti ditemukan populasi anggrek 

Nervilia aragoana dalam jumlah yang cukup besar. Jenis ini ditemukan di kawasan yang sudah 

dibuka menjadi ladang kopi, tumbuh bersama-sama dengan semak-semak yang tumbuh diantara 

tanaman kopi. Ciri khas dari jenis ini adalah daunnya yang berbentuk hati, berwarna hijau tua, 

terdapat bercak-bercak warna ungu di permukaan atasnya. Jenis ini tanpa disertai dengan 

bunganya sudah tampak menarik, lebih-lebih bila ditambah dengan perbungaan yang muncul 

dari pangkal rimpang akan menambah keindahannya.  

Vanilla griffithii merupakan anggrek tanah yang tumbuh merambat di pohon yang ada di 

sekitarnya. Jenis ini ditemukan di kawasan berawa. Tumbuh subur di tempat yang agak 

ternaung. Memiliki daun berbentuk segitiga memanjang, tekstur tebal dan bunga berwarna 

kuning keputihan dengan bibir berwarna kehitaman. 

 

Anggrek Epifit 

 Setidaknya 36 jenis anggrek epifit ditemukan tumbuh liar di Cagar Alam Rimbo Panti 

yang tumbuh tersebar di kawasan hutan (Tabel 2). Beberapa jenis yang ditemukan merupakan 

anggrek yang sudah tergolong langka di alam. Ada juga jenis yang tumbuh mengelompok di satu 

kawasan dalam jumlah yang sangat melimpah.  

Dendrobium pachyphyllum merupakan anggrek yang berukuran kecil karena tingginya 

hanya sekitar 8 cm saja. Memiliki sepasang daun yang letaknya saling berhadapan, terletak di 

ujung bulb yang langsing. Daunnya tebal, berbentuk lanset dengan ujung dan pangkal membulat. 

Anggrek ini ditemukan di sekitar sumber air panas Panti, menempel pada pohon kecil dan besar 

di tempat yang terbuka. 

 Pomatocalpa spicata adalah anggrek epifit yang sangat mendominasi daerah perbukitan 

di sekitar Panti. Uniknya, jenis ini hampir 100% menempel pada semua pohon limau hantu 

(Streblus ilicifolius) yang tumbuh di kawasan itu. Meskipun ada beberapa yang menempel di 

pohon lain, namun sangat sedikit sekali (Hartini, 2006). Sekilas jenis ini seperti jenis 

Phalaenopsis karena daunnya yang bentuknya hamper sama, namun bila dilihat perbungaannya 

sangatlah berbeda. Bunganya kecil-kecil berwarna kuning, tersusun dalam perbungaan yang 

berbentuk bulir sepanjang sekitar 10 cm. 

 Jenis Pomatocalpa lain juga ditemukan di kawasan hutan di sekitar Panti yaitu 

Pomatocalpa latifolia. Sepintas anggrek ini mirip dengan jenis Pomatocalpa spicata, namun bila 

sudah melihat bunganya maka akan sangat berbeda. Bunganya tersusun dalam malai yang 

bertangkai panjang. Bunga berukuran lebih besar dari bunga Pomatocalpa spicata, berwarna 

kuning dengan bagian tepi ungu. Anggrek yang juga memiliki bunga sangat indah ini menempel 

di pohon kopi yang tumbuh di tempat yang agak terbuka. 
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Thecopus secunda termasuk salah satu jenis anggrek yang menarik dan agak sulit 

ditemukan di alam. Perbungaannya dapat mencapai panjang 80 cm. Bunga mekar dimulai dari 

bagian pangkal perbungaan. Jadi bila bunga yang di ujung masih kuncup, bunga yang ada di 

bagian pangkal bisa jadi sudah luruh. Daun mahkota berwarna ungu pink dengan bercak coklat. 

Kalau dilihat daunnya sepintas mirip dengan daun anggrek bulan (Phalaenopsis). 

Tabel 2: Jenis-jenis anggrek epifit di Cagar Alam Rimbo Panti, Sumatera Barat. 
 

NO. NAMA JENIS HABITAT 

1.  Appendicula buxifolia Blume Epifit 

2.  Armodorum sulingii (Blume) Schltr. Epifit 

3.  Bulbophyllum brienianum (Rolfe) Merr. Epifit 

4.  Bulbophyllum flavidiflorum Carr Epifit 

5.  Bulbophyllum sp. Epifit 

6.  Bulbophyllum sp. Epifit 

7.  Cleisostoma simondii (Gagnep.) Seidenf. Epifit 

8.  Cleisostoma sp. Epifit 

9.  Cymbidium finlaysonianum Lindl. Epifit 

10.  Dendrobium concinnum Miq. Epifit 

11.  Dendrobium crumenatum Sw. Epifit 

12.  Dendrobium heterocarpum Wall. ex Lindl. Epifit 

13.  Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f. Epifit 

14.  Dendrobium secundum (Blume) Lindl. ex Wall. Epifit 

15.  Dendrobium sp. Epifit 

16.  Eria  cepifolia Ridl. Epifit 

17.  Eria javanica (Sw.) Blume Epifit 

18.  Gastrochilus sororius Schltr.  Epifit 

19.  Kingidium deliciosum Rchb.f.) H.R.Sweet Epifit 

20.  Liparis condylobulbon Rchb.f. Epifit 

21.  Liparis hirundo Holttum Epifit 

22.  Luisia zollingeri Rchb.f. Epifit 

23.  Macropodanthus alatus (Holttum) Seidenf. & 
Garay 

Epifit 

24.  Malleola insectifera (J.J.Sm.) J.J.Sm. & Schltr. Epifit 

25.  Malleola sp. Epifit 

26.  Microsaccus javensis Blume Epifit 

27.  Oberonia anceps Lindl. Epifit 

28.  Phreatia secunda (Blume) Lindl. Epifit 

29.  Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet Epifit 

30.  Pomatocalpa latifolium (Lindl.) J.J.Sm. Epifit 

31.  Pomatocalpa spicatum Breda, Kuhl & Hasselt Epifit 

32.  Taeniophyllum sp. Epifit 

33.  Thecopus secunda (Ridl.) Seidenf. Epifit 

34.  Thrixspermum trichoglottis (Hook.f.) Kuntze Epifit 

35.  Trichoglottis sp. Epifit 

36.  Vanda helvola Blume Epifit 

 
Cymbidium finlaysonianum termasuk jenis yang hampir dapat dijumpai di semua tempat. 

Jenis ini memiliki daun yang sangat kuat, tebal dan lebih besar  bila disbanding jenis Cymbidium 

lainnya. Bunganya berwarna kuning kecoklatan, menjuntai ke bawah, sangat bagus untuk 

tanaman hias. Jenis ini banyak terdapat di sekitar Panti. Di tempat yang sama juga ditemukan 
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anggrek Dendrobium secundum yang tumbuh di tempat agak terbuka sampai terbuka. Jenis ini 

memiliki bunga yang sangat menarik yaitu tersusun dalam bulir yang mirip seperti sikat lampu. 

Bunganya kecil-kecil, berwarna ungu terang. 

Jenis lain yang juga ditemukan di sekitar Panti adalah Phreatia secunda. Anggrek epifit 

ini memiliki  habitus kecil, ditemukan tumbuh menempel di pohon yang agak besar.  Jenis ini 

termasuk jenis yang sulit ditemukan di alam. Daunnya berbentuk agak membulat, panjang sekitar 

7 cm. Bunganya kecil-kecil, tersusun dalam perbungaan malai yang ukurannya lebih pendek dari 

daunnya. 

Liparis condylobulbon ditemukan di tepi jalan besar di kawasan hutan lindung tidak jauh 

dari kota Panti. Jenis ini biasanya tumbuh dalam rumpun yang besar, menempel pada batang 

besar maupun kecil di tempat ternaung sampai agak terbuka. Bunganya kecil-kecil, tersusun 

dalam bulir panjang, berwarna coklat kekuningan, menjuntai ke bawah. Jenis ini sangat umum 

ditemukan di hutan-hutan Sumatera, termasuk Sumatera Barat. 

Di pohon-pohon Cupressus yang ditanam di sekitar pemandian air panas ditemukan 4 

jenis anggrek yang tumbuh bersama-sama yaitu Oberonia anceps, Luisia zollingeri, Dendrobium 

pachyphyllum dan Thrixspermum trichoglottis. Permukaan batang Cupressus yang bercelah-

celah menjadikan banyak lumut banyak tumbuh di atasnya. Kondisi ini menjadi media tumbuh 

yang disukai oleh 4 jenis anggrek itu. 

Salah satu anggrek yang sudah jarang ditemukan di hutan yaitu Vanda helvola tumbuh di 

pohon besar di sekitar sumber air panas. Meski hidup di tempat yang hampir sepanjang hari 

berhawa panas, namun pertumbuhannya sangat bagus. Percabangannya banyak dan daun-

daunnya tebal dan segar. Perawakan vegetatifnya sangat mirip dengan Vanda sumatrana yang 

juga sudah termasuk langka. 

Meskipun tidak tergolong melimpah, namun dengan ketinggian tempat yang hanya 240-

300 m dpl, jumlah jenis yang ditemukan di Kecamatan Panti ini terhitung cukup banyak.   

KESIMPULAN 

 Kekayaan anggrek alam di kawasan Cagar Alam Rimbo Panti, Sumatera Barat cukup 

besar. Tidak kurang dari 44 jenis yang terdiri atas 36 jenis anggrek epifit dan 8 jenis anggrek 

terestrial ditemukan di lokasi ini. Meskipun ketinggian tempat hanya 240-300 m dpl. Namun lokasi 

ini merupakan habitat yang cukup sesuai untuk jenis anggrek, karena kawasan ini kondisinya 

cukup ternaung dan lembab. Pomatocalpa spicata merupakan salah satu jenis yang sangat 

mendominasi kawasan ini.  
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ABSTRACT 
 

A barrier factor of bio-insecticide usage in traditional farmers due to its instability toward 
sun irradiation, which then lower its efficacy, cannot be saved in long time, and have to be applied 
repeatedly. Curcumin, which is known as a potential antioxidant is used and expected to enhance 
the efficacy of bio-insecticide by protecting it from photo-degradation process. Neem (Azadirachta 
indica) is a bio-insecticide which is known of its broad spectrum activity and able to control 
various bugs. Neem as bio-insecticide is known capable to control Riptortus linearis – a main pod 
sucking insects of soya.  

The research was aimed to generate an effective formulation of bio-insecticide to 
suppress the growth of plants bugs, stable, and can be applied practically. The research was 
performed through characterization of antioxidant activity of curcumin toward neem leaves extract 
stability. The steps of the research were: extraction and identification of neem leaves extract and 
curcumin. The results showed that curcumin can inhibit the degradation of neem leaves extract 
caused by ultraviolet irradiation. Addition of 8 ppm curcumin can increase the stability of neem 
leaves extract toward ultraviolet irradiation and storability of the bio-insecticide. The volume ratio 
of neem leaves extract to curcumin extract 4:1 showed the most effective activity. 

 
Keywords: Photostability, curcumin, neem 

 
 ABSTRAK 

 
Salah satu faktor penyebab kurang berkembangnya penggunaan pestisida nabati di 

kalangan petani adalah karena sifatnya yang mudah terdegradasi oleh cahaya matahari sehingga 
efikasinya rendah, tidak dapat disimpan dalam jangka lama, dan harus digunakan secara 
berulang-ulang. Kurkumin dikenal sebagai senyawa antioksidan potensial yang diharapkan dapat 
meningkatkan efikasi insektisida nabati dan melindungi insektisida tersebut dari proses degradasi 
oleh cahaya matahari (fotokimia). Salah satu insektisida nabati yang dikenal memiliki spektrum 
luas dan mampu mengendalikan berbagai jenis hama tanaman adalah mimba (Azadirachta 
indica). Insektisida nabati tersebut terbukti mampu mengendalikan hama pengisap polong 
Riptortus linearis yang merupakan salah satu hama utama pada tanaman kedelai. Penelitian ini 
dilakukan untuk menghasilkan formulasi insektisida nabati yang efektif dalam menekan 
pertumbuhan organisme pengganggu tanaman, tidak mudah rusak, dan praktis digunakan. 
Penelitian dilaksanakan dengan  melakukan karakterisasi aktivitas antioksidan kurkumin terhadap 
stabilitas aktivitas ekstrak daun mimba, Tahap penelitian meliputi: Ekstraksi Daun Mimba serta 
Identifikasi dan Karakterisasi Kurkumin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurkumin mampu 
menghambat proses degradasi larutan ekstrak daun mimba yang disebabkan oleh iradiasi sinar 

mailto:*elika_joe@yahoo.co.id
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UV. Penambahan kurkumin konsentrasi 8 ppm dapat meningkatkan stabilitas ekstrak daun 
mimba terhadap radiasi sinar UV dan daya simpan insektisida nabati tersebut. 

 
Kata kunci: fotostabilitas, kurkumin, mimba 
 

PENDAHULUAN 

 Sampai saat ini, pemanfaatan insektisida nabati untuk mengurangi penggunaan 

insektisida kimia masih jarang dilakukan oleh petani. Kurang berkembangnya penggunaan 

insektisida nabati selain karena kalah bersaing dengan insektisida sintetis, juga disebabkan 

sifatnya yang mudah terdegradasi oleh cahaya matahari, temperatur, dan mikroba, sehingga 

efikasinya rendah, tidak dapat disimpan dalam jangka lama, dan harus digunakan secara 

berulang-ulang. Hal ini menyebabkan penggunaan insektisida nabati menjadi tidak praktis. 

 Penambahan bahan kimia yang berfungsi sebagai penstabil insektisida nabati seperti  

ter.butyl-p-cresol, 8-hydroxy quinoline,  dan ter. butyl hydroquinone, telah dilakukan bahkan 

dipatenkan di India. Sangat disayangkan, penstabil kimia yang ditambahkan pada insektisida 

nabati tersebut ternyata berefek buruk terhadap kesehatan manusia. Residunya yang terbawa 

pada berbagai produk pertanian dan dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan iritasi pada 

kulit dan mata, alergi saluran pernapasan, gangguan liver dan fetus, serta sangat toksik terhadap 

organisme aquatik (Assesment Report, 2002).  

 Atas dasar hal tersebut, maka tersedianya penstabil alami yang aman terhadap produk 

pertanian dan kesehatan manusia serta mampu melindungi insektisida nabati dari proses 

fotodegradasi  amat diperlukan. Salah satu penstabil alami yang memenuhi kriteria itu  adalah 

senyawa kurkumin. Kurkumin merupakan metabolit sekunder golongan fenolik alam yang dapat 

diekstrak dari kunyit (Curcuma domestica). Berbagai potensi kurkumin sebagai antioksidan, 

antiinflamasi, antibakteri, dan antikanker, telah banyak diteliti (Kunchandy and Rao, 1990; 

Subramanian et al., 1994; Sreejayan, 1994; Lin and Shoei 2001; serta Bong 2002). Kemampuan 

tersebut menjadikan kurkumin banyak dimanfaatkan sebagai pengawet (preservative) alami 

untuk pangan dan obat-obatan. 

 

METODE PENELITIAN 

Pembuatan Ekstrak Daun Mimba 

Daun mimba dibersihkan dengan air mengalir dan dikeringanginkan, kemudian diblender halus 

hingga menjadi serbuk. Selanjutnya serbuk tersebut dimasukkan ke dalam labu maserasi. Ke 

dalam labu dimasukkan etanol teknis yang telah didistilasi ulang sampai serbuk daun terendam 

dan didiamkan semalam. Selanjutnya campuran tersebut disaring menggunakan corong 

Buchner, dipisahkan antara filtrat dan residunya. Residu dimasukkan kembali ke dalam labu 

maserasi, direndam dengan etanol selama 24 jam, kemudian disaring dengan corong Buchner, 

dipisahkan antara filtrat dan residunya. Residu direndam sekali lagi dengan etanol, direndam 

selama 24 jam, kemudian dipisahkan lagi filtrat dan residunya. Filtrat yang diperoleh dari tiga kali 
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maserasi tersebut dikumpulkan menjadi satu dan pelarutnya diuapkan menggunakan rotary 

vacuum evaporator sehingga diperoleh ekstrak pekat daun mimba. 

 

Uji Stabilitas Ekstrak Daun Mimba Terhadap Iradiasi Sinar UV (λ 254 nm) 

Ditimbang 10mg ekstrak daumimba kemudian dilarutkan dalam 100mL etanol (disebut larutan 

stock ekstrak daun mimba). Sebanyak 1mL larutan stock tersebut diencerkan dengan 24mL 

akuades dalam labu alas bulat 25mL dan dikocok sampai homogen. Selanjutnya dipipet 

sebanyak 3mL kemudian dimasukkan ke dalam kuvet untuk direkam spektrum UV-Visnya dan 

dicatat nilai absorbansinya. Selanjutnya larutan ini disinari dengan sinar UV (λ 254 nm), dicatat 

perubahan nilai absorbansinya tiap 10 menit. Pengamatan dilakukan sampai 60 menit. Cara kerja 

yang sama diulangi akan tetapi tanpa iradiasi sinar UV. Percobaan dilakukan secara triplo. 

 

Uji Stabilitas Kurkumin Terhadap Iradiasi Sinar UV (λ 254 nm) 

Ditimbang 10mg kurkumin kemudian dilarutkan dalam 100mL etanol menggunakan labu ukur. 

Selanjutnya larutan ini disebut sebagai larutan stock. Dipipet sebanyak 1mL larutan stock dan 

dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL, selanjutnya larutan tersebut diencerkan dengan 24mL 

etanol. Larutan yang diperoleh kemudian diukur nilai absorbansinya pada λ maks (hasil 

pengamatan dari tahap 4.3.3). Setelah itu larutan kurkumin tersebut disinari dengan sinar UV (λ 

254 nm), dan direkam perubahan nilai absorbansinya tiap 10 menit iradiasi. Pengamatan 

dilakukan sampai iradiasi berlangsung selama 60 menit. Cara kerja yang sama dilakukan untuk 

pengamatan perubahan absorbansi larutan kurkumin dalam etanol tanpa iradiasi sinar UV, serta 

dilakukan secara triplo. 

 

Pengaruh Kurkumin Terhadap Stabilitas Ekstrak Daun Mimba 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan kurkumin terhadap kestabilan daun mimba, maka 

konsentrasi larutan kurkumin (dalam air) yang digunakan adalah 8ppm, sedangkan konsentrasi 

ekstrak daun mimba yang digunakan adalah 20% (b/v). Variasi yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah perbandingan jumlah volume larutan ekstrak daun mimba dengan volume larutan 

kurkumin. Pengamatan dilakukan dengan mencatat perubahan nilai absorbansi (pada λ maks 

larutan ekstrak daun mimba) setiap 30 menit, dan dilakukan selama tiga jam, baik yang disinari 

dengan sinar UV (λ 254 nm) maupun yang tanpa iradiasi. Pengamatan dilakukan secara triplo. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kurkumin merupakan senyawa fitokimia polifenol. Kurkumin akan stabil bila berada dalam bentuk 

serbuk (padat). Dalam bentuk larutannya, kurkumin akan mudah terurai dalam keadaan netral 

atau dalam pH basa (Tønnesen et al. (2002); Kumavat et al., 2013). Selain itu, degradasi 

kiurkumin juga dapat diakselerasi oleh radiasi, terutama oleh sinar ultra-violet (Kumavat et al., 
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2013). Untuk mempelajari stabilitas larutan kurkumin terhadap iradiasi sinar UV (λ 254 nm) 

digunakan larutan kurkumin dalam etanol dengan konsentrasi 4 ppm. Larutan tersebut disinari 

dengan sinar UV selama satu jam dan diamati perubahan nilai absorbansinya tiap 10 menit pada 

panjang gelombang 423 nm. Sebagai kontrol juga dilakukan pengamatan perubahan absorbansi 

larutan kurkumin tanpa penyinaran. Pengamatan ini diulangi sebanyak tiga kali (triplo). Hasil 

pengamatan dinyatakan dalam kurva yang menyatakan hubungan antara % rerata kurkumin 

yang tersisa terhadap waktu iradiasi, seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.  

 
  
 Gambar 1.  Kurva kestabilan larutan kurkumin terhadap iradiasi sinar UV (λ 254 nm) 

 

Data hasil pengamatan menunjukkan bahwa iradiasi sinar UV mempengaruhi kestabilan larutan 

kurkumin secara linier. Semakin lama penyinaran maka semakin banyak kurkumin yang 

terdegradasi, atau dapat juga dinyatakan bahwa semakin lama penyinaran makin sedikit 

kurkumin yang tersisa di dalam larutan. Data pengamatan menunjukkan bahwa dalam waktu 

penyinaran 60 menit, hampir 50% kurkumin terdegradasi. Hasil pengamatan ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Mirzaee et al. (2014), yang menyatakan bahwa iradiasi sinar 

dapat menyebabkan degradasi kurkumin.   

Tahap berikutnya adalah menguji kestabilan larutan ekstrak daun mimba dengan pelarut air 

terhadap iradiasi sinar UV. Berdasar percobaan pendahuluan, konsentrasi ekstrak daun mimba 

yang cukup baik aktivitasnya adalah 20% (b/v). Awalnya direkam spektrum UV-Vis larutan 

ekstrak daun mimba seperti yang ditampilkan pada Gambar 2. Dari spektrum tersebut, diketahui 

bahwa ekstrak daun mimba memiliki panjang gelombang maksimum 257,5 nm. Selanjutnya 

dilakukan percobaan uji kestabilan larutan ekstrak daun mimba terhadap iradiasi sinar UV (λ 254 

nm). Pengamatan dilakukan dengan mencatat perubahan absorbansi tiap 10 menit iradiasi pada 

panjang gelombang 257,5 nm.  
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Gambar 2.  Spektrum UV-Vis larutan ekstrak daun mimba 

 

Data pengamatan perubahan absorbansi akibat iradiasi larutan ekstrak daun mimba ditampilkan 

pada Tabel 1.  

Tabel 1.  Hasil pengamatan pengaruh iradiasi sinar UV terhadap kestabilan larutan ekstrak   

                             daun mimba 

Waktu (menit) Absorbansi kandungan ekstrak (%) 

0 0,794 100 

10 0,779 98,11 

20 0,769 96,85 

30 0,757 95,34 

40 0,753 94,84 

50 0,745 93,83 

60 0,741 93,32 

 
  

Pengaruh iradiasi sinar UV terhadap kestabilan larutan ekstrak daun mimba tersebut juga 

ditampilkan dalam Gambar 3. Data pengamatan menunjukkan bahwa larutan ekstrak daun 

mimba memiliki kestabilan yang cukup tinggi terhadap iradiasi sinar UV. Hal tersebut dibuktikan 

bahwa setelah iradiasi selama satu jam masih dapat diidentifikasi sebanyak 93,32% komponen 

ekstrak daun mimba yang tidak mengalami degradasi atau perubahan akibat iradiasi. 
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 Gambar 3.  Pengaruh iradiasi sinar UV terhadap kestabilan larutan ekstrak daun mimba 
Tahap berikutnya adalah mempelajari kestabilan campuran larutan kurkumin dengan larutan 

ekstrak daun mimba dengan berbagai perbandingan volume. Konsentrasi larutan ekstrak daun 

mimba yang dipergunakan adalah 20% (b/v) dan untuk  larutan kurkumin digunakan konsentrasi 

8 ppm. Pemilihan konsentrasi larutan kurkumin ini didasarkan hasil percobaan uji kestabilan 

larutan kurkumin dalam air terhadap iradiasi sinar UV. Pada percobaan tersebut diperoleh data 

bahwa prosentase kurkumin yang tersisa setelah iradiasi selama 60 menit adalah berkisar antara 

50%. Oleh sebab itu konsentrasi kurkumin yang digunakan untuk uji campuran larutan ini 

dinaikkan dua kalinya. Pengamatan dilakukan selama tiga jam dengan pengamatan perubahan 

absorbansi dilakukan tiap 30 menit iradiasi. Perbandingan volume larutan ekstrak daun mimba: 

volume larutan kurkumin adalah 5:1; 4:1, dan 3:1. Hasil pengamatan disajikan pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4.  Pengaruh iradiasi terhadap campuran  larutan ekstrak daun mimba dan 
larutan kurkumin dengan variasi perbandingan volume 
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Berdasarkan data pengamatan, diketahui bahwa iradiasi sampai pada 60 menit tidak 

memberikan pengaruh terhadap kestabilan larutan campuran kurkumin-ekstrak daun mimba. Hal 

ini sesuai dengan hasil percobaan uji kestabilan larutan ekstrak daun mimba terhadap iradiasi 

sinar UV. Setelah iradiasi dilakukan lebih dari 60 menit terjadi penurunan kestabilan, yang 

diindikasikan oleh menurunnya persentase rerata ekstrak daun mimba yang tersisa dalam 

campuran larutan dari sekitar 100% menjadi sekitar 89%. Akan tetapi penurunan ini tidak 

berlangsung lebih lanjut sampai proses iradiasi berlangsung selama 3 jam. Hal ini disebabkan 

oleh keberadaan larutan kurkumin yang dapat menghambat proses degradasi larutan ekstrak 

daun mimba yang disebabkan oleh iradiasi sinar UV. Hambatan proses oksidasi ekstrak daun 

mimba oleh sinar UV karena proses oksidasi dialihkan ke larutan kurkumin. Selain itu diperoleh 

informasi bahwa perbandingan volume larutan ekstrak daun mimba dengan larutan kurkumin 

kurang berpengaruh terhadap kestabilannya terhadap iradiasi. Data pengamatan yang diperoleh 

ini selanjutnya akan dijadikan rujukan dalam aplikasi di lapangan, yang meliputi teknik preparasi 

dan penentuan variasi dosis campuran larutan ekstrak daun mimba dengan larutan kurkumin 

sebagai bioinsektisida. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kurkumin mampu menghambat proses degradasi larutan ekstrak daun mimba yang 

disebabkan oleh iradiasi sinar UV. 

2. Penambahan kurkumin konsentrasi 8 ppm dapat meningkatkan stabilitas ekstrak daun 

mimba terhadap radiasi sinar UV dan daya simpan insektisida nabati tersebut. 

3. Perbandingan volume yang efektif antara larutan ekstrak daun mimba dengan larutan 

kurkumin adalah 4:1. 
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PEMERIKSAAN POHON BERISIKO TUMBANG DI KEBUN RAYA CIBODAS 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE TREE RISK ASSESSMENT DARI ISA 

 (INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE) 

REZA RAIHANDHANY1) DAN FITRI KURNIAWATI,M.I.L.2) 
1) Program Studi Rekayasa Kehutanan, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB,  
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ABSTRACT 

Cibodas Botanical Garden has a large of old aged trees collection (over 50 yrs). Older trees have 
a risk of damage which may experience fallen or broken and can impact on safety of employees, 
visitors, damaging other collections and damaging property around the tree. Tree risk 
assessment becomes very important, considering the collection of trees in Kebun Raya Cibodas 
has a long history in which the value of most of the collection at Cibodas Botanical Garden has an 
old age.The risk of fallen or broken  tree could occur at any time due to many factors. Fractures 
or loss of the tree in the Botanical Garden is a risk, should be minimized because it will have an 
impact on the safety of employees, visitors, even against a collection of other trees. This activity 
is based on visual tree assessment method adopts from tree risk assessment  from ISA 
(International  Society of Arboriculture). The object of tree collection that examined is tree 
collection with age older than 50 years and are in a crowded area from visitor and along the edge 
of the access road in Cibodas Botanical Garden. There are 30 collections of trees that became 
the object of assessment. The assessment result shows that there are two collections of trees 
with extrem risk,7 collections of trees with high risk and 21 collections of trees with moderate risk. 
Keyword: cibodas botanical garden, collection of trees,tree risk assessment. 

 

PENDAHULUAN 

 Kebun Raya adalah suatu kawasan atau institusi yang mengoleksi dan mengelola 

berbagai jenis tumbuhan untuk keperluan pendidikan, keindahan, keilmuan, ekonomi, konservasi, 

dan berwisata. Kebun Raya memiliki koleksi tumbuhan hidup di alam terbuka dan di dalam rumah 

kaca, serta terdapat pula koleksi tumbuhan mati yang dikeringkan dan dikoleksi di herbarium. 

Daya tarik tersebut menjadikan Kebun Raya sebagai tujuan wisata yang banyak dikunjungi 

masyakat. Kebun Raya Cibodas merupakan salah satu dari empat Kebun Raya di Indonesia 

yang dikelola oleh LIPI(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). 

Kebun Raya Cibodas didirikan sejak tahun 1852. Koleksi Kebun Raya Cibodas saat ini 

terdiri dari 162 suku, 678 marga, 1.330 jenis, dan 7.386 spesimen, dan beberapa koleksi 

(Pohon,herba,dan sukulen) telah  berusia diatas 50 hingga mencapai ratusan tahun (Kebun Raya 

Cibodas, 2015). Koleksi pohon tua yang telah berusia diatas 50 tahun berpotensi mengalami 

penurunan kualitas fisiologis maupun morfologi. Hasil pengamatan cepat secara visual terhadap 

pohon koleksi tua di Kebun Raya Cibodas menunjukan bahwa beberapa koleksi pohon tua sudah 

mengalami kerusakan morfologi seperti terjadi pelapukan pada bagian cabang dan batang, patah 
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pada bagian cabang, batang berlubang, cabang pohon mati, jamur yang tumbuh pada batang 

pohon, dan adanya retakan pada batang. 

Kesehatan suatu pohon atau kelompok pohon pada dasarnya merupakan hasil akhir 

interaksi antar pohon dan faktor biotik maupun abiotik (Miardini,2006). Kerusakan pada pohon 

merupakan tanda gangguan kesehatan pada pohon. Kerusakan pohon dapat diakibatkan oleh 

adanya penyakit, sambaran petir, serangan hama dan jamur, serta tiupan angin. Pohon yang 

mengalami kerusakan jika patah atau tumbang akan berisiko menimbulkan kerugian material dan 

immaterial, oleh karena itu diperlukan tindakan pencegahan terhadap kejadian tersebut di Kebun 

Raya Cibodas melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan/penilaian risiko pohon. Kejadian iklim 

ekstrim seperti hujan dan angin besar juga biasa terjadi di Kebun Raya Cibodas pada bulan 

Desember - Januari, Hal ini juga sering menjadi faktor kejadian pohon tumbang atau cabang 

patah di Kebun Raya Cibodas. Adanya kegiatan penilaian risiko pohon ini diharapkan dapat 

membantu dalam meminimalisir risiko yang harus di tanggung Kebun Raya Cibodas karena 

menghilangkan risiko dari pohon adalah tidak mungkin, karena ada manfaat yang masih dan 

perlu untuk dipertahankan. 

Penilaian risiko pohon rawan tumbang di Kebun Raya Cibodas dilakukan terutama di 

tempat-tempat umum yang memiliki tegakan pohon seperti di jalan raya, wilayah gedung-gedung 

dan pusat keramaian di mana pengunjung banyak melakukan aktivitas di sekitarnya. Penilain 

risiko pohon rawan tumbang di Kebun Raya Cibodas merupakan tindakan preventif dalam 

mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat terkena timpaan cabang maupun batang pohon yang 

dapat merugikan dari segi material dan immaterial. Penilaian risiko pohon di Kebun Raya 

Cibodas dilakukan dengan menggunakan metode pengisian formulir Tree Risk Assassment  dari 

Internasional society of arboriculture (ISA). Metodologi penilaian risiko pohon dengan pengisian 

form ISA pada prinsipnya adalah penilain dari kemungkinan  konsekuensi dari setiap kejadian 

untuk menentukan tingkat risiko dan mengevaluasi tingkat risiko terhadap kriteria kualitatif.  
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METODE PENELITIAN 

 

 

Gambar 1. Formulir ISA: Basic Tree Risk Assessment 

 
Penelitian ini dilakuakan dengan mengobservasi terhadap objek pohon koleksi terpilih 

dari hasil screening yaitu koleksi pohon yang tumbuh ditempat ramai pengunjung, berumur lebih 

dari 50thn, dan tampak ada kerusakan pada fisik pohonnya. Screening terhadap koleksi pohon di 

Kebun Raya Cibodas menghasilkan sebanyak 30 pohon koleksi yang dijadikan objek penilaian 

risiko pohon rawan tumbang, yang selanjutnya terhadap objek pohon tersebut dilakukan 

identifikasi dengan menggunakan formulir ISA (Gambar 1), yang dapat di akses di http :// www. 

isa-arbor. com / education/ onlineresources / basic tree risk assessment form.aspx. 

 Penilaian risiko pohon dengan menggunakan formulir dari ISA pada dasarnya 

merupakan penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Formulir diisi dengan 

mengidentifikasi: informasi jenis dari pohon, penilaian lokasi dan faktor tempat, kesehatan pohon, 

faktor beban, informasi kerusakan pohon, penilain kategorisasi risiko dan terakhir adalah 

membuat catatan penanggulangan dan keterbatasan. Secara umum, dalam analisis risiko pohon 

kualitatif yang dimaksud dengan risiko  adalah kemungkinan kegagalan yang terjadi pada jangka 

waktu tertentu dan besarnya konsekuensi dari kerusakan itu (Ellis, 2014). Penilaian dengan 

formulir ISA mengkategorikan risiko dengan menggunakan matriks (Tabel 1 dan 2) yaitu dengan 

mengestimasi kemungkinan kerusakan (A), lalu kemungkinan dampak terhadap target (B), untuk 

mendapatkan penilaian Kemungkinan kegagalan dan dampak (C) pada Matriks 1 (Tabel 1). Pada 

matrik 2, tingkat Kemungkinan kegagalan dan dampak yang di dapat pada matrik 1 disilangkan 

dengan estimasi konsekuensi kegagalan untuk mendapatkan penilain kategori risiko (E) (Tabel 

2). 
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Tabel 1. Kemungkinan kerusakan pohon yang berdampak pada target 

 
Tabel 2. Kombinasi kemungkinan tingkat risiko pohon tumbang dan berdampak target tertentu 

dan  beratnya konsekuensi terkait 
 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil penilaian risiko pohon rawan tumbang dengan menggunakan form ISA 

menunjukkan bahwa pada 30 pohon koleksi yang dinilai status risikonya, pohon-pohon tersebut 

berada pada kisaran tingkat risiko sedang hingga tingkat risiko ekstrim (Gambar 1). Pohon 

dengan tingkat risiko sedang adalah sebanyak 70% atau 21 pohon, tingkat risiko tinggi sebanyak 

23% atau 7 pohon dan jumlah pohon dengan tingkat risiko ekstrim sebanyak 7% atau 2 pohon. 

 

Gambar 1. Hasil pemeriksaan pohon rawan tumbang dengan menggunakan Form ISA di Kebun 
Raya Cibodas 
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Gambar 3.  Araucaria cunninghamii dan Cupressus sp. 

 
Tabel 3. Koleksi pohon dengan kategori risiko  ekstrim di Kebun Raya Cibodas 

No Jenis Umur 
Lokasi dan 

nomor 

Kategori 

risiko 

1 Araucaria cunninghamii  52 IV B 14 Ekstrim  

2 Cupressus sp.  85 VI B 6G Ekstrim 

Koleksi pohon yang berstatus katagori risiko tumbang ekstrim adalah koleksi jenis 

Araucaria cunninghamii yang beada di Vak IV B dengan nomor koleksi 14 umur pohon 52 tahun 

dan Cupressus sp yang berada di Vak VI B nomor koleksi 6 G umur pohon ini adalah 85 tahun 

(Gambar 3) (Tabel 3). Hasil identifikasi menunjukan bahwa pada koleksi Araucaria cunninghamii 

terdapat  retakan panjang dan dalam sehingga membentuk lubang yang cukup besar pada 

bagian batang dan sudah terjadi pelapukan pada kayu teras, retakan diduga karena dampak dari 

sambaran petir. Sedangkan pada koleksi Cupressus sp hasil identifikasi menunjukan bahwa 

adanya pelapukan dan lubang pada batang. Pada kedua koleksi ini direkomendasikan 

penanganan prioritas pertama agar segera di tebang karena posisinya yang berada di tempat 

yang selalu ramai dikunjungi pengunjung dan diduga pohon dapat tumbang setiap saat karena 

tingkat pelapukan kayu di bagian dalam batangnya besar. Pengecekan pelapukan batang bagian 

dalam batang dilakukan dengan cara manual dengan palu/mallet, menduga kekeroposan dari 

suara yang ditimbulkan saat batang pohon di pukul palu/mallet. Batang yang mengalami 

kekeroposan akan menghasilkan suara berbeda dengan batang yang kayunya padat. 
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Tabel 4. Koleksi pohon dengan kategori risiko tinggi di Kebun Raya Cibodas 

No Jenis Umur 
Lokasi dan 

nomor 

Kategori 

risiko 

1 Altingia excelsa 52 VI E 11D Tinggi 

2 Araucaria bidwillii 72 III B 1E Tinggi 

3 Castanopsis argentea 52 VI E 18D Tinggi 

4 Castanopsis argentea 52 VI E 18 Tinggi 

5 Cupressus goveniana 77 IJ1 Tinggi 

6 Cupressus lusifanica 38 IJ 4 Tinggi 

7 Eucalyptus saligna 52 IV C 28 Tinggi 

Koleksi pohon yang berstatus kategori risiko tinggi disajikan pada tabel 4. Secara umum 

kerusakan yang terjadi adalah terdapat luka pada batang, adanya pelapukan pada bagian kayu 

gubal, percabangan yang mati, dan memiliki bagian batang yang diduga telah mengalami sedikit 

kekeroposan pada bagian dalam batang. 

Tabel 5. Koleksi pohon dengan kategori risiko sedang di Kebun Raya Cibodas 

No Jenis Umur 
Lokasi dan 

nomor 

Kategori 

risiko 

1 Agathis borneensis  85 III A 4A Sedang 

2 Araucaria angustifolia  92 IV E 22 Sedang  

3 Araucaria angustifolia  92 IV E 22A Sedang  

4 Araucaria bidwillii  149 IV C 27B Sedang  

5 Araucaria bidwillii  72 III B IA Sedang 

6 Araucaria bidwillii  36 III A 1B Sedang 

7 Araucaria columnaris  92 IV E 23 Sedang 

8 Araucaria sp.   85 IV C 43 Sedang 

9 Casuarina sp.  85 IV F 13C Sedang  

10 Cupressus cashmeriana  52 VI B 8A Sedang 

11 Cupressus sempervirens 71 III B 18 A Sedang 

12 Cupressus sp.  85 III B 5H Sedang 

13 Cupressus sp.  52 VI A 13 Sedang  

14 Cupressus sp.  85 III B 5P Sedang 

15 Dacrycarpus imbricatus  85 III A 9A Sedang 

16 Dacrycarpus imbricatus  52 VI A 20 Sedang  

17 Eucalyptus pilularis  52 VII A 19 Sedang 

18 Eucalyptus pilularis  52 VII A 19B Sedang 

19 Eucalyptus saligna  85 III F 2C Sedang 

20 Eucalyptus saligna  85 III F 2 Sedang  

21 Pinus montezumae  85 III A 19 Sedang 
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Koleksi pohon yang berstatus kategori sedang disajikan pada Tabel 5. Secara umum 

koleksi yang berkategori sedang ini mengalami pelapukan pada bagian kulit, dan memiliki 

luka/lubang karena gangguan serangga penggerek barang, dan sebagian kecil ada yang memiliki 

cabang yang mati . 

Koleksi pohon yang berstatus kategori risiko ekstrim keduanya merupakan jenis yang 

berasal dari family pinophyta yang merupakan golongan softwood (sucipto, 2009). Softwood 

secara kualitas kayu memang tidak sekuat kayu dari family angiospermae. Retakan pada kayu 

dapat terjadi karena terjadi proses penyusutan akibat penurunan kandungan air, bisa terjadi 

karena kemarau panjang ataupun terkena sambaran petir (Jenkins,2007). Pelapukan pada kayu 

gubal memang umum terjadi karena struktur kayu gubal memiliki rongga udara, dan merupakan 

jaringan penganggkut makanan sehingga mudah ditumbuhi jamur (Mandang dan Pandit, 1997).  

Iklim mikro di Kebun Raya Cibodas secara umum tergolong basah, temperatur rata-rata 

20,06 °C, kelembaban 80,82 % dan rata-rata curah hujan 2.950 mm per tahun (KRC, 2009). 

Kondisi iklim ini berpotensi untuk menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan jamur yang dapat 

menyebabakan pelapukan pada batang pohon hidup. Oleh Karena itu, banyak kasus yang 

ditemukan di Kebun Raya Cibodas adalah kerusakan pohon yang terjadi karena adanya 

pelapukan oleh jamur. 

 Menurut Shigo (1979) terjadinya pelapukan pada pohon sangat dipengaruhi oleh adanya 

pelukaan pada pohon, kepekaan pohon terhadap serangan organisme pelapuk, interaksi antara 

mikroorganisme, patogen dengan pohon serta kondisi lingkungan yang mendukung untuk 

periode yang lama. Pelapukan diawali dengan luka di batang yang nantinya akan menjadi tempat 

berbagai jenis patogen memasuki batang. Pelapukan dapat menyebabkan meningkatnya risiko 

penurunan penyerapan air dan unsur hara serta kerusakan sehingga pohon mudah tumbang oleh 

angin. Proses pelapukan kayu oleh mikroorganisme dengan kisaran yang luas bergantung pada 

mikroorganisme penyebab kelapukan, jenis tumbuhan dan mikrohabitat dalam sumber makanan 

(Widyastuti, 2005). 

Rekomendasi pengelolaan koleksi pohon yang berisiko ekstrim adalah penebangan 

koleksi, karena karena dampak yang ditimbulkan jika koleksi ini tumbang adalah besar,selain 

dapat menimbulkan kerusakan pada koleksi pohon disekitarnya karena ukuran pohonnya besar 

namun juga dikhawatirkan akan memakan korban karena banyak pengunjung beraktivitas 

dibawah pohon koleksi tersebut, Untuk pohon koleksi berisiko tinggi dan sedang sebaiknya di 

beri tanda peringatan agar pengunjung tidak beraktivitas dan lebih waspada jika berada di sekitar 

koleksi tersebut, lakukan pruning serta pengamatan berkala untuk melihat perkembangan 

kerusakan pohon. 
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KESIMPULAN 

 Mempertahankan pohon bebas dari risiko adalah tidak mungkin. Risiko tetap harus 

diterima untuk mendapatkan banyak manfaat yang disediakan pohon. Manajemen risiko pohon 

yang baik adalah  menyeimbangkan manfaat dan risiko dan juga memperhitungkan toleransi 

pribadi/pemilik pohon dan / atau pengelola. Hasil penilaian 30 objek pohon koleksi di Kebun Raya 

Cibodas terhadap kategorisasi risiko pohon dengan menggunakan formulir dari ISA 

menghasilkan 2 pohon berstatus kategori ekstrim, 7  pohon koleksi masuk kategori risiko tinggi 

dan 21 pohon koleksi masuk kategori risiko sedang.  
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ABSTRACT 
 
The community structure of macroinvertebrates associated with macrophytes on Eichornia 
crassipes (water hyacinth) and Polygonum were investigated in Tempe Lake. Macrophytes are 
habitat for aquatic organisms, but in the other hand turned into environmental problems when the 
population get exploded. Tempe Lake is one of the floodplain lake in South Sulawesi. Tempe 
Lake overrun by macrophytes especially Eichornia crassipes and Polygonum nowadays. This 
study was conducted in March 2016 with a survey method. Macroinvertebrates were collected in 
four locations. A total 17 taxa of macroinvertebrates associated with macrophytes were found 
which included Gyraulus, Bithynia, Pomacea, Filopaludina, Melanoides, Thiara, Lymnaea, 
Ameriana, Nais, Dero, Pristinella, Polypedilum, Offandens, Clinotanypus, Australphilus, 
Hydrovatus, and Pseudocordulia. Macroinvertebrates were classified into three phyla Arthropods, 
Molluscs, and Annelids. Mollusc was the dominant phyla comprising Gastropoda. Shannon-
Wiener diversity index ranged from 099 to 2.602, while the evenness index ranged from 0.703 to 
1. The means of abundance is 288 individuals/ m2. The diversity of macroinvertebrates 
associated with macrophytes in Lake Tempe was low and distributed moderately to homogen. On 
Eichornia crassipes, the diversity were higher than in Polygonum. Based on funtional feeding 
group, mostly dominated by scrapper.  
 
Keywords: Benthic macroinvertebrates, Lake Tempe, Macrophytes. 

 
 

PENDAHULUAN 

Danau Tempe adalah salah satu tipe danau paparan banjir yang terletak di tiga 

kabupaten yakni Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng, Sulawesi selatan. 

Secara geografis D. Tempe terletak pada 4000’00”- 4015’00” LS dan 119052’30”-120007’30” BT. 

Daerah tangkapan air D. Tempe meliputi DAS Walanae dan dan DAS Bila. Luas D.Tempe dapat 

berubah-ubah sesuai musim karena pengaruh input air dari sungai, namun secara umum meliputi 

10.000 Ha. 

Saat ini kondisi perairan D.Tempe secara umum banyak ditumbuhi tumbuhan air. Jenis-

jenis tumbuhan air yang terdapat di D.Tempe seperti Eichornia crassipes, Polygonum barbatum, 

Ipomoea aquatica, Ludwidgia adcendens, dan Neptunia oleraceae (Laporan Limnologi 2014 tidak 

dipublikasikan). Tumbuhan air merupakan habitat bagi biota air seperti hewan invertebrata dan 
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ikan. Kesatuan antara tumbuhan air dan invertebrata menjadi feeding and growth zone bagi ikan 

(Cowx and Welcomme, 1998). Dalam hal ini, bentik makrozoobentos merupakan penghubung 

utama antara ikan dengan tumbuhan air (Scultz and Dibble, 2011). Eichornia crassipes atau 

eceng gondok (water hyacinth) dan Polygonum (knotgrass) merupakan jenis yang banyak 

terdapat di danau tersebut. Tumbuhan air tersebut dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

mengumpulkan ikan dengan sistem bungka toddo oleh masyarakat. Disisi lain, padatnya 

tumbuhan air yang bersifat invasif seperti eceng gondok ini dapat menurunkan biodiversitas biota 

lain seperti bentik makroinvertebrata atau disebut juga sebagai makrozoobentos. Berdasarkan 

penelitian Coetzee, et al,2014, kekayaan taksa dan kelimpahan komunitas makrozoobentos di 

lokasi dengan eceng gondok lebih rendah dibandingkan dengan perairan terbuka tanpa eceng 

gondok, dan sebaliknya nilai keseragaman lebih tinggi di perairan dengan eceng gondok. Untuk 

itu sebagai studi awal, perlu diketahui struktur komunitas biota makroinvertebrata yang 

berasosiasi dengan tumbuhan air yang terdapat di danau tempe khususnya Eichornia crassipes 

dan Polygonum yang kehadirannya cukup padat.  

Makrozoobentos adalah kelompok hewan invertebrata yang hidup di dasar maupun di 

permukaan perairan, dengan ukuran >0,5 mm, baik yang bersifat epifauna maupun infauna 

(Sudarso dan Wardiatno, 2015). Kelompok tersebut berperan penting dalam perairan salah 

satunya adalah sebagai bagian dalam mata rantai makanan. Namun saat ini defini 

makrozoobentos dapat pula mengacu pada hewan-hewan invertebrata yang hidup pada substrat 

lain seperti tumbuhan air (sudarso dan wardiatno, 2015). Dalam perairan, makroinvertebrata 

memakan perifiton maupun material organik lainnya Genner & Michel (2003). Informasi mengenai 

struktur komunitas makroinvertebrata yang hidup di tumbuhan air di perairan Danau Tempe 

belum banyak tersedia. Penelitian ini merupakan penelitian awal yang bertujuan untuk 

mengetahui struktur komunitas makroinvertebrata yang hidup di tumbuhan air eceng gondok dan 

Polygonum. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya informasi dan bermanfaat dalam 

pengelolaan dan konservasi Danau Tempe.  
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METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 

Pengambilan sampel dilakukan di 4 titik. Koordinat lokasi penelitian dapat diamati pada Tabel 1.   

Gambar 1. Lokasi Penelitian Danau Tempe,Sulawesi Selatan 

Tabel 1. Lokasi Penelitian di Danau Tempe pada bulan Maret 2016 

NO Lokasi Koordinat 

1 Lokasi 1   -4,08609668 
119,9097542 

2 Lokasi 2 -4,0997257 
120,0089229 

3 Lokasi 3 -4,0987459 
119,9887681 

4 Lokasi 4 -4,1267336 
119,9823791 

 

Bahan dan Cara Pengambilan sampel 

Penelitian dilaksanakan dengan metode survei lapangan pada bulan Maret 2016. Sampel 

bentik makroinvertebrata yang berasosiasi dengan tumbuhan air Eichornia crassipes (water 

hyacinth) dan Polygonum diambil dari bagian akar/ batang. Bentik makroinvertebrata diambil 
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dengan metode kuadran yang dibuat dari pipa paralon PVC berbentuk kuadrat plot dengan 

ukuran 30 x 30 cm. Tumbuhan yang ada di dalam kotak kuadran diambil kemudian pada bagian 

akar dan batang yang tadinya terendam air dibilas dengan air diatas saringan yang berpori 0,25 

mm, sehingga diasumsikan bahwa makroinvertebrata terperangkap dalam saringan..  

  Sampel makroinvertebrata yang sudah diambil dan disaring kemudian dimasukkan dalam 

kantung plastik dan diberi larutan pengawet formalin 10 % kemudian ditutup dengan kabel ties. 

Tahap pemilahan dan identifikasi dilakukan di Puslit Limnologi LIPI. Pemilahan dilakukan 

menggunakan mikroskop stereo. Identifikasi makroinvertebrata dilakukan secara langsung 

dibawah mikroskop hingga perbesaran 100 kali dengan merujuk pada buku identifikasi seperti 

Yule & Hoisen (2004); Merrit & Cummins (1995). Untuk sampel Oligochaeta dan Diptera 

diidentifikasi dengan terlebih dahulu melalui prosedur mounting menggunakan larutan CMCP-9 

(Polyscience.Inc). Penentukan berat kering (biomassa) tumbuhan air dilakukan dengan cara 

pengeringan sampel yang telah teridentifikasi pada inkubator atau oven yang bersuhu 600 C 

selama 48 jam (Rai and Sarma dalam Patra et al 2012). Pengukuran berat dilakukan dengan 

menggunakan timbangan digital analitik setelah sampel dingin.  

 

Analisis Data 

Pada penelitian ini, karakter bentik makroinvertebrata yang dianalisis meiliputi jumlah 

taksa, komposisi, kelimpahan, indeks keragaman (diversitas), indeks keseragaman (eveness). 

Untuk Indek keragaman dan keseragaman dianalisis dengan program software MVSP. 

Penentuan functional feeding group makroinvertebrata berdasarkan pada beberapa literatur 

Merrit and Cummin (1996), Zilli (2008), Mandaville (2002), Heino (2000 dan 2008), Sudarso dan 

Wadianto (2015), Anonim (2013),dll.  

Pada peneltitian ini, indeks keragaman yang digunakan adalah nilai Indeks Keragaman 

(H) Shannon- wiener dengan log base 2. Persamaan untuk menghitung indeks keragaman :  

𝐻′ =  − ∑
𝑛𝑖

𝑁
log2  

𝑛𝑖

𝑁
 

Indeks Keseragaman/ evennes (E) berkisar antara 0-1, nilai 1 menggambarkan suatu keadaan 

dimana semua spesies cukup merata atau hampir seragam. Nilai E diperoleh dari nilai H dibagi 

dengan H maksimal. Adapun kelimpahan individu menggambarkan jumlah individu dalam setiap 

luasan meter persegi (Brower, 1990).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis dan Jumlah Taksa Makroinvertebrata 

 Terdapat 17 taksa bentik makroinvertebrata pada tumbuhan air eceng gondok dan 

polygonum pada empat lokasi pengambilan sampel di Danau Tempe dari hasil sampling yang 
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dilakukan pada bulan maret 2016 (Tabel 2). Makroinvertebrata yang ditemukan tergolong dalam 

tiga kelas invertebrata yaitu Moluska (8 famili Gastropoda), Arthropoda (3 insecta) dan Annelida 

(1 famili Oligochaeta) (Gambar 2). Sebanyak 47% makroinvertebrata yang ditemukan pada 

tumbuhan air adalah moluska. Jumlah total taksa dalam kelas Moluska adalah 8 taksa/ genus 

yang terdiri dari 2 genus anggota Planorbidae (Gyraulus dan Ameriana), 1 genus Bithyniidae 

(Bythinia), 1 genus Ampullaridae (Pomacea), 1 genus Viviparidae (Filopaludina), 2 genus 

Thiaridae ( Melanoides dan Thiara), dan 1 genus Lymnaeidae ( Lymanea). Kelas Arthropoda 

sebanyak 35% yang keseluruhannya merupakan insekta dari ordo Diptera ( 3 genus), Odonata (1 

genus), dan Coleoptera (2 genus), sedangkan Annelida sebanyak 18% terdiri atas 3 genus. 

 

 

Gambar 2. Persentase Taksa Berdasarkan Kelas Makroinvertebrata Pada Tumbuhan Air 

 Pada tumbuhan eceng gondok jumlah taksa relatif lebih banyak dibandingkan pada 

Polygonum. Adapun jumlah taksa makroinvertebrata pada eceng gondok dan Polygonum 

ditunjukkan pada Gambar 3. Jumlah taksa pada eceng gondok maksimum 13 yang berada  di 

stasiun 1, sedangkan di Polygonum terdapat maksimum 4. Jenis-jenis makroinvertebrata yang 

ditemukan dapat diamati pada Tabel 2. 

 

 

Gambar 3. Jumlah taksa Makroinvertebrata yang ditemukan di Eceng gondok dan Polygonum 
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Tabel 2. Klasifikasi Makroinvertebrata yang ditemukan 

pada tumbuhan air di Danau Tempe Pada Bulan Maret 

2016 

Moluska Insekta Annelida 

Gastropoda Diptera Oligochaeta 

Familia  Planorbidae Familia Chironomidae Familia Naididae 

  Gyraulus   Polypedilum   Nais 

  Ameriana   Offandens   Dero 

Familia  Thiaridae   Clinotanypus   Pristinella 

  Melanoides Odonata     

  Thiara Familia Pseudocorduliidae     

Familia  Bithyniidae   Pseudocordulia     

  Bithynia Coleoptera     

Familia  Ampullaridae Familia Dysticidae     

  Pomacea   Australphilus     

Familia  Viviparidae   Hydrovatus     

  Filopaludina         

Familia  Lymnaeidae         

  Lymnaea         

 
Komposisi dan Kelimpahan Makroinvertebrata 

 Total kelimpahan makroinvertebrata yang ditemukan pada tumbuhan air adalah 1122 

individu/m2. Kelimpahan di setiap lokasi sampling bervariasi dengan kisaran antara 7- 250 

individu/m2. Persentase komposisi makroinvertebrata yang ditemukan di tumbuhan eceng 

gondok dan Polygonum ditunjukkan pada Gambar 4.  Sedangkan kelimpahan masing-masing 

jenis dapat diamati pada Gambar 5. 

 

Gambar 4. Persentase Komposisi Makroinvertebrata Pada Tumbuhan air di Danau Tempe bulan 
Maret 2016 

    *ket : EG = eceng gondok dan PO= Polygonum  

 Dari komposisi kelompok makroinvertebrata yang hadir pada tumbuhan air, terlihat 

bahwa pada lokasi 1 terdapat seluruh kelompok makroinvertebrata, dan sebaliknya di lokasi 2 

hanya didominasi oleh 1 kelompok saja. Kelompok Gastropoda, Oligochaeta, dan Coleoptera 
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ditemukan di setiap lokasi. Gastropoda tersebar hampir di setiap lokasi di tumbuhan air. 

Persentase kehadirannya di setiap lokasi ≥ 50%, bahkan pada lokasi 2, makroinvertebrata yang 

hadir 100% seluruhnya adalah Gastropoda.  

Namun sebaliknya, Insekta khususnya Odonata hanya ditemukan di lokasi 1 dan hanya 

pada tumbuhan eceng gondok saja. Sementara insekta lainnya yakni Diptera hadir di 5 lokasi, 

dengan persentase terbesar di lokasi 1 pada tanaman Polygonum, sedangkan Coleoptera hampir 

ditemukan di setiap lokasi kecuali di lokasi 2. Kelompok Oligochaeta hadir dalam jumlah kecil di 

lokasi 1, 3, dan 4. 

 

Gambar 5. Kelimpahan Makroinvertebrata Pada Tumbuhan air di Danau Tempe bulan Maret 
2016 

           *ket : EG = eceng gondok dan PO= Polygonum 

 Berdasarkan gambar 5, dapat diketahui Gastropoda yang hadir di lokasi 2 adalah 

Gyraulus dan Pomacea, sementara di lokasi 1 terdapat semua jenis Gastropoda kecuali 

Pomacea. Gyraulus, Bithynia,  dan Autralphilus adalah jenis-jenis yang paling sering ditemukan 

pada tumbuhan air. Adapun Filopaludina, Melanoides, Thiara, Lymmnaea, Ameriana, Dero, 

Offandens, dan Pseudocordulia adalah jenis-jenis yang hanya ditemukan di satu lokasi saja. 

Indeks keragaman shanon-wiener (H) makroinvertebrata yang hidup pada tumbuhan air berkisar 

antara 0,298- 0,783 dengan rerata 1,71 ±STD 0,75. Sedangkan indeks keseragaman (E) berkisar 

antara 0,583-1 dengan rerata 0,80 ± STD 0,16.  

Tumbuhan Air 

 Rerata berat kering tumbuhan air 141 gr/m2± STD 77 gr/m2. Pada umumnya eceng 

gondok memiliki berat kering lebih besar dibanding Polygonum kecuali pada lokasi 2. Berat 

kering setiap sampel tumbuhan air disajikan pada Gambar 6. Adapun distribusi jenis-jenis 

makroinvertebrata yang hidup pada tumbuhan air serta pengelompokannya berdasarkan 

functional feeding group dapat diamati pada Tabel 3.  

Pseudo
corduli
a
Polyped
ilum

Clinota
nypus

Offand
ens



iProceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

1034 
 

 

Gambar 6. Berat kering tumbuhan air 

Tabel 3. Distribusi Jenis dan Functional Feeding Group Makroinvertebrata pada Tumbuhan Air 

Taksa Eceng Gondok Polygonum FFG* 

Gyraulus   SC 

Ameriana 

 
SC 

Bithynia   SC 

Pomacea   SC 

Filopaludina   SC 

Melanoides 

 
SC 

Thiara 

 
SC 

Lymnaea 

 
SC 

Polypedilum   Sh 

Offandens 

 
UN* 

Clinotanypus   PD 

Pseudocordulia 

 
PD 

Australphilus   PD 

Hydrovatus 

 
PD 

Nais 

 
CG 

Dero 

 
CG 

Pristinella 

 
CG 

Ket : SC= Scrapper, Sh = Shredder, PD = Predator, CG = Collector gather, Un = Unidetified 

Pembahasan  

 Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk mengetahui komunitas makroinvertebrata 

yang hidup pada tumbuhan air. Secara umum, tingkat keragaman makroinvertebrata tergolong 

rendah dengan nilai H rerata = 1,71 ±STD 0,75 (skala 0-5, dengan H log base 2). Rendahnya 

keragaman dapat terjadi karena adanya taksa yang mendominasi. Selain itu, makroinvertebrata 

yang ditemukan hampir seragam dengan rerata nilai  E= 0,80 ± STD 0,16, atau mendekati nilai 1. 

Hal ini menunjukkan bahwa makroinvertebrata yang hidup pada tumbuhan air hampir homogen. 

Adanya kelompok yang dominan dapat diketahui dari makroinvertebrata yang paling banyak 
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ditemukan yakni dari kelas Moluska khususnya Gastropoda. Dalam kelompok functional feeding 

Gastropoda termasuk scrapper/ grazer yang bersifor herbivor. Persentase masing-masing 

kelompok functional feeding yang ditemukan :  scrapper ±76%, predator ±15%, Collector gather 

±6%, dan shredder ±2%. Kelompok scrapper biasanya mendapatkan makanan salah satunya 

dengan cara mengikis lapisan biofilm yang menempel pada subtrat  (Work and Mills, 2013; Thorp 

and Covich, 2001). Dalam hal ini, substrat berupa permukaan tumbuhan air. Lapisan biofilm 

tersebut merupakan perifiton (Genner & Michel dalam Sudarso et al, 2012). Adapun predator 

yang hadir adalah kelompok coleoptera serta diptera (chironomid). Namun chironomid sendiri 

sebagian bersifat predator sebagian lain merupakan collector gather. Kelompok Tanypus 

contohnya, bersifat predator dengan memakan golongan cacing dan larva chironomid lainnya 

(Johnson et al,2007). Adapun Chironomid shredder bersifat herbivor. Dengan demikian 

tumbuhan air secara tidak langsung berperan sebagai perantara yang menciptakan mikrohabitat 

bagi biota- biota lain.  

 Makroinvertebrata yang hidup pada tumbuhan eceng gondok relatif lebih banyak jenisnya 

dan kelimpahannya dibanding pada tumbuhan Polygonum. Secara morfologi tumbuhan eceng 

gondok berbeda dengan tumbuhan Polygonum. Perbedaan tipe arsitektural tumbuhan air 

berkaitan dengan jenis makroinvertebrata yang hidup pada tumbuhan tersebut (Cheruvelil, et al, 

2006). Diduga perbedaan tipe arsitektural tersebut yang membedakan jenis-jenis 

makroinvertebrata yang berasosisasi pada tumbuhan air di Danau Tempe. Sedangkan 

berdasarkan rerata berat kering tumbuhan air, lokasi 1 memiliki rerata yang terbesar sekaligus 

tempat terdapatnya makroinvertebrata paling banyak dan beragam dibanding lokasi lainnya. 

Sebaliknya pada tumbuhan Polygonum meski memiliki berat kering relatif besar, hanya 

ditemukan 2 jenis makroinvertebrata dengan kelimpahan yang sedikit. Ini mengindikasikan 

bahwa dalam penelitian ini, berat kering tumbuhan air tidak selalu berkaitan dengan jumlah taksa 

yang hadir.  

 

KESIMPULAN 
 
 Komunitas makroinvertebrata yang hidup pada tumbuhan air di Danau Tempe meliputi 

kelompok Gastropoda, Oligochaeta, Diptera, Coleoptera, Odonata, yang didominasi oleh 

Gastropoda khususnya Gyraulus. Jumlah taksa makroinvertebrata yang hidup di eceng gondok 

lebih banyak dibandingkan Polygonum, dengan tingkat keragaman rendah, serta tingkat 

keseragamannya hampir homogen di setiap lokasi. Adapun functional feeding group 

makroinvertebrata yang ditemukan sebagian besar merupakan scraper.  
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ABSTRACT 
 

Situ Gunung, one of the small lentic habitat, is located in the National Park area of Gunung Gede 
Pangrango, Sukabumi, West Java. Situ Gunung is categorized as Taman Wisata Alam (TWA), 
which is a conservation area which could be used for tourism purposes. So far, there has been no 
publication which describes the fish found in Situ Gunung. Therefore, this survey aim to describe 
the fishes in Situ Gunung. Fish sampling was conducted on June 23, 2015 at three points. 
Fishing gear used are gill nets with seven different mesh size were ¾; 1; 1½; 2; 2½; 3 and 3½ 
inch. The length of the nets for each mesh size was 25 m so that a total length of 175 m and 
height of 1.8 m. Gill nets operated at noon for about 3 hours. Other fishing gear used was cast 
net. In addition, several water quality parameters were also measured in situ using the WQC 
Horiba U-10. Water quality parameter of Situ Gunung is suitable for fish. This survey found that 
there were seven species of fish found in S.Gunung namely Cyclocheilichthys apogon; Rasbora 
sp.; Carassius auratus; Andinoacara pulcher; Amphilopus cf alfari; Orechromis sp.; and 
Oxyeleotris marmorata. Most the fish found are non indigenous species with various size. This is 
one of indication that the non indigenous species have been established in the ecosystem.  
  
Keywords: fish, National Park, Situ Gunung. 
 
PENDAHULUAN 

Situ Gunung merupakan perairan tergenang berukuran kecil (10 ha) atau yang dikenal 

dengan nama situ yang terdapat di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa 

Barat. Kawasan perairan Situ Gunung dan sekitarnya termasuk dalam kategori Taman Wisata 

Alam (TWA).  Menurut Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistem Bab I Pasal 1, Taman Nasional yaitu kawasan pelestarian alam yang 

mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan 

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi.  

Sealnjutnya TWA didefenisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan 

untuk pariwisata dan rekreasi alam.   

Taman Wisata Alam Situ Gunung adalah danau yang dikelilingi oleh hutan alam sub 

pegunungan dan hutan tanaman damar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor: 461/Kpts/Um/11/1975 tanggal 27 Nopember 1975 seluas 100 ha.   Bentuk 

pemanfaatan Situ Gunung oleh masyarakat sekitar diantaranya untuk wisata memancing dan 

menangkap ikan untuk konsumsi serta oleh masyarakat luar untuk fotografi karena keindahan 
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alamnya.  Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam websitenya (http://dishut.jabarprov.go.id) 

menyampaikan potensi biotik kawasan TWA Situ Gunung yang terdiri dari jenis burung dan 

mamalia.  Namun belum ada informasi mengenai jenis ikan yang ditemukan di perairan Situ 

Gunung serta sejauh ini belum ada publikasi ilmiah terkait jenis ikan yang ditemukan di perairan 

tersebut.  Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk menginformasikan tentang jenis ikan yang 

ditemukan di Situ Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat.    

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu 

 Pengambilan contoh dilakukan pada bulan Juni 2015 di Situ Gunung, Kecamatan 

Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Gambar 1). Pengambilan contoh dilakukan di 

tiga titik yang mewakili yaitu titik sisi timur laut dekat inlet (SG I), titik di sisi Selatan (SG II), dan 

titik di sisi barat laut dekat outlet (SG III).  

 

 

Metode Kerja 

Ikan ditangkap menggunakan jarring insang, jala lempar, dan pancing. Jaring insang 

yang digunakan terdiri dari tujuh ukuran mata jarring berbeda yaitu ¾; 1; 1½; 2; 2½; 3 dan 3½ 

inch.  Panjang tiap ukuran mata jarring adalah 25 m sehingga panjang total 175 m dan tinggi 1.8 

m.  Jaring insang dipasang selam kurang lebih 3 jam pada siang hari di SG I dan SG III.  Jala 

lempar dioperasikan di tiap titik dan pancing dioperasikan di SG III.  Ikan yang tertangkap 

dipisahkan menurut jenisnya. Sampel ikan diawetkan dalam larutan formalin 10% (American 

http://dishut.jabarprov.go.id/
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Museum of Natural History) untuk selanjutnya diolah di laboratorium.  Di laboratorium, sampel 

ikan dicuci dan dibersihkan dari larutan formalin, lalu disimpan dalam larutan alkohol 70% 

(American Museum of Natural History). Ikan diidentifikasi dengan mengacu Kottelat et al. (1993) 

dan www.fishbase.org. Kedalaman diukur secara langsung dan tingkat kecerahan diukur 

menggunakan Sechi disk.  Selanjutnya parameter pH, suhu dan oksigen terlarut diukur 

menggunakan Water Quality Checker (WQC).  Data disajikan secara deskriptif 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Berikut pada Tabel 1 disajikan nilai parameter kualitas air yang diukur saat pengambilan 

contoh:  

Tabel 1. Kondisi Habitat di Tiap Titik Pengambilan Contoh 

Kode Titik Koordinat Parameter Deskripsi dan Keterangan 

Suhu (0 

C) 

DO 

(mg/L) 

pH 

SG.I S 6o49ˈ52,7 ̎ 

E106o55ˈ26,5 ̎ 

 

 

 

25.420 

 

7.69±0.16 6.99 

 

- Pukul 11.35 WIB 

- Cuaca cerah. 

- Inlet (Sungai 

Cimanaracun) 

- Daratan sekitarnya berupa 

rawa.  

- Terdapat tumbuhan air. 

SG.II S 6o50ˈ0,3 ̎ 

E106o55ˈ22,2 ̎ 

23.26 7.08 7.15 - Pukul 08.00 WIB 

- Cuaca cerah 

SG.III S6o49ˈ54,1 ̎ 

E106o55ˈ18,2 ̎ 

25.15 

 

7.71±0.08 7.05 

 

- Pukul 10.30 WIB 

- Cuaca cerah 

- Stasiun III merupakan 

bagian yang dekat dengan 

outlet situ 

- Substrat lumpur berpasir 

- Warna air kehijauan. 

   

  

 Berdasarkan beberapa nilai parameter kualitas air yang disajikan di atas yaitu suhu, 

kandungan oksigen dan pH diketahui bahwa perairan Situ Gunung dalam kondisi yang 

mendukung untuk kehidupan biota akuatik di dalamnya, terutama ikan. Seperti ditemukan di 

paparan banjir S. Kahayan dan S. Katingan, Kalimantan Tengah bahwa Cyclocheilichthys 

apogon dan Rasbora sp. ditemukan pada perairan dengan nilai suhu 26.5 0C, oksigen terlarut 6.5 
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mg/L, dan pH 6.5.  Selanjutnya ikan-ikan asing seperti dilaporkan dalam www.fishbase.org 

diketahui mampu hidup dalam rentang nilai suhu yang lebih tinggi yaitu Amphilopus cf alfari 20-

340C, A.pulcher 18-230C, dan O. niloticus 13-33.50C.  Sama halnya dengan suhu, nilai pH di Situ 

Gunung juga pada rentang yang sesuai, seperti famili Cichlidae biasa hidup pada habitat dengan 

pH berkisar antar 6.5-7.5.  Nilai kandungan oksigen terlarut di Situ Gunung tergolong tinggi untuk 

mendukung kehidupan akuatik dibandingkan di perairan gambut yang dapat mencapai 4 mg/L. 

 

Jenis Ikan yang Ditemukan 

 Berdasarkan hasil pengambilan contoh ini diperoleh tujuh jenis ikan dari perairan Situ 

Gunung (Tabel 2 dan Gambar 1) yang terdiri dari ikan asli Indonesia dan ikan asing.  Tiga jenis 

ikan asli Indonesia yang ditemukan yaitu Cyclocheilichthys apogon, Rasbora sp., dan Oxyeleotris 

marmorata dengan jumlah relatif sedikit untuk Rasbora sp. dan Oxyeleotris marmorata. Sisanya, 

sebanyak empat dari tujuh jenis yang ditemukan merupakan jenis asing yang distribusi aslinya di 

luar Indonesia dengan frekuensi relatif lebih besar (Tabel 3).    

Tabel 2. Jenis Ikan yang Ditemukan di Situ Gunung 

Famili Spesies Distribusi 

Cyprinidae Cyclocheilichthys 

apogon 

Asia: Myanmar sampai Indonesia 

 Rasbora sp  

 Carassius auratus Asia: Asia Tengah, Cina, dan Jepang 

Cichlidae Andinoacara pulcher Asia, Amerika Tengah & Selatan, Trinidad, dan 

Venezuela 

 Amphilopus cf alfari Amerika Tengah, Honduras, dan Kostarika 

 Oreochromis niloticus Afrika 

Eleotrididae Oxyeleotris marmorata Indonesia, Filipina, Indochina, serta Fiji (perlu konfirmasi 

lanjutan)  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.fishbase.org/
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Cyclocheilichthys apogon Rasbora sp 

  

Carassius auratus Andinoacara pulcher 

 
 

Amphilopus cf alfari Oreochromis niloticus 

 

Oxyeleotris marmorata 

Gambar 1. Jenis Ikan yang Ditemukan di Situ Gunung 

Ikan asli Indonesia Cyclocheilichthys apogon, Rasbora sp. merupakan jenis ikan yang juga 

ditemukan paparan banjir Sungai Kahayan dan Katingan, Kalimantan Tengah serta menurut et al. 

(2012) Cyclocheilichthys apogon, Rasbora sp. dan Oxyeleotris marmorata ditemukan di Sungai 

Perak, Malaysia.   

Hasil survey ini menambah catatan keberadaan jenis ikan asing di perairan umum 

Indonesia bahkan juga ditemukan di ekosistem yang berada di kawasan konservasi seperti Situ 

Gunung.  Peruntukan Situ Gunung sebagai Taman Wisata Alam menyebabkan terbukanya akses 

ke Situ Gunung terutama untuk wisata memancing.  Akses yang terbuka ini meningkatkan 

peluang ikan-ikan asing masuk ke perairan Situ Gunung diduga dibawa dari akuarium atau 

perairan lainnya.      

Ikan asing yang ditemukan sebagian besar termasuk ke dalam famili Cichildae yang 

merupakan famili besar ikan air tawar yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, Afrika, 
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Asia Kecil, India dan Sri Lanka. Oreochromis niloticus dimasukkkan ke Indonesia untuk tujuan 

budidaya di kolam maupun untuk peningkatan tangkapan di perairan umum. Dua jenis lainnya 

Andinoacara pulcher dan Amphilopus cf alfari merupakan komoditas ikan hias yang lepas ke 

perairan umum.  Sama halnya dengan ikan asing dari famili Ciprinidae, Carassius auratus, juga 

merupakan komoditas ikan hias yang dikenal dengan nama lain goldfish.  

 Ikan asing berpotensi memberi dampak negatif pada ekosistem tersebut dengan menjadi 

spesies invasif.  Lodge et al. (2006) sebagaimana dikutip Belle & Yeo (2010) mendefinisikan 

spesies invasif sebagai spesies yang mampu mempertahankan populasinya pada ekosistem 

alami atau semi alami dan berpengaruh negatif secara ekonomi, lingkungan, atau bahkan 

kesehatan manusia.  Gherardi (2010) menyatakan bahwa terdapat tiga tahap suatu spesies asing 

bisa menjadi spesies invasif yaitu masuknya spesies asing ke suatu ekosistem dengan berbagai 

cara baik sengaja ataupun tidak, populasi spesies asing mantap di ekosistem baru, dan 

menyebar. Berdasarkan informasi pada Tabel 3 diketahui bahwa dua jenis asing yang dominan 

ditemukan yaitu O. nilotcus dan A. pulcher memiliki rentang ukuran cukup luas. Hal ini salah satu 

yang smengindikasikan kedua populasi tersebut sudah mantap di Situ Gunung.  Berikut disajikan 

pada Tabel 3 masing-masing frekuensi relatif dan ukuran ikan yang ditemukan. . 

Tabel 3. Frekuensi Realtif dan Ukuran Ikan yang Ditemukan di Situ Gunung 

Famili Spesies Frekuensi Relatif 

(%) 

Ukuran Panjang (mm) dan Berat 

(gr) 

Cyprinidae Cyclocheilichthys 

apogon 

51.2 67-160 & 2.7-54.6 

 Rasbora sp. 1.9 76-88 & 4.1-5.5 

 Carassius auratus 0.5 11 & 20.6 

Cichlidae Andinoacara pulcher 18 63-136 & 6-48.7 

 Amphilopus cf alfari 3.8 76-126 & 8-39 

 Oreochromis niloticus 24.2 85-226 & 11.2-168.4 

Eleotrididae Oxyeleotris marmorata 0.5 58 & 1.8 

  

Baker (1974) seperti dikutip Geiger et al. (2005) mengajukan kriteria untuk 

mengidentifikasi spesies invasif yaitu kemampuan menyebar tinggi melalui telur atau 

larva yang berenang, kemampuan reproduksi secara seksual dan aseksual, fekunditas 

tinggi, berumur pendek dan waktu perkembangan juvenil singkat,  kemampuan adaptasi 

terhadap tekanan lingkungan tinggi, toleransi terhadap keragaman lingkungan tinggi, 

toleransi terhadap keragaman lingkungan tinggi, tergolong kelompok ikan omnivora dan 

broodcare.  Semua jenis ikan asing yang ditemukan terutama family Chiclidae 

merupakan kelompok ikan pemakan segala jenis makanan atau omnivora (Kottelat 
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1993, www.fishbase), memelihara telurnya sampai menetas, dan memiliki toleransi 

tinggi terhadap kondisi lingkungan.  Selanjutnya, Dewantoro dan Rachmatika (2016) 

telah menyatakan bahwa A. pulcher termasuk jenis yang invasif di perairan Indonesia, 

sedangkan jenis lainnya berpotensi invasif.   

     

KESIMPULAN 

 Jumlah spesies ikan yang ditemukan di Situ Gunung sebanyak tujuh spesies yang termasuk 

dalam tiga famili. Famili Cyprinidae terdiri dari Cyclocheilichthys apogon,  Rasbora sp., dan 

Carassius auratus.  Famili Cichlidae terdiri dari Andinoacara pulcher, Amphilopus cf alfari,dan 

Oreochromis niloticus, dan Famili Eleotrididae yaitu Oxyeleotris marmorata.  
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POTENSI RUANG TERBUKA HIJAU DALAM SEKUESTRASI KARBON PADA 
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SURABAYA 

Setyawan Agung Danarto1, Deden Mudiana1, Andarta Fardhanul Khoir1, Realita Denik P2 
(1) UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi-LIPI 

Jalan Raya Surabaya – Malang km.65, Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur 67163 
(2) Graha Natura PT.Intiland Grande 

Jalam Raya Lontar Surabaya Barat 
Email: setyawan.10535@gmail.com 

 

Abstract 

Increasing of air pollution  in city area had negative effect for ozon layer in atmosphere which 
stimulating global warming. Industrial activity and residual gases from vehicle and transportation 
are larger contributor for air polution in the earth. Surabaya is metropolis city which developing 
very fast which causes variying pollution in its environtment. Graha Natura housing complex has 
vision to be “green housing complex” that located in West Surabaya which has green spaces that 
based on conservation and environment preservation. The research for carbon sequestration on 
green spaces in housing complex was limited conducted. Research of carbon sequestration on 
Graha Natura was conducted on April – August 2015 which used allometry model from Kattering 
et al (2011). The result of these research showed that total amount carbon in green spaces in 
Graha Natura is 162,5 ton/total area of green spaces with larger contributor from block D which 
value carbon stock 49,62 ton C/area. 

Keywords: Carbon sequestration, Green spaces, Graha Natura housing complex. 

 

PENDAHULUAN 

Surabaya merupakan kota metropolis dan industri yang berkembang sangat pesat 

seiring dengan adanya pertambahan penduduk di kota tersebut. Perkembangan yang sangat 

pesat tersebut tentunya juga mempunyai dampak negtaif terhadap lingkungan yaitu polusi udara. 

Selain industri polusi udara juga ditimbulkan dari kendaraan bermotor. Di Surabaya sendiri polusi 

udara sudah dalam tingkat yang rawan. Hasil penelitian dari ITS menunjukkan emisi CO2 di 

kawasan Surabaya timur sebesar 1.146.146,01 kg C/jam sedangkan di Surabaya Barat sebesar 

251.508,41 kg C/jam. Hal tersebut perlu dikendalikan melalui pembangunan ruang terbuka hijau 

maupun adanya pohon penghijauan di pinggir jalan (Arini, 2010; Kusuma, 2010 dalam Adiastari 

et al., 2010). 

Ruang terbuka hijau merupakan suatu kawasan yang diisi dengan pohon penghijauan 

dengan tujuan untuk estetis maupun memberikan jasa lingkungan. Jasa lingkungan terebut 

antara lain mengurangi konsentrasi CO2 di udara. Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan 

merupakan bagian dari  penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan 

kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga 

dan kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau 

wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area 
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memanjang/jalur.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, luas Ruang Terbuka Hijau  Kawasan Perkotaan adalah minimal 30 % (Ruslan dan 

Rahmad, 2016). 

Pengurangan konsentrasi CO2 oleh vegetasi dalam suatu RTH dinamakan sekuestrasi 

karbon. Stok karbon adalah jumlah absolut karbon yang berada di permukaan dan di dalam 

tanah dalam satu satuan waktu tertentu (Smith, 2005). Salah satu indikator besarnya penyerapan 

karbon oleh tumbuhan adalah biomasa tumbuhan. Semakin tinggi biomasa suatu tumbuhan 

maka makin besar pula karbon yang diserap oleh tumbuhan tersebut. Biomasa tajuk, batang, dan 

akar merupakan parameter penting dalam menilai daya penyerapan karbon. Satuan berat kering 

rata-rata biomasa pohon dapat memprediksi kemampuan menyerap karbon dengan kisaran 

kandungan C tanaman 40 – 50 % (Van Noordwijk, Mulia dan Hairiah, 2002).  

Potensi RTH dalam suatu perkotaan telah banyak dilakukan terutama di kota – kota 

besar yang mana sebagian besar tercemar oleh polusi udara pabrik dan kendaraan bermotor. 

Pada penelitian Sukmawati et al., (2015) di Taman Hutan Kota Surabaya  serapan CO2 tertinggi 

didapatkan pada tanaman bintaro dengan jumlah serapan CO2 sebesar 7,661 mg/50ml, sehingga 

bintaro merupakan tanaman yang paling efektif menyerap CO2. Adanya pengurangan kawasan 

RTH berdampak pada penurunan jasa lingkungan yaitu penguruangan daya ikat karbon. 

Penellitian Abdullah (2014) menyebutkan bahwa selama kurun waktu 15 tahun (tahun 2002-

2017) telah terjadi perubahan luas tutupan lahan bervegetasi di wilayah Kota Pontianak dengan 

penurunan terbesar terdapat pada lahan vegetasi dengan kelas pohon yaitu terjadi penurunan 

sebesar 1.109,08 ha,  dengan semakin berkurangnya luas tutupan lahan bervegetasi 

mengakibatkan menurunnya kemampuan ruang hijau dalam menyerap gas CO2 selama kurun 

waktu 15 tahun sebesar 666.050,91 CO2 ton/tahun yaitu dari 731.662,89 CO2 ton/tahun menjadi 

37201,03 CO2 ton/tahun. Penelitian mengenai potensi serapan CO2 pada RTH di kawasan 

pemukiman sangat minim karena jarang sekali developer perumahan taupun pemukiman 

komersil mengaplikasikan konsep RTH di kawasannya. Perumahan Graha Natura Intiland 

merupakan kawasan perumahan dengan konsep perumahan hijau yaitu berbasis konservasi 

tumbuhan dan ramah lingkungan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

dari aplikasi RTH di kawasan permukiman terutama dalam kemampuannya sebagai pengikat 

karbon (CO2). 

 

METODOLOGI 

Penelitian dilakukan selama 6 bulan dari Bulan Maret hingga Agustus 2015 di 

Perumahan Graha Natura Intiland Surabaya Barat. Penghitungan simpanan karbon di kawasan 

Perumahan Graha Natura dilakukan dengan menggunakan metode non destruktif dengan 

menggunakan persamaan allometri. Persamaan allometri yang digunakan adalah persamaan 

allometri kettering. Persamaan tersebut digunakan karena ekosistem di kawasan Surabaya yang 
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cenderung mempunyai ekosistem kering (curah hujan < 1500 mm/tahun). Penghitungan 

dilakukan dengan sistem sensus tanaman tiap blok pengamatan kemudian tiap jenis tanaman 

dicatat jenis dan diukur diameter setinggi dada. Penghitungan untuk tanaman pada fase muda / 

juvenil dilakukan dengan mengukur diameter batang pada titik pertengahan batang tanaman 

tersebut. Persamaan allometri yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Persamaan allometrik Kettering dan Brown yang digunakan untuk menghitung 

biomassa pohon 

Jenis pohon Persamaan allometrik Sumber 

Pohon 

bercabang 
Y=0,11 ρ D2,62 

Kettering et al., 

2001 

Jika data ρ 

tidak ada 
Y=0,118 D 2,53 

Brown and Lugo, 

1984 

Catatan: D= diameter batang setinggi 1,3 m dari permukaan tanah (cm), ρ =Berat jenis 

(g.cm-3).   

 

Pengukuran diameter batang menggunakan metode standar nasional untuk 

menghasilkan data yang akurat. Ketentuan utuk pengukuran diameter batang adalah sebagai 

berikut (Hairiah et., al, 2011) (Gambar 1): 

a. Pohon pada lahan berlereng, letakkan ujung tongkat 1.3 m pada lereng bagian atas. 

b. Pohon bercabang sebelum ketinggian 1.3 m, maka ukurlah DBH semua cabang yang ada. 

c. Bila pada ketinggian 1.3 m terdapat benjolan, maka lakukanlah pengukuran DBH pada 0.5 m 

setelah benjolan. 

d. Bila pada ketinggian 1.3 m terdapat banir (batas akar papan) maka lakukan pengukuran DBH 

pada 0.5 m setelah banir. Namun bila banir tersebut mencapai ketinggian > 3 m, maka  diameter 

batang diestimasi (lihat Box 4) 

e. Bila pada ketinggian 1.3 m terdapat akar-akar tunjang, maka lakukan pengukuran pada 0.5 m 

setelah perakaran. 

 

 

         (a)              (b)                (c)         (d)              (e) 

Gambar 1. Teknik pengukuran diameter pohon 
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Simpanan karbon (C) (dalam satuan kg/tahun) dapat diestimasi dengan mengalikan 

biomassa pohon (Y; kg) dengan kandungan karbon vegetasi secara umum yaitu  dengan nilai 

0,46 (Hairiah dan Rahayu, 2007).   

Sedangkan untuk perhitungan serapan  CO2 dihitung dengan pendekatan rumus 

serapan CO2= C x 3,6667 (Morikawa, 2003).  Nilai Berat Jenis kayu menggunakan data sekunder 

dari datadryad.org/repo/handle/10255/dryad.235 dan apabila nilai berat jenis kayu tidak terdapat 

pada data sekunder tersebut maka digunakan data dari berbagai literatur nasional maupun 

internasional khusus untuk wilayah ekosistem tropis. Khusus untuk jenis – jenis pohon hibrida 

digunakan pendekatan berat jenis kayu pada tanaman induk murninya (non hibrida). 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan pada 7 blok di kawasan  Graha Natura Intiland antara lain blok A, 

blok B, blok B dan BB, kawasan kebun mangga, kawasan main gate, blok M6 hingga MO, blok C, 

dan blok D. Jenis tanaman penyusun masing-masing blok berbeda sehingga kemampuan daya 

ikat karbon berbeda. Hasil keseluruhan tercatat 652 tanaman penyusun di kawasan RTH Graha 

Natura namun dalam paper tersebut hanya akan dijelaskan jenis – jenis yang daya ikatnya cukup 

tinggi. Kawasan blok A merupakan kawasan hunian dengan jenis tumbuhan dominan yaitu 

Albizia saman (trembesi). Dari pengukuran yang dilakukan Albizia saman mempunyai nilai total 

simpanan karbon tertinggi di kawasan tersebut yang mencapai 12,46 ton C/kawasan. Beberapa 

jenis lain yang terukur mempunyai simpanan karbon tinggi di kawasan Blok A antara lain 

kelompok koleksi mangga (Mangifera indica) dengan nilai simpanan karbonnya 2,39 ton 

C/kawasan, palem merah (Chrytotachys lakka) dengan nilai simpanan karbonnya mencapai 1,52 

ton C/kawasan, dialnjutkan dengan jabon (Anthocephalus cadamba Miq.) dengan nilai simpanan 

karbon total 1,39 ton C/ kawasan, dan dadap merah (Erythrina crista-galli L.)  dengan nilai 

simpanan karbon total 0,49 ton C/kawasan. Jumlah tanaman di blok A tersebut sebesar 27 jenis 

tanaman dengan daya ikat karbon sebesar 20,89 ton C/kawasan.   

Di kawasan kebun buah mangga tercatat 4 jenis mangga antara lain Mangifera indica, 

Mangifera foetida, Mangifera caesia, dan Mangifera casturi. Di kawasan tersebut tercatat 100 

kultivar dari jenis Mangifera indica, 1 kultivar dari jenis Mangifera foetida, 1 kultivar dari Mangifera 

caesia, dan 2 tanaman dari Mangifera casturi. Nilai simpanan karbon pada jenis Mangifera indica 

cukup tinggi yaitu mencapai 12,4 ton C/ kawasan, dilanjutkan dengan Mangifera casturi, 

Mangifera caesia, dan Mangifera foetida masing – masing dengan nilai 21,53 kg C (0,02 ton 

C/kawasan), 1,17 kg C (0,0011 ton C/kawasan), dan 0,40 kg C (0,004 ton C/kawasan). Total 

daya ikat karbon pada kebun mangga sebesar 3,39 ton C/kawasan. Pada blok yang lain 

kombinasi tanaman yang tersusun berbeda sehingga kemampuan daya ikat karbon berbeda. 

Pada Pada pengukuran untuk koleksi baru di kawasan Blok A tercatat 64 jenis tanaman dan 

terdiri dari kombinasi tanaman buah hibrida ataupun eksotik maupun tanaman lokal dataran 
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rendah kering. Nilai simpanan karbon tertinggi terdapat pada jenis trengguli (Peltophorum 

pterocarpum) yang mampu menyimpan karbon 0,16 ton C/kawasan. Selain itu jenis lain yang 

memiliki simpanan karbon tinggi antara lain mangga (Mangifera indica), Ice Cream Bean (Inga 

feuleei), ketapang (Terminalia catappa) dan jambu – jambuan (Syzygium sp) dengan nilai 

simpanan karbon masing – masing 0,047 ton C/kawasan, 0,013 ton C/kawasan, 0,013 ton 

C/kawasan, dan 0,008 ton C/kawasan. Nilai total simpanan karbon untuk blok koleksi baru di blok 

A tersebut adalah 0,27 ton C/kawasan. 

Selain koleksi baru tersebut di kawasan tersebut tim juga mengukur beberapa blok di 

sekitar Blok A dengan jenis tanaman yang beragam dan sebagian besar merupakan tanaman 

eksotik.  Tercatat 19 jenis pada blok koleksi baru di kawasan Blok A. Jenis Moringa oleifera 

tercatat mempunyai simpanan karbon paling tinggi di kawasan tersebut yang mencapai 0,26 ton 

C/kawasan. Jenis lain yang mempunyai simpanan karbon tinggi di kawasan tersebut antara lain 

Azadirachta indica A.juzz., Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq., Tevetia peruviana, dan Filicium 

decipiens. Total simpanan karbon di kawasan tersebut sebesar 0,48 ton C/kawasan.   

Di kawasan Blok B dan Blok BB tercatat 29 jenis tanaman yang sebagian besar 

merupakan tanaman dataran rendah kering. Di kawasan tersebut tercatat jenis Albizia saman 

mendominasi kawasan tersebut. Jenis tersebut berkontribusi sebesar 31,2 ton C/kawasan. Jenis 

lain yang berkontribusi simpanan karbon tinggi di kawasan tersebut antara lain Khaya anthotheca 

(Welw.) C.DC., Erythrina crista-galli L., Mangifera indica L.,dan  Dalbergia latifolia Roxb masing – 

masing dengan daya ikat karbon sebesar 2,06 ton C/kawasan, 1,6 ton C/kawasan, dan 1,082 ton 

C/kawasan. Total daya ikat di blok tersebut sebesar 39,47 ton C/kawasan. Blok penghijauan lain 

di kawasan Blok BB merupakan blok baru dengan jenis koleksi tanaman eksotik dan beberapa 

koleksi tanaman lokal. Pada saat pengukuran, jenis – jenis koleksi tanaman yang terdapat di 

kawasan tersebut merupakan jenis koleksi tanaman muda dengan kisaran diameter 4 – 10 cm. 

Pada kawasan tersebut tercatat 22 jenis dengan simpanan karbon terbesar terdapat pada 

Cerbera manghas dengan nilai simpanan 1,3 kg C/kawasan, dilanjutkan dengan Eusideroxylon 

dulcifium (0,89 kg C/kawasan), Cinnamomum burmanii (0,33 kg C/kawasan), Polyalthia laterifolia 

(0,17 kg C per kawasan, dan Syzygium glomiflorae (0,17 kg C/kawasan).  Total simpanan karbon 

di kawasan tersebut sebesar 3,56 kg C/kawasan.  

Pada kawasan main gate jenis hingga blok penghijauan sekitar main office tercatat 34 

jenis tanaman lokal maupun eksotik. Pule (Alstonia scholaris) tercatat mempunyai serapan 

karbon tertinggi (11,44 ton C/kawasan) di kawasan tersebut dilanjutkan dengan Albizia saman 

(3,9 ton C/kawasan), sengon buto (Enterelobium cyclocarpum) (1,59 ton C/kawasan),  dadap 

merah (Erythrina crista-galli) (1,4 ton C/kawasan), dan terung hias (Solanum wrightii) (0,83 ton C/ 

kawasan. Total nilai simpanan karbon dari Main Gate hingga Main Office adalah 22,37 ton 

C/kawasan. Kawasan Blok M6 hingga M0 memiliki koleksi sekitar 49 jenis dengan jenis 

merupakan tanaman eksotis dan tanaman lokal. Simpanan karbon tertinggi terdapat pada Kigelia 
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africana (3,48 ton C/kawasan), Pithecellobium dulce (0,98 ton C/kawasan), Peltophorum 

pterocarpum (0,75 ton C/kawasan),  Albizia saman (0,63 ton C/kawasan), dan Khaya anthoteca 

(0,61 ton C/kawasan). Tingkatan umur dari beragam koleksi serta nilai diameter dan jumlah 

pohon mempengaruhi nilai simpanan karbon di kawasan tersebut. Total simpanan karbon di 

kawasan tersebut adalah 9,3 ton C/ kawasan. 

Kawasan Blok C didominasi oleh beragam tanaman perdu hingga habitus pohon. 

Kawasan blok C merupakan kawasan greening atau joging track dengan koleksi tanaman pada 

sekeliling kawasan tersebut. Di kawasan tersebut banyak dijumpai tanaman perdu Jasmine tree 

(Radermachera kunming) dan Polyalthia longifolia yang ditanam secara rapi pada kanan kiri 

joging track. Di kawasan tersebut tercatat 90 jenis tanaman yang termasuk dalam tanaman 

eksotis dengan kombinasi tanaman lokal. Di kawasan tersebut  Polyalthia longifolia dengan 

simpanan karbon mencapai 5,7 ton C/kawasan, dilanjutkan dengan Bombax ceiba (4,05 ton 

C/kawasan), Albizia saman (2,2 ton C/kawasan), Cochlospermum vitifolium (0,75 ton 

C/kawasan), Mangifera indica (0,68 ton C/kawasan). Total nilai simpanan karbon di kawasan 

tersebut adalah 17,4 ton C/kawasan. Kawasan Blok D merupakan kawasan joging track dengan 

beragam koleksi tumbuhan dataran rendah kering maupun eksotis. Di kawasan tersebut banyak 

terdapat kavling – kavling rumah yang dikelilingi oleh trembesi (Albizia saman) dan Pohon kupu-

kupu (Bauhinia purpurea). Di kawasan tersebut tercatat 284 jenis tanaman dengan total 

simpanan karbon di kawasan greening D 49,6 ton C/kawasan. Hal ini menggambarkan bahwa 

semakin tinggi diversitas pohon dewasa maka nilai simpanan karbon akan semakin tinggi. 

Trembesi menyumbang simpanan karbon tertinggi sebesar 29,3 ton C di kawasan tersebut, 

dilanjutkan dengan Sterculia coccinea (7 ton C/kawasan), Licania tomentosa (1,3 ton 

C/kawasan), Cochlospermum vitifolium (0,82 ton C/kawasan), dan Delonix regia (0,79 ton 

C/kawasan). 



 
 

1051 
 

 

Gambar 1. Grafik hasil penghitungan stok carbon berdasarkan pembagian blok di Perumahan 
Graha Natura 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa jenis pohon dan nilai diameter serta berat jenis 

kayu tanaman berpengaruh terhadap nilai simpanan karbon. Keragaman pohon serta luasan 

RTH berkorelasi positif terhadap peningkatan daya ikat karbon. Pada Blok D misalnya  dengan 

luasan RTH yang sangat besar daripada blok lain dan keragaman pohon dengan diameter 

bervariasi mempunyai daya ikat karbon terbesar daripada blok lain misalnya blok A yang 

didominasi oleh trembesi (Gambar 2). Secara keseluruhan total nilai  daya ikat karbon existing di 

kawasan Graha Natura sebesar 162,52 ton carbon yang terikat oleh vegetasi pohon di area 

tersebut (Gambar 1). Perlu dicatat bahwa nilai keseluruhan ini hanya berasal dari vegetasi yang 

berbentuk pohon. Gambaran lokasi blok dan daya ikat karbonnya ditampilkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Lokasi blok dan niai daya ikat karbon di Perumahan Graha Natura 

  

Hal ini dapat disebabkan karena ruang terbuka hijau yang telah ada di perkotaan 

dengan struktur tegakan tunggal dapat dikayakan dengan menambahkan struktur tambahan 

sehingga kemampuan dalam menyerap CO2 semakin optimal. Optimalisasi ruang terbuka hijau 

ini dilakukan dengan menanam vegetasi dari jenis - jenis yang berbeda untuk menciptakan 

struktur berlapis. Komposisi struktur yang ada tinggal disesuaikan dengan penambahan jenis 

vegetasi baru yang sesuai dengan struktur yang belum ada (tanaman perdu, semak, atau 

pohon). Kondisi ini akan menyebabkan kualitas ruang terbuka hijau akan bertambah baik karena 

dengan pengaturan jenis dan komposisi tanaman yang ada dalam suatu lahan ruang terbuka 

hijau maka kemampuan tata hijau tersebut dalam menetralisir CO2 juga semakin tinggi (Rijal, 

2008). Perumahan Graha Natura dapat menjadi contoh bahwa semakin luas RTH di suatu 

kawasan perumahan maka akan semakin besar nilai jasa lingkungannya. Selain itu dengan 

adanya RTH maka akan menambah estetika dan iklim mikro yang nyaman dalam hunian.  
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KESIMPULAN 

1. Hasil pengukuran didapatkan daya ikat karbon total di kawasan Perumahan Graha 

Natura sebesar 162,5 ton C/hektar. 

2. Luasan RTH dan variasi jenis pohon penyusun RTH berkorelasi positif terhadap nilai 

daya ikat karbon pada suatu RTH semakin besar luasan RTH dengan jumlah tanaman 

yang bervariasi jenis serta diameternya maka daya ikat karbon akan semakin tinggi. 
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Abstract 

Watershed highly vulnerable to environmental damage which impacted disaster in the 

downstream region. DAS Sampean is a watershed in East Java with extent area of 1277,38 km2, 

covering Bondowoso area about 80% and the remaining 20%  in Situbondo. Flooding in the area 

downstream of Situbondo and landslides upstream region in Bondowoso caused by land 

conversion in the upstream watershed Sampean. up stream of Sampean watershed need effort to  

rehabilitated that  based on agroforestry system which adapted in this location. Research 

conducted from April to May 2016. The tree species in the agroforestry of these area was 

recorded. Species which  unidentified created by its herbarium specimens to be identified in 

Purwodadi. The results of these research showed that 52 species recorded in agroforestry 

systems in Gubri Sub watershed. Agroforestry pattern which applied is mixed agroforestry. There 

is differences for trees preferences for agroforestry system by locally community between two 

areas.  

Keyword: Agroforestry, Rehabilitation, Sampean Watershed,  

PENDAHULUAN 

DAS Sampean adalah suatu DAS yang terletak pada tiga daerah, yaitu Bondowoso, 

Situbondo, dan Jember. Hulu sungai Sampean berada sekitar 800 meter di atas permukaan air 

laut (mdpl), sedangkan muaranya di 3 mdpl. Dengan panjang sungai 72 kilometer, perbedaan 

tinggi itu menjadikan gradien sungai cukup miring. Dalam kondisi normal pun aliran sungai 

tergolong deras. Berdasarkan data Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bondowoso 

2007, luas hutan di Kabupaten Bondowoso 59.867,95 hektar (ha). Areal itu terdiri atas 30.863,70 

ha hutan lindung dan 29.004,25 ha hutan produksi. Dari jumlah itu, 53.023 ha atau 88 persen 

berada di areal DAS Sampean dan menutup 33,99 persen lahan DAS. Komposisi areal lain di 

DAS Sampean juga tidak ideal. Perkebunan yang semestinya 28,71 persen, hanya ada 7,59 

persen. Sawah 19,76 persen, padahal idealnya tak lebih dari 3,12 persen. Tegalan idealnya 

maksimal 20,27 persen, yang ada 27,70 persen. Permukiman maksimal 3,22 persen, ternyata 

ada 4,62 persen. Komposisi DAS yang tidak ideal menyebabkan sedimentasi di Sungai 

Sampean. Akibat dari komposisi DAS di bawah standar itu, daerah tangkapan air menjadi tak 

memadai. Pada tanggal 4 Februari 2002, 18 Januari 2008 dan 8 Februari 2008, banjir bandang 

telah terjadi di Sungai Sampean Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Asmaranto et al., 2010). 

Kejadian banjir di Kabupaten Situbondo tahun 2002 dan 2008 merupakan dampak 

nyata dari kerusakan lahan dan manajemen DAS yang tidak terintegrasi dengan baik. Penyebab 

mailto:setyawan.10535@gmail.com
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utama banjir tersebut adalah terjadinya perubahan tata guna lahan (alih fungsi lahan) pada DAS 

bagian hulu (DAS Sampean Baru, Bondowoso), sehingga terjadi degradasi lahan (Wahyuni et al., 

2014). Kondisi ekosistem DAS yang kondusif akan mampu menggerakan sendi-sendi 

perekonomian kawasan. Untuk mencapai kondisi tersebut perlu upaya konservasi dan rehabilitasi 

tanah dan air di kawasan tersebut. Konservasi tanah dan air bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas lahan serta menurunkan atau menghilangkan dampak negatip pengelolaan lahan 

seperti erosi/longsor, sedimentasi dan banjir. Upaya konservasi tanah dan air dapat dilakukan 

secara sipil teknik (mekanis) dan secara vegetatif. Pengendalian erosi secara vegetatif 

merupakan pengendalian erosi yang didasarkan pada peran tanaman sehingga mengurangi daya 

pengikisan dan penghanyutan tanah oleh aliran permukaan (Atmojo, 2008). 

Upaya rehabilitasi kawasan DAS Sampean hulu yang didominasi oleh lahan pertanian 

penduduk perlu strategi yang tepat agar mampu diterima oleh masyarakat. Masyarakat kawasan 

hulu banyak yang mengaplikasikan sistem agroforestri untuk mendapatkan keuntungan ekonomi 

dari sistem tersebut. Sistem agroforestri merupakan salah satu sistem penggunaan lahan yang 

dikombinasikan dengan berbagai jenis tanaman antara lain tanaman buah-buahan, tanaman 

perkebunan, tanaman kehutanan, maupun tanaman pertanian. Kombinasi dari tanaman tersebut 

memberikan keuntungan ekologi dan ekonomi bagi masyarakat. Praktek agroforestri yang 

dikembangkan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat di dalam maupun di luar kawasan 

sebenarnya telah berkembang lama di masyarakat. Sistem tersebut merupakan pengetahuan 

empirik yang dihimpun dalam kurun waktu yang panjang akibat dari ketergantungan masyarakat 

terhadap hutan. Agroforestri yang dikembangkan masyarakat di dalam kawasan konservasi 

seperti Taman Wisata Alam, petani menghasilkan hasil hutan non kayu sebagai hasil utama dan 

tanaman semusim yang tahan naungan (Sumarhani, 2015).  

Sistem agroforestri pada masing – masing kawasan berbeda sehingga untuk 

mengetahui jenis – jenis tanaman penyusun perlu inventarisasi jenis. Sebagai contoh di kawasan 

Meru Betiri jenis tanaman pokok yang ditanam adalah asam jawa, durian, sedangkan tanaman 

selanya adalah biji peje (Pueraria javanica) (Sinaga, 2013). Di kawasan Lampung jenis tanaman 

dalam sistem agroforestri yang disusun sangat khas yang terdiri dari kombinasi tanaman pokok 

antara lain Karet klonal pagar pohon kayu, karet klonal monokultur, karet klonal- kayu campuran, 

hutan karet-jengkol, kelapa sawit pagar pohon kayu, kelapa sawit monokultur, kakao-kopi-buah-

kayu, jati-tanaman pangan, rambutan dan pohon legume – tanaman pangan. Susunan tersebut 

didasarkan pada keinginan masyarakat dan kondisi ekologi kawasan. Pada kombinasi tersebut 

dinilai menguntungkan bagi masyarakat dan berdampak positif pada jasa lingkungan (Wulandari, 

2009). Makalah ini disusun untuk memberikan informasi mengenai jenis – jenis tanaman 

penyusun pada sistem agroforestri di kawasan Sub DAS Gubri Kabupaten Bondowoso sebagai 

sumber masukan kebijakan mengenai jenis – jenis yang akan ditanam dalam program rehabilitasi 

di kawasan longsor DAS Sampean. 
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METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian survey yang dilakukan di kawasan kritis atau rawan 

longsor di kawasan Sub DAS Gubri yang merupakan bagian dari kawasan DAS Sampean. 

Penelitian dilakukan pada dua kecamatan yang terletak pada Sub DAS tersebut yaitu Kecamatan 

Wringin dan Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Survey dilakukan ada Bulan April dan 

Mei 2016 dengan alat yang digunakan yaitu alat tulis dan dokumentasi kamera sedangkan bahan 

yang digunakan yaitu tally sheet (tabel survei). SPL lahan agroforestri (non pekarangan) yang 

disurvai yaitu SPL dengan luasan 50 – 100 m2 dan setiap 1 SPL dianggap dalam 1 plot. Jenis 

pohon penyusun dicatat termasuk strata pohon, perdu, maupun tumbuhan bawah. Data yang 

diambil yaitu nama ilmiah jenis, nama daerah, serta pemanfaatannya. Jenis  -- jenis yang tidak 

teridentifikasi didokumentasikan, diambil sampel daun maupun buah atau bunga untuk dibuat 

herbarium untuk keperluan identifikasi di Kebun Raya Purwodadi. Indeks kesamaan kedua lokasi 

dihitung menggunakan persamaan IS = (2C/(A+B)), dengan keterangan IS merupakan indeks 

kesamaan, C merupakan jenis tanaman yang sama pada dua wilayah, (A+B) merupakan total 

jenis pada dua wilayah (Indriyanto, 2006) 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

Kecamatan Wringin dan Pakem termasuk dalam kawasan Sub DAS Gubri yang 

merupakan kawasan kritis di DAS Sampean Bondowoso. Hasil penelitian terdahulu di kawasan 

tersebut terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan erosi tanah. Penelitian Prasojo (2015), Sub 

DAS Gubri mempunyai debit banjir 64,4 m3/detik lebih besar dari Sub DAS yang lain dan hal 

tersebut membutuhkan rehabilitasi untuk mengurangi debit tersebut. Secara umum masyarakat di 

kawasan Sub DAS Gubri banyak membudidayakan jenis tanaman hutan produksi seperti sengon, 

jati, dan gmelina. Selain itu lokasi tersebut banyak dibudidayakan sawah tadah hujan yang 

ditanami jenis tanaman padi gogo yang digilir dengan palawija seperti jagung dan singkong. 

Beberapa lokasi yang sangat sulit diakses degan transportasi banyak dijumpai sistem hutan 

campuran / agroforestri.  

Hasil survei menunjukkan di Kecamatan Wringin (Gambar 1.) tercatat 41 jenis tanaman 

penyusun agroforestri di kawasan tersebut. Dari hasil frekuensi kehadiran tanaman dalam setiap 

plot tercatat jahe (Zingiber officinale) paling banyak dijumpai pada setiap plot di kawasan 

tersebut. Tanaman tersebut cocok dibudidayakan di lahan kering dan banyak dimanfaatkan 

masyarakat sebagai bumbu dapur. Mentaos (Wrightia pubescens) menjadi jenis kedua setelah 

jahe dan banyak digunakan kayunya untuk bahan bangunan atau kusen rumah.  Selain metaos 

terdapat pula angsana (Pterocarpus indicus), gmelina (Gmelina arborea), jati (Tectona grandis). 

Sebagian besar masyarakat kawasan tersebut mengandalkan bahan kayu dari alam untuk 

membangun rumah. Jenis – jenis tanaman budidaya seperti sengon, jati, dan gmelina banyak 

yang dijual setelah panen untuk menambah penghasilan. SPL di kawasan tersebut juga 
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dikombinasi dengan tanaman buah seperti durian (Durio zibenthinus) , pisang (Musa sp), jambu 

mete (Anacardium occidentale), jambu air (Syzygium aqueum) dan jambu batu (Psidium 

guajava). Jenis – jenis tersebut hanya dikonsumsi saja sebagai buah pendamping. Tanaman 

obat yang banyak dijumpai yaitu anggrung (Trema orientalis) yang dimanfaatkan masyarakat 

untuk obat diare dan masuk angin.   

 

Gambar 1. 20 Jenis tanaman dominan penyusun agroforestri di Kecamatan Wringin 
 

 

Berbeda dengan kecamatan Wringin, hasil survei di Kecamatan Pakem tercatat 

sebanyak 27 jenis tanaman penyusun SPL agroforestri. Di Kecamatan Pakem sendiri akses 

transportasi sangat mudah sehingga banyak dibudidayakan jenis hutan produksi seperti sengon, 

jati, dan gmelina. Beberapa SPL agroforestri hanya ditemukan pada beberapa tempat dengan 

akses transpotasi sedikit sulit. Jenis – jenis tanaman penyusun di kawasan tersebut didominasi 

oleh tanaman berkayu. Akses transpot yang dapat dijangkau menyebabkan masyarakat memilih 

budidaya tanaman berkayu yang sekaligus mampu memberikan penghasilan ekonomi dan bahan 
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bangunan ataupun mebel. Pada Gambar 2. Dapat dilihat bahwa jenis yang banyak ditanam yaitu 

jati (Tectona grandis), sengon (Albizia falcataria), mahoni (Swieitenia mahagoni) dan gmelina 

(Gmelina arborea). Jenis bambu keles (Bambusa vulgaris) dan Bambu petung (Dendrocalamus 

asper) banyak ditanam untuk bahan kerajian keranjang ikan pindang. Bambu petung sebagai 

bahan kontruksi rumah tradisional maupun kerajian. Tanaman buah hanya sedikit ditemukan di 

kawasan tersebut yaitu durian (Durio zibenthinus), pisang (Musa sp), Syzygium aqueum (jambu 

air) dan nangka (Artocarpus heterophyllus). Tanaman tersebut hanya sebagai buah pendamping. 

Jenis – jenis tanaman untuk bahan masakan seperti petai (Parkia speciosa), kelapa (Cocos 

nucifera) untuk bahan masakan dan buah segar, serta lamtoro (Leucaena leucochepalla).  

   

 

Gambar 2.  20 Jenis tanaman dominan penyusun agroforestri di Kecamatan Pakem 
 

Berdasarkan nilai indeks kesamaan pada dua lokasi, menunjukkan bahwa di kedua 

lokasi tersebut memiliki preferensi jenis yang berbeda. Indeks kesamaan jenis pada kedua lokasi 

rendah yaitu 44 %. Secara umum jika digabungkan SPL pada kedua lokasi didapatkan bahwa 

sebagian besar masyarakat membudidayakan jenis tanaman berkayu untuk mencukupi 

kebutuhan finansialnya. Pada Lampiran 1. dapat dilihat bahwa jati mendominasi agroforestri di 

kawasan Sub DAS Gubri dilanjutkan dengan kopi (Coffea robusta), kelapa (Cocos nucifera), 

mahoni (Sweitenia mahagoni) dan angsana (Pterocarpus indicus). Tanaman berkayu yang 

menjadi dominan yaitu kedoya (Disoxylum gaudichaudianum), sono keling (Dalbergia latifolia), 
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sengon (Albizia falcataria) dan tekik (Albizia chinensis). Jenis tanaman buah yang banyak 

dijumpai pada dua wilayah tersebut yaitu durian, pisang, wuni, dan nangka sebagai buah 

pendamping. Tanaman untuk bumbu masak yang banyak ditemui yaitu seperti aren, (Arenga 

pinnata), kelapa (Cocos nucifera) dan pinang (Areca cathecu). Sebagian besar tanaman yang 

ditanam di kawasan tersebut merupakan tanaman tahan kering.  

 

Gambar 3.  20 Jenis tanaman dominan penyusun agroforestri secara umum di 
Kecamatan Wringin dan Pakem 

 
Pemanfaatan Sistem Agroforestri dalam Konservasi Lahan Daerah Aliran Sungai 

Vegetasi mempunyai arti penting dalam konservasi tanah dan air sehingga 

keberadannya perlu dilestarikan. Asdak (2010) menyebutkan bahwa vegetasi hutan mempunyai 

fungsi antara lain mempertahankan tanah pada tempatnya sehingga tidak terjadi erosi. Fungsi 

yang kedua yaitu memberikan tambahan kapasitas daya tampung air yaitu dengan cara 

mengurangi air larian di bawah tajuk. Fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan infiltrasi sehingga 

mempengaruhi daur hidrologi suatu kawasan. Kawasan DAS Sampean hulu dengan kelerengan 

curam banyak berubah menjadi kawasan pertanian produktif seperti untuk pertanian padi gogo, 

singkong dan jagung, serta tanaman budidaya seperti jati, gmelina, dan sengon. Potensi 
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agroforestri di kawasan tersebut belum dikembangkan secara optimal untuk mengatasi lahan 

kritis di daerah tersebut. Tanaman buah seperti durian, nangka, jambu air bermanfaat secara 

ekologi dan ekonomi jika dikembangkan untuk rehabilitasi kawasan. Tanaman berkayu yang 

dikembangkan masyarakat seperti jenis polong – polongan (petai, tekik, sengon, kaliandra, sono 

keling, dan angsana) mempunyai pertumbuhan cepat, perakaran dalam, bermanfaat untuk 

menambah bahan organik tanah, serta memperbesar kemampuan tanah dalam menahan dan 

menyerap air hujan yang jatuh. Dalam menekan laju erosi, upaya konservasi dapat dilakukan 

secara terpadu antara pendekatan sipil teknik (mekanis) dan secara vegetatif seperti pembuatan 

teras dengan penanaman ganda (Multiple cropping), termasuk sistem agroforestri yang 

memadukan tanaman pertanian dengan ternak (Atmojo, 2008). Jenis – jenis tanaman buah dapat 

dikombinasikan dalam sistem agroforestri untuk mengatasi lahan kritis di kawasan hulu DAS 

Sampean. 

 

Kesimpulan 

1. Tercatat 52 jenis tanaman pada SPL agroforestri di kawasan Sub DAS Gubri dengan 

kombinasi mayoritas tanaman berkayu dan tanaman buah – buahan. 

2. Preferensi jenis yang ditanam masyarakat pada dua kecamatan yang diamatai berbeda 

terbukti pada indeks kesamaan jenis dengan nilai hanya 44 %. 

3. Jenis tanaman yang ditanam masyarakat pada SPL agrooresti di Sub DAS Gubri 

mempunyai peluang untuk dikembangkan dalam sistem rehabilitasi kawasan di lahan 

kritis DAS Sampean dengan berdasar preferensi jenis tanaman terpilih masing – masing 

wilayah. 
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Lampiran 1. 52  jenis tanaman penyusun agroforestri di kawasan Sub DAS Gubri 

No. Jenis Nama Lokal 

1 Acmena accuminatisima   

2 Adenanthera pavonina segawe 

3 Albicia procera wangkal 

4 Albizia lebbeck wangkal 

5 Aleurites moluccana kemiri 

6 Annona muricata sirsat 

7 Aphanamixis polystachya   

8 Lanea coromandelica bantenan 

9 Canna discolor ganyong 

10 Carica papaya pepaya 

11 Chrysophyllum cainito kenitu 

12 Cinnamomum inners kayu manis 

13 Citrus grandis jeruk bali 

14 Colocasia esculenta talas 

15 Dendrocalamus asper pring petung 

16 Enterolobium cyclocarpum sengon buto 

17 Flacourtia sp   

18 Garuga floribunda   

19 Hibiscus similis waru gunung 

20 Anacardium occidentale jambu mente 

21 Malotus mollucanna walik angin 

22 Manihot esculenta ketela 

23 Parkia speciosa petai 

24 Pipturus argenteus   

http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59164
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25 Psidium guajava jambu biji 

26 Senna siamea johar 

27 Sterculia campalunata  kelumpang 

28 Wrightia pubescens mentaos 

29 Zingiber officinale jahe 

30 Albizia chinensis tekik 

31 Antidesma bunius wuni 

32 Areca cathecu pinang 

33 Mangifera indica mangga 

34 Melia azedarach mindi 

35 Syzygium aqueum jambu air 

36 Caliandra portociensis kaliandra 

37 Dalbergia latifolia sono keling 

38 Disoxylum gaudichaudianum kedoyo 

39 Leucaena leucochepala lamtoro 

40 Trema orientalis anggrung 

41 Albizia falcataria sengon 

42 Arenga pinnata aren 

43 Durio zibenthinus duren 

44 Gmelina arborea gmelini 

45 Artocarpus heterophyllus nangka 

46 Bambusa vulgaris bambu keles 

47 Musa sp pisang 

48 Pterocarpus indicus sono 

49 Sweitenia mahagoni mahoni 

50 Cocos nucifera kelapa 

51 Coffea robusta kopi 

52 Tectona grandis jati 
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JENIS-JENIS EUPHORBIACEAE (JARAK-JARAKAN) ENDEMIK DI SUMATRA  

Tutie Djarwaningsih 

“Herbarium Bogoriense” Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi ,Cibinong Science 

Center – LIPI. Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong 16911 

Email: tutie_teresia@yahoo.com 

 

ABSTRACT  

 
Geologically, Indonesia tranversed by two lanes of the young mountain’s world 

that is Mediterranean Mountains in the west and Circum Pacific Mountains in the 

east. Uniqueness geology of Indonesia, caused the high endemicity of flora, 

fauna and a microbe. Indonesia has an endemicity level of flora between 40 – 

50% of the total flora on each island, with the exception of Sumatra that 

endemicity is estimated to be only 23%. The purpose of this research was to 

know, how many Euphorbiaceae’s endemic in Sumatra certainty. The method 

used in this research is exploration and observation of specimen herbarium and 

literature. The results of this study that some plant of Euphorbiaceae (jarak-

jarakan) are endemic to Sumatra i.e. Clonostylis forbesii S. Moore, Gymnanthes 

remota (Steenis) Esser, Mallotus sphaerocarpus (Miq.) Mull. Arg, Sauropus 

asymmetricus Welzen, Trigonostemon magnificum, R.I. Milne. Information of 

distribution, ecology etc. of those species will be presented in this paper. 

Keywords: endemic, Euphorbiaceae, jarak-jarakan, Sumatra. 

 

PENDAHULUAN 

Keanekaragaman hayati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi 

dan isinya, termasuk eksistensi manusia. Keanekaragaman hayati sudah dimanfaatkan sejak 

manusia ada misalnya sebagai sumber pangan, obat-obatan, energi dan sandang, jasa penyedia 

air dan udara bersih, perelindungan dari bencana alam hingga regulasi ikim, untuk 

perekembangan   sosial, budaya dan ekonomi. Secara geologis, Indonesia dilalui oleh dua jalur 

mailto:tutie_teresia@yahoo.com
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pegunungan muda  dunia yaitu Pegunungan  Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan 

Sirkum Pasifik di sebelah timur. Secara biogeografis  bentang alam Indonesia membentuk 

bioregion yang dapat dipisahkan antara biogeografi flora dan fauna Asia dengan Australasia 

sehingga terbentuklah garis Wallacea dan garis biogografi seperti garis Weber dan Lydekker. 

Posisi tersebut menyebabkan Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi ( 

Anonim, 2014).  

Keanekaragaman ekosistem di Indonesia menyebabkanya kaya akan  keanekaragaman 

jenis dan genetik. Sampai saat ini tercatat keanekaragaman jenis alga 1.500, 80.000 jenis 

tumbuhan berspora, 595 jenis lumut kerak, 2.197 jenis paku-pakuan dan 30.000 – 40.000 jenis 

tumbuhan berbiji (15,5 % dari total  jumlah flora di dunia). Selain itu keunikan geologi Indonesia 

ini menyebabkan tingginya endemisitas flora, fauna dan mikroba. Indonesia memiliki tingkat 

endemisitas flora antara 40–50 % dari total jenis flora pada setiap pulau, kecuali Sumatra yang 

endemisitasnya diperkirakan hanya 23 % ( Anonim, 2014).  

Endemisitas tersebut bisa hilang sebelum terdata dikarenakan kerusakan habitat, 

masuknya jenis-jenis asing invasif (JAI), penebangan pohon yang bernilai ekonomis secara 

berlebihan, perubahan fungsi hutan. Berbagai upaya untuk mendukung kelestarian tumbuhan 

beserta satwa penyerbuk dan pemencar biji, antara lain dibangunnya Taman Kehati yang 

dituangkan dalam Pasal 57  ayat (1) huruf b Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang  

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prioritas jenis yang akan dilestarikan adalah 

tumbuhan lokal, endemik, dan langka (Anonim, 2014). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

dengan pasti jenis-jenis endemik di Sumatra khususnya pada suku Euphorbiaceae yang nantinya 

bisa dijadikan acuan untuk melakukan eksplorasi, konservasi dan pengupayaan pemulihan 

populasinya di alam. 

  

BAHAN DAN CARA KERJA 

Bahan yang digunakan berupa spesimen herbarium yang disimpan di Herbarium 

Bogoriense (BO). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

penjelajahan, koleksi flora  dan pengamatan specimen herbarium. Cara koleksi flora dilakukan 

dengan mengikuti metode Balgooy (1987) dan Rugayah dkk.(2004). Hasil penjelajahan jenis-

jenis Euphorbiaceae dari Sumatra selanjutnya dilakukan identifikasi dengan membandingkan 

spesimen tersebut terhadap spesimen herbarium yang ada di “Herbarium Bogoriense” Bidang 

Botani, Pusat Penelitian  Biologi – LIPI, Cibinong Science Center. Tata nama mengacu pada 

sistem penamaan Flora of Java (Backer & Bakhuizen van den Brink 1963, 1965, 1968) dan buku-

buku atau majalah hasil revisi suku-suku di kawasan Malesia. Semua spesimen herbarium dari 

suku Euphorbiaceae dipilah dan didata serta ditunjang dengan penelusuran pustaka.  Kemudian 
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dilakukan pengamatan terhadap jenis-jenis Euphorbiaceae yang hanya berasal dari Sumatra. 

Jenis-jenis Euphorbiaceae dari Sumatra yang ditemukan tersebut dicatat informasi 

persebarannya, manfaatnya, ekologinya dll., selanjutnya dilakukan pendokumentasian.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa jenis tumbuhan dari suku 

Euphorbiaceae (jarak-jarakan) ada yang endemik di Sumatra yaitu Clonostylis forbesii S. Moore, 

Gymnanthes remota  (Steenis) Esser, Mallotus sphaerocarpus (Miq.) Mull. Arg., Sauropus 

asymmetricus  Welzen, Trigonostemon magnificum R.I. Milne. Informasi persebaran, ekologi dll. 

dari jenis-jenis tersebut akan disampaikan dalam makalah ini. 

Clonostylis forbesii S. Moore  

Merupakan pohon. Daun menjorong, gundul. Perbungaan betina panjangnya mencapai 3 

cm. Bunga betina dengan daun kelopak menyegitiga sampai membundar telur. 

Persebaran. Diketahui hanya dari 1 spesimen dengan bumga betina yang dikoleksi oleh 

Forbes dari Sumatra. Spesimen ini dikoleksi dari Moeara Mengkoelem, Sungai Rawas, 

Palembang, Sumatra. 

Gymnanthes remota  (Steenis) Esser 

Merupakan perdu sampai pohon kecil, tingginya dapat mencapai 6.5 m. Daun 

menjorong, berkelenjar. Perbungaan biasanya aksiler, terdiri dari bunga jantan dan betina. Buah 

menggantung, dengan tangkai buah panjangnya mencapai 9 cm. Biji tanpa karunkula (sumbat 

tembaga), coklat tua, berbintik-bintik.  

Persebaran. Hanya ditemukan di Poetjoek Angasan, Aceh, Gajolanden, Sumatra  

Ekologi. Ditemukan di hutan hujan pegunungan, di batu-batu kapur, pada ketinggian  

1600 – 2000 m. Bunga ditemukan pada bulan-bulan Januari, Maret dan Agustus; sedangkan 

buahnya dikoleksi pada bulan Juni dan Juli. 

Mallotus sphaerocarpus (Miq.) Mull. Arg, 

Tumbuhan berupa pohon kecil sampai besar, tingginya dapat mencapai 30 m. 

Indumentum tersusun dari jumbai rambut yang berbentuk bintang dan kelenjar rambut berwarna 

kuning sampai jingga. Penumpu menyegitiga sempit, berambut rapat. Daun berhadapan, tangkai 

daun barambut rapat sampai jarang; helaian membundar telur sampai menjorong, berkelenjar 

seperti gigi. Perbungaan tandan, tunggal, tegal, berambut rapat. Bunga: tangkai berambut rapat. 

Perbungaan jantan panjangnya mencapai 21 cm, dengan 6 – 13 bunga per daun gagang; bunga 

jantan dengan benangsari 30 – 38, gundul. Perbungaan betina panjangnya mencapai 14 cm, 

dengan 1 bunga per daun gagang. Buah tidak merekah, membulat. Biji berbentuk seperti lensa, 

permukaan menggelembur, suram, hitam. 

Persebaran. Ditemukan di Kutatjane; Ketambe, Leuser Nature Reserve, Aceh, Sumatra 

Utara; Tandjoeng Morawa, Sibolangit; Priaman, Sumatra.. 
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Ekologi. Secara umum ditemukan di hutan sekunder yang sudah terganggu, hutan hujan 

primer, hutan hujan yang terganggu, sepanjang sungai Alas, tempat terbuka, tanah lempung 

berpasir, pada ketinggian 30 – 500 m. Masa pembungaan Februari sampai Maret; sedangkan 

masa pembuahannya pada bulan April sampai Oktober. 

Nama local. Sumatra: Pepuah (Gajo); rumpi rawan. Buah dimakan oleh orang hutan. 

Sauropus asymmetricus  Welzen 

Tumbuhan berupa perdu kecil. Penumpu menyegitiga, tetap menempel. Daun 

membundar telur. Perbungaan berupa berkas sampai tandan pendek, di ketiak; bunga tunggal, 

terdiri dari bunga jantan dan betina. Buah agak bulat. Biji menyegitiga pada irisan melintang.  

Persebaran. Sumatra, Indonesia 

Ekologi. Ditemukan di bukit hutan primer dan sekunder, di batu-batu kapur pada 

ketinggian 500 m. Musim pembungaannya pada bulan Desember, sedangkan musim 

pembuahannya bulan Oktober sampai Mei. 

 Nama lokal. Kajoe ira (Sumatra) 

Trigonostemon magnificum R.I. Milne 

Pohon menyemak dengan tinggi mencapai 5 m. Indumentum berwarna kuning belerang. 

Tangkai daun berbulu balig halus rapat. Helaian daun melonjong-membundar. Perbungaan di 

ketiak, berbulu, biseksual; bunga jantan dengan daun mahkota ungu-hitam, menjorong; kelenjar 

5 bentuk seperti telur. Bunga betina ungu kehijauan-hitam. Buah berupa kapsul bercuping-3. Biji 

merah-coklat tua, membulat serong.  

Persebaran. Aceh, c. 75 km WNW of Medan, Gunung Leuser National Park, Sikunder 

forest reserve, Besitang river. 

Ekologi. Hutan payau, pada ketinggian 50 – 100 m 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini sementara bisa disimpulkan, bahwa ada beberapa jenis Euphorbiaceae 

yang endemic di Sumatra. Beberapa di antaranya merupakan jenis baru, sehingga spesimennya 

masih sangat kurang. Untuk itu informasinya masih sangat dibutuhkan dari lapangan. Dengan 

demikian masih diperlukan kegiatan eksplorasi untuk mencari jenis-jenis tersebut, sehingga data-

datanya lebih lengkap, selanjutnya dapat dipakai sebagai acuan arah konservasinya, terutama 

untuk jenis-jenis yang bermanfaat. 
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ABSTRACT 

Pruning aims to increase and improve production quality because the nutrients are 
absorbed by the roots directly distributed to the leaves as the plant so that the plant stems will 
form a strong and upright. Too much leaves also interfere with the production process for it is also 
necessary to pruning of leaves so that the results of photosynthesis can be concentrated to the 
production process. This research examines methods of pruning on chilli plants known for 
massive growth characteristics and chilli crop production. The method used consists of pruning 
25%, 50% and without prunings. Parameters measured were plant height, number of branches, 
the diameter of the base, and number of productive branches. Generative growth parameters 
include total fruit weight, fruit weight per fruit, fruit length, flower number, fruit number and 
percentage of flowers become the fruit. The results showed that the treatment effect on the of 
leaves pruning chilli production at harvest both in quantity and quality. Pruning of leaves on a 
large chilli plants by 25% (T1) provides an increase in production, the percentage of flowers 
become fruit and fruit weight. Average production of chili without crop (T0) at 1204.11, with 
prunings 25% (T1) of 1416.94 g / plant, clipping 50% (T2) of 1277.92 gr / plant. The conclusion of 
this study are pruning leaves 25% on a chilli plant can increase production by 20% compared with 
no prunings. 
 
Keywords: leaves pruning, production, vegetative and generative growth 

 
PENDAHULUAN 

Pemangkasan dapat memberikan pengaruh pada beberapa proses fisiologi maupun 

biomasa tanaman. Kandungan gula, proses membuka menutupnya stomata, proses 

pembungaan dan pembentukan buah adalah proses yang dapat dipengaruhi adanya 

pemangkasan. Pemangkasan dapat menstumulasi pembentukan klorofil lebih banyak. 

Kandungan gula pada tanaman akan menurun bila dilakukan pemangkasan karena hasil 

fotosintesa banyak yang terbongkar (Muhammad Hatta, 2012, Sukarmin dan Farihul Ihsan, 2012) 

Tanaman cabe besar merupakan tanaman yang dapat tumbuh lebih dari satu tahun. 

Produktifitas tanaman cabe besar dipengaruhi oleh pertumbuhan vegetative tanaman, sedangkan 

pertumbuhan vegetative merupakan perwujudan dari berbagai factor yang mempengaruhinya 

seperti benih jarak tanam, kesuburan tanah, iklim dan sebagainya (Anonymous, 2009). 

Untuk meningkatkan efisiensi budidaya tanaman dapat dilakukan melalui kegiatan kultur 

teknis yang tepat, misalnya pengaturan pemangkasan. Pemangkasan juga bertujuan untuk 

memperpanjang siklus hidup tanaman karena dengan pemangkasan dapat muncul tunas-tunas 

baru yang produktif. Adanya pemangkasan setelah panen pertama menyebabkan petani tidak 

perlu menanam kembali dengan  tanaman baru pada periode tanam berikutnya. Hal ini perlu 

dikaji secara mendasar dengan cara mengidentifikasi hal hal yang terjadi akibat adanya 
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pangkasan baik saat awal pertumbuhan maupun setelah periode panen pertama selese (Sherly, 

dkk.,2010) 

Informasi yang diperoleh dari penelitian dasar ini, diharapkan dapat digunakan sebagai 

landasan  untuk penelitian terapan pada periode selanjutnya yaitu penelitian tentang  teknologi 

budidaya tanaman yang lebih efisien dan  penelitian terapan tentang produktifitas lahan 

persatuan waktu 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Bulan Maret 2016 di lahan percobaan dan laboratorium Fakultas 

Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur.  

 

Bahan 

Bibit tanaman cabe, pupuk NPK, polybag, dan tanah taman 

  

Metode dan Parameter Pengamatan 

Menggunakan rancangan acak lengkap sederhana diulang tiga kali. Perlakuan penelitian yaitu 

pemangkasan daun (T) terdiri dari 3 level yaitu tanpa pangkas (T0), dipangkas 25% (T1) dan 

dipangkas 50% (T2). Parameter Penelitian terdiri dari pengamatan karakteristik pertumbuhan 

vegetatif (tinggi tanaman, jumlah cabang, diameter pangkal, dan cabang produktif) dan 

pertumbuhan generative (jumlah bunga, jumlah buah, prosentase bunga jadi buah,berat buah 

total dan per buah serta panjang buah) 

 

Cara Kerja 

Pembibitan tanaman cabe dan transplanting ke tempat penanaman. 

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, pemupukan, pengendalian hama penyakit tanaman. 

Pemangkasan daun saat tanaman mencapai sekitar 30 cabang (30-40 hari) 

Pengamatan data pertumbuhan dan produksi periode panen pertama 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan Vegetatif 

Hasil pengamatan parameter pertumbuhan dan produksi pada penelitian ini disajikan sebagai 

berikut: 
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Tabel 1. Rata-Rata Data Karakteristik Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Cabe  

 

Perlakuan 
Tinggi Tanaman 

(35 HST, cm) 

Jumlah Cabang 

(35 HST) 

Diameter Pangkal 

(35 HST, mm) 

Cabang Produktif 

(49 HST) 

T0 50.13 29.46 75.22 45.22 a 

T1 48.52 30.22 73,25 52.56 b 

T2 47.77 30.44 73.22 50.33 b 

BNT TN TN TN 3.17 

 

Pemangkasan daun dilakukan saat tanaman sekitar 30 HST  saat tanaman memasuki 

fase vegetatif maksimal. dan karakteristik tanaman cabe setelah pangkasan daun dapat 

ditunjukkan pada tabel 1. Karakteristik tanaman cabe menunjukkan bahwa rata rata jumlah 

cabang produktif, jumlah bunga dan jumlah buah pada periode pertumbuhan sebelum panen 

tidak berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pemangkasan kondisi tanaman cabe 

seragam. Pemangkasan daun dapat merangsang cabang tanaman lebih produktif. 

Jumlah cabang produktif  pada berbagai perlakuan pemangkasan juga menunjukkan 

perbedaan yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemangkasan daun 

mempengaruhi proses pembentukan bunga dan buah. Tanaman dengan jumlah daun yang 

berbeda akibat adanya pemangkasan mempunyai kemampuan berfotosintesa yang berbeda 

dalam mendukung pembentukan bunga dan buah dan kompetisi penggunaan assimilate yang 

terjadi diantara organ tanaman cabe bisa berpengaruh buruk. Selanjutnya Ganjare et all, 2013 

menjelaskan bahwa tanpa adanya perompesan berarti membiarkan daun yang ada pada 

tanaman itu sendiri untuk bersaing dengan organ lain dalam menggunakan assimilate sedangkan 

daun yang telah tua dan tidak produktif apabila tidak dipangkas maka akan cenderung bersifat 

parasite. 

 

Pertumbuhan Generatif 

Tabel 2. Rata-Rata Data Karakteristik Pertumbuhan Generatif Tanaman Cabe  

 

Perlakuan / 

Umur 

Karakteristik Produksi Tanaman Cabe Akibat Ada Pangkas Daun 

Berat buah 

(gr) per 

tanaman 

Panjang 

Buah 

(cm) 

Berat Per 

Buah (gr) 

Jumlah 

Buah 

Total 

Jumlah 

Bunga 

Prosentase 

bunga jadi 

buah 

T0 1204.11 a 11.20 10.62 113.33 a 162.88 a 69.58 

T1 1416.94 b 12.75 10.45 135.65 c 190.56 c 71.18 

T2 1277.92 a 11.85 10.60 120.56 b 181.34 b 66.48 

BNT 83.31 TN TN 2.66 2.50 TN 
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Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa pemangkasan daun memberikan pengaruh pada 

karakteristik tanaman cabe dalam menghasilkan buah baik secara kuantitas. Secara kualitas 

maupun prosentase bunga menjadi buah tidak berbeda nyata. Pemangkasan daun dapat 

menyebabkan  assimilate yang dihasilkan tanaman bisa lebih terkonsentrasi ke bagian buah dan 

tidak terjadi kompetisi penggunaan asimilat antara organ vegetative dan buah sehingga dapat 

diperoleh hasil panen (produksi ) yang lebih banyak. Surtinah, 2005 dan Putri Kurniawati, 2011 

menjelaskan bahwa bahan kering yang disuplai kedalam biji atau buah merupakan hasil 

metabolism tanaman, namun apakah asimilat yang ditimbun tersebut merupakan asimilat 

sebelum berbunga atau sesudah berbunga atau pasa saat pengisian biji atau buah. Selanjutnya 

Widiwurjani, 2015 menjelaskan bahwa pemangkasan cabang untuk membentuk kanopi tanaman 

cabe juga berpengaruh pada peningkatan produksi karena sinar matahari sebagai sumber energi 

dapat terdistribusi secara merata pada permukaan daun. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemangkasan daun memberikan 

karakteristik pertumbuhan dan produksi pada tanaman cabe yang berbeda dibandingkan dengan 

tanpa pangkasan. Pemangkasan dapat berpengaruh pada produksi cabe saat panen baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Pemangkasan daun sebesar 50% memberikan peningkatan produksi, 

prosentase bunga jadi buah dan berat buah. Rata-rata produksi cabe tanpa pangkas (T0) 

sebesar 1204.11, dengan pangkasan 25% (T1) sebesar 1416.94 gr / tanaman, pangkasan 50% 

(T2) sebesar 1277.92 gr / tanaman 
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ABSTRACT 

 
The aim of this research is to know the diversity and the genetic relationship of faloak plant which 
growth in Kupang City based on its morphological character. This research was designed by 
using explorative design. Faloak plant was taken from Kupang City region (4 districts, i.e. 
Oebobo, Kelapa Lima, Alak, Maulafa). The obtained quantitative and qualitative data was scored, 
then analyzed using MVSP program with UPGMA method at similar coefficient of Nei & Li.  The 
diversity of quantitative characters of faloak plant in 4 districts in Kupang city based on its 
morphological character i.e. weight of fruit in each districts is 26.6 gr (Oebobo), 32.6 gr (Kelapa 
Lima), 35.5 gr (Alak), 30.66 gr (Maulafa); number of seed in each districts is 11.3 (Oebobo), 10 
(Kelapa Lima), 18.25 (Alak), 8 (Maulafa); weight of seed in each districts is 4.6 gr (Oebobo), 3.56 
gr (Kelapa Lima), 6.75 gr (Alak), 4.66 gr (Maulafa); length of leaf stem in each districts is 6.16 cm 
(Oebobo), 5 cm (Kelapa Lima), 6 cm (Alak), 4.33 cm (Maulafa); length of leaf sheet in each 
districts is 13.5 cm (Oebobo), 16.43 cm (Kelapa Lima), 5.5 cm (Alak), 9.66 cm (Maulafa); width of 
leaf in each districts is 8.73 cm (Oebobo), 9.93 cm (Kelapa Lima), 10.75 cm (Alak), 6.83 cm 
(Maulafa). Dendogram shows that faloak plant which growth in Kupang city with 4 populations 
was divided in 3 primer groups and 11 sub-groups at similar coefficient 0.93 or 93%. The highest 
genetic diversity based on morphological character found in faloak population at Kelapa Lima 
district 0.660, while the lowest genetic diversity found in faloak population at Alak district 0.954. 
 
Keywords : Plant  Diversity, Sterculia quadrifida R.Br, Morphological. 

   
PENDAHULUAN 

Sebagai salah satu Provinsi penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), sebagian besar 

wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah semi arid, dengan potensi alam dan 

sebaran tumbuhan yang memiliki peran besar bagi masyarakat di daerah ini. Laporan Dinas 

Kehutanan Provinsi NTT (2007) menunjukkan bahwa di Pulau Timor terdapat tidak kurang 544 

jenis vegetasi perdu dan pohon dan terdapat 29 jenis produk HHBK yang mencakup hasil buah, 

biji, getah, minyak atsiri, kayu aromatik, madu, produk lak, bahan pewarna alami hingga 

tumbuhan obat. Di antara jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat 

adalah Faloak (Sterculia quadrifi da R. Br.). Kulit batang faloak dipercaya dapat digunakan untuk 

mengobati penyakit liver, hepatitis, ginjal, reumatik, sakit pinggang, anemia, kanker, tipus, 

malaria, pembersih darah setelah melahirkan dan memulihkan stamina (Siswadi dan Rianawati, 

2014). 

Sebaran tumbuh tanaman faloak di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat di Kabupaten 

Belu sebanyak 6,25 pohon/ha, Kabupaten Timor Tengah Utara 1,4 pohon/ha, Kabupaten Timor 

mailto:uslanspd@gmail.com
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Tengah Selatan 14,16 pohon/ha, Kabupaten Kupang7,95 pohon/ha dan Kota Kupang 4,84 

pohon/ha (Siswadi et al., 2013). Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat sekitar yang 

memanfaatkantanaman ini sebagai obat, maka dari hari ke hari tingkat eksploitasinya semakin 

meningkat. Hal ini dibuktikan  dengan hampir setiap tanaman faloak  yang dijumpai 

terutama di daerah Kota  maupun Kabupaten Kupang kulit kayunya tidak ada yang utuh, karena 

sudah diambil untuk digunakan (Uslan, 2015). 

Mengingat tanaman faloak diharapkan menjadi salah satu tanaman hasil hutan yang 

berpotensi sebagai obat tradisional maka upaya menjadikannya sebagai potensi unggulan harus 

dimulai saat ini. Pengkajian terhadap struktur morfologi juga dibutuhkan dalam membantu 

identifikasi. Adanya karakter yang mirip, menunjukkan hubungan kekerabatan antar spesies pada 

suatu famili dalam habitat yang sama (Nabilah et al., dalam  Ashari 2006). 

 Pengkajian terhadap morfologi dan anatomi memiliki kontribusi terhadap pengetahuan di 

dalam bidang ilmu taksonomi, evolusi dan ekologi di dalam spesies tanaman-tanaman 

Angiospermae (Cortéz dan Carmello-Guerreiro, 2008). Oleh karena itu diperlukan studi pada 

tanaman faloak dengan menggunakan karakter morfologi untuk memperoleh gambaran variasi 

dari tanaman tersebut di Pulau Timor khususnya daerah Kota Kupang. 

METODE PENELITIAN 

Bahan dan Cara Kerja 

Penelitian ini mennggunakan metode metode purposive sampling. Bahan-bahan yang 

digunakan berupa daun, buah dan biji tanaman faloak diambil dari sekitaran wilayah Kota 

Kupang (Kec. Oebobo 3 lokasi, Kec. Kelapa Lima 3 lokasi, Kec. Alak 4 lokasi, Kec. Maulafa 3 

lokasi). Alat-alat yang digunakan berupa GPS untuk mengukur titik koordinat tempat tumbuhnya 

tanaman, timbangan analitik untuk mengukur berat buah dan biji, pisau atau cutter untuk 

memotong sampel, kantong plastik untuk tempat koleksi sampel, kertas label, benang dan mistar 

untuk mengukur panjang dan lebar daun. Pengamatan dilakukan terhadap karakter tanaman 

faloak meliputi: morfologi daun (bentuk daun, ukuran daun, warna daun dan tepian daun), 

morfologi buah (tekstur kulit buah, berat buah (gram) dan warna kulit buah), morfologi biji (tekstur 

biji, warna biji, berat biji (gram) dan jumlah biji) yang selanjutnya data kuantitatif dan kualitatif 

yang diperoleh selanjutnya di-scoring. Pemberian skor digunakan angka-angka atau tanda-tanda 

tertentu yang bertujuan untuk mempermudah pengolahan hasil. Kemudian data dianalisis pada 

program MVSP dengan metode UPGMA pada koefisien kesamaan Nei & Li. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakter-Karakter Morfologi Tanaman Faloak (Sterculia quadrifida R.Br) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 4 Kecamatan, masing-masing Kecamatan 

dipilih 3 dan 4  lokasi dan tiap lokasi merupakan daerah yang umum ditumbuhi tanaman faloak di 

Kota Kupang di dapatkan data untuk penyusunan deskripsi tanaman faloak berdasarkan karakter 

morfologi. 
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Hasil pengamatan parameter pada karakter morfologi daun tanaman faloak yang tumbuh 

di 4 lokasi menunjukkan bahwa karakter morfologis daun diketahui bahwa pada parameter 

bangun daun, tepi daun dan ujung daun di lokasi Kecamatan Kelapa Lima 2 memiliki keragaman 

yaitu bangun daun bulat telur, tepi daun bergelombang, ujung daun meruncing dan susunan 

tulang daun menyirip. Dan pada parameter lebar daun yang terlebar  yaitu pada sampel Kelapa 

Lima 1 dan Alak 1 yaitu sebesar 12 cm, sedangkan untuk ukuran panjang tangkai daun yang 

terpanjang pada sampel Kelapa Lima 1 yaitu sebesar 7,5 cm. Pada pengamatan panjang helaian 

daun yang terpanjang pada sampel Kelapa Lima 3 yaitu sebesar 18 cm. 

Data hasil pengamatan parameter pada karakter morfologi daun tanaman faloak di 4 

Kecamatan  pengambilan sampel di Kota Kupang dapat di lihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Karakteristik Morfologi Daun Tanaman Faloak (Sterculia quadrifida R.Br) 
 
 

Sampel 

Pengamatan dan Parameter 

Bangun 
daun 

Tepi daun Ujung daun Susunan 
tulang 
daun 

Lebar 
daun 

Panjang 
tangkai 

daun 

Panjang 
helaian 
daun 

Oebobo 1 Jantung Rata Meruncing Menyirip 7,5 cm 6,5 cm 13 cm 

Oebobo 2 Jantung Rata Meruncing Menyirip 10 cm 7 cm 14 cm 

Oebobo 3 Jantung Bergelombang Meruncing Menyirip 8,7 cm 5 cm 13,5 cm 

Kelapa Lima 1 Jantung Rata Tumpul Menyirip 12 cm 7,5 cm 15 cm 

Kelapa Lima 2 Bulat 
telur 

Bergelombang Meruncing Menyirip 6,3 cm 1,5 cm 16,3 cm 

Kelapa Lima 3 Jantung Bergelombang Meruncing Menyirip 11,5 cm 6 cm 18 cm 

Alak 1 Jantung Bergelombang Meruncing Menyirip 12 cm 4,5 cm 16 cm 

Alak 2 Jantung Bergelombang Meruncing Menyirip 8 cm 6,5 cm 13 cm 

Alak 3 Jantung Bergelombang Meruncing Menyirip 12 cm 7 cm 17 cm 

Alak 4 Jantung Rata Meruncing Menyirip 11 cm 6 cm 16 cm 

Maulafa 1 Jantung Bergelombang Meruncing Menyirip 6,5 cm 4 cm 10 cm 

Maulafa 2 Jantung Rata Meruncing Menyirip 8 cm 5 cm 10 cm 

Maulafa 3 Jantung Rata Meruncing Menyirip 6 cm 4 cm 9 cm 

 
Data hasil pengamatan parameter pada karakter morfologi buah  tanaman faloak di 

empat Kecamatan di Kota Kupang ( Kecamatan Oebobo, Kelapa Lima, Alak dan Maulafa) 

disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Karakteristik Morfologi Buah Tanaman Faloak (Sterculia quadrifida R.Br) 

 

Sampel 

Pengamatan  dan Parameter 

Berat Buah Warna Buah Tekstur Buah 

Oebobo 1 23 gram  Orange  Kasar  

Oebobo 2 40 gram Orange  Kasar 

Oebobo 3 17 gram         Orange  Kasar 

Kelapa Lima 1 20 gram Merah  Kasar 

Kelapa Lima 2 26 gram Merah  Kasar 
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Kelapa Lima 3 25 gram Orange  Kasar 

Alak 1 32 gram Orange  Kasar 

Alak 2 31 gram Orange Kasar 

Alak 3 37 gram Orange Kasar 

Alak 4 42 gram Orange Kasar 

Maulafa 1 35 gram Orange Kasar 

Maulafa 2 25 gram Orange Kasar 

Maulafa 3 32 gram Orange Kasar 

 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari hasil penelitian morfologi buah tanaman faloak 

diketahui pada parameter berat buah yang tertinggi  adalah   pada sampel Alak 4 yaitu sebesar 

42 gram dan yang terendah yaitu pada sampel Oebobo 3 yaitu sebesar 17 gram. Untuk 

pengamatan parameter warna buah yaitu pada sampel Kelapa Lima 1 dan Kelapa Lima 2 warna 

buah berwarna merah, sedangkan pada sampel Oebobo 1, 2 dan 3, Kelapa Lima 3, Alak 1, 2, 3 

dan 4, Maulafa 1, 2 dan 3 warna buah berwarna orange. Pada pengamatan parameter tekstur 

buah di empat lokasi penelitian kesemuanya memiliki tekstur yang sama yaitu kasar.  

Data hasil pengamatan parameter pada karakter morfologi biji tanaman faloak di empat 

Kecamatans di Kota Kupang ( Kecamatan Oebobo, Kelapa Lima, Alak dan Maulafa) disajikan 

pada Tabel 3.  

Tabel 3. Karakteristik Morfologi Biji Tanaman Faloak (Sterculia quadrifida R.Br) 

 

Sampel 

Pengamatan dan Parameter 

Jumlah Biji Berat Biji Warna Biji Tekstur Biji 

Oebobo 1 11 4 gram Hitam  Keras  

Oebobo 2 12 7 gram Hitam  Keras 

Oebobo 3 11 3 gram Hitam  Keras 

Kelapa Lima 1 5 0,7gram Coklat  Keras 

Kelapa Lima 2 6 3 gram Coklat muda Lembek  

Kelapa Lima 3 19 7 gram Hitam  Keras 

Alak 1 21 7 gram Hitam  Keras 

Alak 2 19 7 gram Hitam Keras 

Alak 3 17 7 gram Hitam Keras 

Alak 4 16 6 gram Hitam Keras 

Maulafa 1 10 7 gram Hitam Keras 

Maulafa 2 6 4 gram Hitam Keras 

Maulafa 3 8 3 gram Hitam Keras 
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Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari hasil penelitian morfologi biji tanaman faloak 

diketahui pada parameter jumlah biji yang terbanyak adalah pada sampel Alak 1 yaitu sebanyak 

21 biji dan jumlah yang paling sedikit adalah pada sampel Kelapa Lima 1 yaitu sebanyak 5 biji. 

Untuk pengamatan parameter berat biji yang tertinggi adalah pada sampel Oebobo 2, Kelapa 

Lima 3, Alak 1, Alak 2, Alak 3 dan Maulafa 1 yaitu sebesar 7 gram. Pada pengamatan parameter 

warna biji yaitu pada sampel Kelapa Lima 1 berwarna coklat, Kelapa Lima 2 coklat muda dan 

oebobo 1, 2 dan 3, Kelapa Lima 3, Alak 1, 2, 3 dan 4, Maulafa 1, 2 dan 3 berwarna hitam. Untuk 

pengamatan tekstur biji  sampel Kelapa Lima 2, biji bertekstur lembek sedangkan morfologi 

tekstur biji pada sampel Oebobo 1, 2 dan 3, Kelapa Lima 1 dan Kelapa Lima 3, Alak 1, 2, 3 dan 

4, Maulafa 1, 2 dan 3 memiliki tekstur biji keras. 

Berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif tanaman faloak  yang tumbuh di empat 

Kecamatan di Kota Kupang menunjukan variasi atau keragaman. Selanjutnya untuk memperkuat 

hasil (Tabel 1 sampai dengan Tabel 3), dilakukan pengujian menggunakan software MVSP 

berdasarkan koofisien kesamaan Nei dan Li dengan melibatkan semua karakter morfologi 

tanaman falaok yang diteliti. Setelah dilakukan analisis maka diperoleh matrik kesamaan untuk 

menentukan hubungan kekerabatan 13 sampel tanaman faloak yang ditampilkan pada Tabel 4 

dan juga diperoleh dendogram yang ditampilkan pada Gambar 1. 

Tabel 4. Matrik kesamaan Analisis Pengelompokan Metode UPGMA dengan Program MVSP dari 
13 Sampel Tanaman Faloak (Sterculia quadrifida R.Br) Berdasarkan Koefisien 
Kesamaan  Nei & Li 

 
Lokasi O1 O2 O3 Klp 1 Klp 2 Klp 3 A1 A2 A3 A4 M1 M2 M3 

O1 1 

            O2 0,886 

            O3 0,874 0,865 1 

          Klp 1 0,773 0,771 0,740 1 

         Klp 2 0,653 0,660 0,750 0,761 1 

        Klp 3 0,843 0,901 0,898 0,726 0,706 1 

       A1 0,839 0,897 0,895 0,751 0,702 0,929 1 

      A 2 0,873 0,897 0,895 0,723 0,702 0,946 0,926 1 

     A 3 0,843 0,918 0,898 0,755 0,706 0,933 0,954 0,929 1 

    A 4 0,897 0,896 0,884 0,780 0,688 0,886 0,873 0,865 0,868 1 

   M 1 0,851 0,901 0,898 0,736 0,706 0,933 0,929 0,929 0,933 0,877 1 

  M 2 0,909 0,882 0,879 0,760 0,680 0,864 0,844 0,861 0,847 0,884 0,864 1 

 M 3 0,900 0,890 0,896 0,767 0,697 0,855 0,868 0,851 0,855 0,892 0,872 0,904 1 

 

O1 O2 O3 Klp 1 Klp 2 Klp 3 A1 A2 A3 A4 M1 M2 M3 

Ket : O : Oebobo, Klp : Kelapa Lima,  A : Alak, M : Maulafa 
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Gambar 1. Dendogram  13 sampel Tanaman Faloak (Sterculia quadrifida R. Br) Berdasarkan  

Koofisien Kesamaan Nei & Li Dengan Metode UPGMA pada Program MVSP. Angka 
di Bawah Dendogram Menunjukkan Nilai Koefisien Kesamaan Nei & Li, Angka di 
Kanan Dendogram Menunjukkan Pengelompokkan. 

Dendogram pada Gambar 1 menunjukkan bahwa ke-13 sampel tanaman faloak terbagi 

menjadi 3 kelompok utama dan 11 sub kelompok jika di potong pada nilai kesamaan 0,93 atau 

93%. Kelompok pertama yang tersusun dari 2 populasi, membentuk 1 sub kelompok yaitu sub 

kelompok dari Kecamatan Kelapa Lima 2 dan Kelapa Lima 1. Untuk kelompok ke dua 

membentuk 5 sub kelompok yaitu sub kelompok populasi Kecamatan  Oebobo 3, sub kelompok 

Alak 3 dan Alak 1, sub kelompok Maulafa 1, sub kelompok Alak 2 dan Kelapa Lima 3, Sub 

kelompok Oebobo 2. Sedangkan kelompok tiga membentuk 4 sub kelompok yaitu sub kelompok 

dari Kecamatan Alak 4, sub kelompok Maulafa 3, sub kelompok Maulafa 2 dan sub kelompok 

Oebobo 1. 

Dalam penelitian ini, nilai kesamaan 0,660 (Tabel 4) dimiliki oleh sampel tanaman faloak 

lokasi Kelapa Lima 2 dengan Oebobo 2 yang artinya bahwa antara sampel tanaman tersebut 

memiliki keragaman morfologi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan tanaman faloak dari 

lokasi lainnya. Nilai kesamaan 0,954 (Tabel 4) dimiliki oleh tanaman faloak lokasi Alak 3 dengan 

Alak 1 yang artinya bahwa tanaman faloak dikedua populasi tersebut memiliki keragaman 

morfologi yang paling rendah jika dibandingkan dengan tanaman faloak dari lokasi lainnya. 

Keragaman dan Hubungan Kekerabatan Tanaman Faloak (Sterculia quadrifida R.Br) 

Berdasarkan hasil matrik kesamaan, sampel tanaman faloak dari lokasi Kecamatan 

Kelapa Lima 2 dengan Oebobo 2 memiliki jarak genetik yang paling tinggi. Populasi tanaman 

faloak dikedua lokasi tersebut tidak memiliki kesamaan. Populasi Kecamatan Kelapa Lima 2 di 

Kota Kupang berada pada titik koordinat 123o36585’E 10o09198’S serta ketinggian wilayah 43 m 
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dpl dan populasi Oebobo 2 berada pada titik koordinat 123o37193’E 10o09755’S serta ketinggian 

wilayah 71 m dpl. Sedangkan jarak genetik terendah terdapat pada sampel tanaman faloak 

Kecamatan Alak 3 dan Alak 1. Populasi tanaman faloak Kecamatan Alak 3 secara geografis di 

Kota Kupang sama-sama terletak di Kecamatan Alak dimana, lokasi Alak 3 berada pada titik 

koordinat 123o56623’E 10o17700’S serta ketinggian wilayah 51 m dpl dan Alak 1 berada pada 

titik koordinat 123o32602’E 10o10330’S serta ketinggian wilayah 10 m dpl.  

Perbedaan ini sesuai dengan penelitian Uslan (2015) yang menyatakan bahwa 

penyebaran tanaman faloak yang terbawa oleh hewan (burung merpati hutan dan kelelawar) 

serta keadaan geografis daerah tumbuh tanaman faloak yang memungkinkan biji terbawah oleh 

air dari satu daerah ke daerah yang lain serta tanaman faloak juga seperti tanaman hutan pada 

umumnya yang melakukan kawin silang (outcrossing) dibantu oleh angin secara acak 

memungkinkan proses perpindahan atau migrasi gen melalui perpindahan polen dapat 

mencakup daerah penyebaran yang cukup luas.  

Siswadi et al (2013) menyatakan secara geografis tanaman faloak dapat tumbuh 

diberbagai jenis kemiringan dari yang rata hingga lereng curam. Faloak biasanya ditemukan 

didekat sungai, yang memungkinkan biji faloak terbawa air lalu menyebar dan tumbuh 

disepanjang aliran sungai. Lebih lanjut Hamrick (1996) dalam Uslan (2015) mengatakan bahwa 

tanaman berkayu yang berkawin silam mempunyai variabilitas atau keragaman yang besar. 

Selain itu spesies yang sebarannya lebih luas dengan populasi yang besar dan berdekatan, 

mempunyai produktivitas tinggi dan keragaman genetik yang besar.  

Nilai keragaman genetik dari parameter morfologi yang tinggi dalam populasi tanaman 

faloak bisa timbul karena adanya mutasi alami akibat cekaman lingkungan dari tempat tumbuh. 

Sedangkan nilai keragaman yang rendah (Alak 3 dan Alak 1) dapat diasumsikan antara lain 

berhubungan dengan meningkatnya fragmentasi habitat dan isolasi populasi yang memberikan 

kontribusi terhadap rendahnya variasi genetik. Hal ini bisa mempengaruhi proses reproduksi 

pada tanaman faloak sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkawinan antar individu pada 

suatu populasi dengan populasi lainnya (Uslan, 2015).  

Berdasarkan hasil dendogram secara garis besar pengelompokan populasi tanaman 

faloak di Kota Kupang berhubungan dengan posisi geografisnya artinya pengelompokan 

menunjukan bahwa semakin dekat jarak geografis suatu populasi maka jarak genetik berupa 

keragaman morfologi antar populasi tersebut semakin dekat. Populasi-populasi yang berdekatan 

mempunyai kecenderungan untuk membentuk satu sub kelompok misalnya pada populasi Alak 3 

dan Alak 1 (Gambar 1), artinya populasi yang berada dari satu wilayah memiliki hubungan 

kekerabatan yang dekat. Namun demikian terdapat beberapa populasi yang menunjukan 

kecenderungan yang berbeda. Populasi Alak 2 mempunyai hubungan kekerabatan lebih dekat 

dengan Kelapa Lima 3. Walaupun kedua daerah populasi ini sama-sama berada di wilayah Kota 

Kupang, akan tetapi secara geografis letak daerahnya berbeda. Populasi Alak 2 berada pada titik 
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koordinat 123o56501’E 10o17700’S dengan ketinggian 32 m dpl sedangkan populasi Kelapa Lima 

3 berada pada titik koordinat 123o37722’E 10o09072’S dengan ketinggian 63 m dpl. 

Hasil pengelompokkan tanaman faloak yang tumbuh di Kota Kupang (Kecamatan 

Oebobo, Kelapa Lima, Alak dan Maulafa) adalah mengelompoknya individu dari lokasi yang 

berlainan kedalam satu kelompok. Menurut Poerba dan Martanti (2008), hal tersebut 

mengindikasikan adanya keragaman genetik dari segi morfologi  yang disebabkan oleh 

rekombinasi genetik. Kurniawan dkk (2008) menambahkan, populasi dari habitat yang sama 

belum tentu memiliki hubungan kekerabatan yang dekat karena hubungan kekerabatan yang 

dekat juga terdapat pada genotip dan fenotip yang berbeda asalnya. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan atau adanya interaksi genotip atau fenotip dengan lingkungan. Hal itu juga 

dipengaruhi oleh populasi tanaman yang diuji mempunyai tingkat umur yang bervariasi sehingga 

menimbulkan keragaman genotip maupun fenotip (Mansyah dkk, 2003). 

KESIMPULAN 

Populasi tanaman faloak yang tumbuh di Kecamatan Kelapa Lima memiliki nilai 

keragaman genetik berdasarkan karakteristik morfologi paling tinggi sebesar 0,660 kemudian 

disusul oleh Kecamatan Maulafa sebesar 0,680, dan Kecamatan Oebobo 0,865, sedangkan 

populasi tanaman faloak di Kecamatan Alak memperlihatkan keragaman genetik terendah yaitu 

0,954. Berdasarkan hasil dendogram, secara garis besar pengelompokkan populasi tanaman 

faloak yang tumbuh di Kota Kupang dengan 4 populasi berhubungan dengan posisi geografisnya. 

Populasi-populasi yang berdekatan mempunyai kecenderungan untuk membentuk satu sub 

kelompok. 
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ABSTRACT  
 

Araceae is the fourth largest famiy of monocotyledons that are more diverse and abundant in 
humid topis.The member of this family have many usesl  for human life. Merbuk forest  is one 
place  that suggest to has  many Araceae inside. Unfortunately, there are no research conducted 
on Araceae diversity. The main objective of this research is to inventory of araceae diversity. The 
exploration was conducted in this area. The Araceae family in Merbuk  forest consist of 12 
species and  10 genera, included to 3 sub families (Aroideae, Monsteroideae and Pothoideae). 
Only 3 species collected for Bali Botanic Garden : Alocasia alba Schott., Colocasia gigantea 
(Blume) Hook.f. and Pothos scandens L. The last species is the new collecton for Bali Botanic 
Garden. Schismatoglottis calyptrata and Aglaonema simplex are dominant species for terrestrial 
Araceae. 
 
Keywords: Araceae, Exploration , Inventory, Merbuk, Jembrana 
 
 

INTRODUCTION 

The Araceae, the fourth largest family of monocotyledons after the orchids, grasses and 

sedges, is one of the most important mesophytic plant families in tropical Asia. Araceae are most 

diverse and abundant in the humid tropics, and it is there the richest variety of their life forms are 

found. Globally currently considered to comprise ca. 120 genera and well excess of 4.000 

species with numerous species awaiting formal description and many more certainly awaiting 

discovery. The growth of Araceae is depend on abundant available water and prevailing 

atmospheric humidity. Structurally and physiologically they are not well adapted for growth in arid 

or cold conditions and hence do not occur in the most extreme environments (Mayo, et.al. 1997; 

Mansor, et.al. 2012).  

Members of the family are highly diverse in life forms, leaf morphology, and inflorescence 

characteristics. Life forms range from submerged or free-floating aquatics to terrestrial 

(sometimes tuberous), and to epiphytic or hemiepiphytic plants or climbers. Leaves range from 

simple and entire to compound and highly divided, and may be basal or produced from an aerial 

stem. The family is best characterized by its distinctive inflorescence, a spadix with bisexual or 

unisexual (sometimes with sterile region) and subtended by a solitary spathe on a long or very 

short peduncle. Nevertheless, Araceae has many uses in human life such as food, medicinal, 

toxic and magical uses, fibres, and ornamental plants (Bown,1988 in Mayo et.al.1997) 
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The main threat to the long term survival of many Araceae is the loss and reduction in 

quality of their natural habitats, especially in the rainforest regions of Asia, the Malay Archipelago, 

Africa and tropical America. Beside that the overcollection of Araceae for commercial trade is 

unlikely to be major cause of extinction (Mayo, et.al. 1997). 

.  

  Merbuk  mountain (1.386 m  a.s.l.) is the highest mount at Jembrana regency. The type 

of soil is latosol. Temperatur between 20˚C -39˚C, Relatif humidity between 74-87%. Based to  

Schimdt dan Ferguson, the climate type is C until D (Profil Kabupaten Jembrana, 2014). Merbuk 

forest included in Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Tegalcangkring. Several research had been 

conducted at Merbuk forest. Lestari et.al. 2015 mentioned that 54 plant species has been found 

there. Roemantyo et.al. 1994. Showed that 44 species of trees (24 families and 30 genera), 67 

species of sapling (29 families and 51 genera) and 72 species of understorey (42 families and 51 

genera) were growing in Merbuk forest. Unfortunately, there are no research conducted on 

Araceae diversity. The main objective of this research is concerned to inventory of araceae 

diversity. It can also give information about live characteristic of Araceae in the wild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 1. Map of Merbuk mountain 

 

MATERIALS AND METHODS 

The exploration was conducted in Merbuk mountain at Banjar Palungan Batu, Batu 

Agung village, Jembrana subdistrict, Jembrana regency until 615 m a.s.l. The exploration was 

conducted on October 5-9, 2015. The exploration used exploring method (Rugayah et.al., 2005). 
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The plant materials which collected in this research include seeds, seedlings or cuttings. The 

plant number which taken depend on the number at the field,not more than 5 of each collection 

number. The data and  information about the plants in the field, such as plant species name, local 

name, family, abiotic environment, altitude and number of speces was recorded in the field book. 

After that plant specimen got identity with yellow label that consist of date and location sampel, 

collector name, name of plant species (latin and local name). 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

The Diversity of Araceae Genera 

The diversity of Araceae from Merbuk forest  can be identified 12 species,  10 genera and 3 sub 

family(Table 1.). This result is higher than Araceae diversity in Mesehe forest that only consist of 

9 species ( Hanum and Asih, 2016) 

Table 1. List of Araceae from Merbuk Forest 

No Name Sub family 

1. Alocasia alba Schott. Aroidea 

2. Colocasia gigantea (Blume) 
Hook.f. 

Aroidea 

4. Pothos scandens L. Pothoidea 

5. Homalomena sp. Aroidea 

6. Scindapsus hederaceous Monsteroidea 

7.  Aglaonema simplex (Blume) 
Blume 

Aroidea 

8. Schismatoglottis calyptrata Aroidea 

9. Rhaphidophora sp Monsteroideae 

10. Amorphophalus variabilis Blume Aroidea 

11. Amorpophallus muellerii Blume Aroidea 

12. Epipremnun pinnatum (L.) Engl. Monsteroideae 

     

Understorey species have  been identified and become dominant species are  Schismatoglottis 

calyptrata Zoll.&Mor. and Aglaonema simplex Blume. This condition similar with Nugroho et.al. 

(2005) shows at Silui mountain, Kolaka regency,South-East Sulawesi. The following description 

of dominant species in Merbuk forest. 

 

Aglaonema simplex Blume 

Medium, slender to somewhat robust, evergreen herbs. Stem erect,15-120 cm tall. Leaves 

several to rather many together; petioles 4.3-21.5 cm long; petiolar sheath with a membranous 

margin; leaf blade narrowly oblong, base often unequal or oblique,obtuse; blade plain green, 

never variegated but the shade of green markedly between populations. Inflorescences 1-6 

together; spathe oblong-ovate, white; spadix cylindrical equalling or slightly exceeding spathe. 

Fruits ovoid-ellipsoid, green, ripening through yellow to bright red. A.simplex occurs in primary 

and secondary forest, in shady and humid locations up to 1500(-2000) m altitude. Formerly the 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-6684
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northern Thai populations of A. Simplex were treated as a separate species (Boyce,et. al.2012 ; 

Setyowati, 2003)  

 

Schismatoglottis calyptrata Zoll. & Mor. 

Stoloniferous herb forming colonies or clump forming, 15-60 cm tall. Leaves several together; leaf 

blade mostly cordate to sagittate, sometimes oblong-lanceolate, usually dull mid green, 

sometimes variegated with 1-2 bands or irregularly spotted grey-green to yellowish green. 

Inflorescences 1-8 together with a strong esteric odour at pistillate anthesis. Fruiting spathe 

declinate, urceolate (Boyce, et.al. 2012) 

 
Plant Collection 

Material selection criteria that will considered as the collection is a type that does not exist in the 

garden or are expected to have different variations on an existing type in the garden . Most types 

of Araceae in the location already owned in the Botanical Gardens " Eka Karya " Bali . Only three 

species that already collected during  the exploration (Table 2.). Pothos scandens L. is a new 

collection for the Botanical Garden " Eka Karya " Bali . 

 

Table 2. List of Araceae as collection 

N
o 

Latin name 
 

Habitu
s 

tota
l 

Material 
type 

Koordinat (Latitude & 
Longitude) 

Habitat,  altitude, pH, 
RH, dll. 

1. Alocasia alba 
Schott. 

 

Hb 1 Plant 08°15´51,099´´ LS dan 
114° 40´9,322´´BT 

River side 
RH 67,4 %; T=28,6 
°C; 
light 7000 lux 

2. Colocasia 
gigantea (Blume) 
Hook.f. 

Hb 3 Plant 08°15´51,099´´ LS dan 
114° 40´9,322´´BT 

Riverside 
RH 67,4 %;T=28,6 °C; 
Light  7000 lux 

3. Alocasia alba 
Schott. 

Hb 4 Plant 08°15´42,137´´ LS dan 
114° 40´5,341´´BT 

PH 7;RH tanah 
45%;RH 82,9%;T 
22,7°C;  light 760 lux  

4. Pothos scandens 
L. 

 

Hb 5 
4 

Plant 
Herbariu
m 

08°15´53,595´´ LS dan 
114° 40´6,508´´BT; 525 
a.s.l. 

Epifit on 
Euphorbiaceae tree 
PH 6,8;RH tanah 
80%; 
RH 68,8%;T 27,1°C 
Light 1260 lux 

 

The following  description of Araceae collection describe: 

Alocasia alba Schott 

Massive terrestrial arborescent herb, stout up to 2 m tall. Leaves several together, held erect; 

petiole greenish, whitish at the sinus, with scattered yellowish glands; Lamina thick green above, 

light yellowish green below, broadly ovate sagittate to cordate-sagittate, margin entire, anterior 

lobe. Inflorescences in groups of up to c. 10 at a centre of leaf crown. Peduncle up to 38 cm long. 

Spathe to c. 17 cm long, constricted at level of sterile zone of spadix, lower spathe broadly ovoid-

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-6684
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-6684
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cylindric, c. 5 cm from the base, green, the limb reflexed between male zone and sterile zone, 

greenish yellow to greenish white. Female zone c. 60-100 close packed pistils; ovary green; ovoid 

to subglobose, 2-3 mm in diameter. Sterile zone c. 1-1.6 cm long. Male zone white, c. 2.5-3.5 cm 

long, swollen topped. Fruit ellipsoid, orange, 5mm. (Hay and Yuzammi, 2000). Local people at 

Merbuk called it Banah and they use it as fish feed. This found river side. 

 

Colocasia gigantea (Blume) Hook.f. 

Herba evergreen, tinggi mencapai 3,5 m dengan copious milky latex.Stem erect to decumbent. 

Leaves several together; petiole waxy-white glaucous, to 1.5 m long. Leaf blade ovate-

cordate,peltate, 25-160 by 17-120 cm, base deeply cordate, apex short acuminate, pale green 

adaxially, strikingly waxy-white glaucous (pruinose) abaxially; Primary lateral veins pronounced 

below, impressed above.Inflorescences 5-10, in a distichous arrangement the axil of a foliage 

leaf. Spathe 11-25 cm; lower spathe ellipsoid, 3-6 by 1,5-2 cm, glaucous green; spathe limb boat-

shaped, 8-19 by 2-3 cm, erect, white; spadix 9-20 cm; Pistillate flower zone conical, 3-4 by 1-1.75 

cm; ovaries oblong-ovoid, ca 2.5 by 1.5 mm, green; stigma capitates, white; sterile interstice 

markedly constricted, 3-4.5 cm long; staminate flower zone slightly fusiform, 5-14 cm long.Fruiting 

peduncle erect; fruiting spathe ellipsoid, ca 10 by 3 cm; Fruit globose, ca 3 mm diam. Ripening 

pale yellow, smelling of over ripe pineapple. Petioles harvested and used in soup. Sometimes 

planted on smallholdings as a vegetable cropin phuket and phangnga and extensively 

(commercially) so in North Vietnam and South West China (Yunan) (Boyce.et.al. 2012) 

 

Pothos scandens L. 

Moderate to rather large, slender to moderately robust, homeophyllous, root-climbing 

hemiepiphyte to 6 m. Stem 10 mm diam., weakly four-angled or slightly compressed-terete in 

cross section; fertile shoot often branching to four or more orders, stem to 5 mm diam. Leaves 

dense. Petiole 2–14 cm by 5–20 mm, broadly winged, obovate-oblong to linear-oblong, with 2–3 

secondary veins and numerous veinlets per side, base decurrent, apex truncate, rounded or 

auriculate; lamina 2–10 by 1–4 cm, ovate to elliptic or lanceolate with 2 intramarginal veins per 

side, base rounded to acute, apex attenuate-mucronate, leathery. Flowering shoot much 

abbreviated, arising from most of the mid- to distal leaf axils of fertile shoots, bearing a minute 

prophyll and a few 3–10 mm, sequentially longer, cataphylls. Inflorescence solitary; peduncle 

slender, 3–15 by 0.5–2 mm, erect to spreading, green to purple-tinged; spathe 4–8 by 4–7 mm, 

ovate, concave, 23 margins variously inrolled, base short or somewhat long-clawed, apex 

rounded to acute with a tiny rather stout mucro, greenish to maroon; spadix stipitate; stipe terete 

in cross section, 5–10 by ca 1 mm, erect, the distal part erect to bent through 270°, greenish to 

maroon; fertile portion globose or ovoid to subclavate, 4–10 by 3.5–10 mm, yellow green to off 

white. Flowers ca 1–2 mm diam. Infructescence with 1–5 berries; fruit obclavate, 1–1.75 by 1–1.5 
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cm, mid-green ripening to deep scarlet (Boyce,P.C. 2009). In Thailand used in medicine as blood 

coagulant, principally for wounds. Fruit and leaves made into a compress (Boyce, P.C. 2000) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Figure 3. Colocasia gigantea (Blume) Hook.f. juvenile (A), Pothos scandens L. (B), Alocasia 

Alba Schott (C) 

 

 

CONCLUSIONS 

The Araceae family in Merbuk  forest consist of 12 species and  10 genera, included to 3 sub 

families (Aroideae, Monsteroideae and Pothoideae). Only four number and three species 

collected for Bali Botanic Garden : Alocasia alba Schott., Colocasia gigantea (Blume) Hook.f. and 

Pothos scandens L. The last species is the new collecton for Bali Botanic Garden. 

Schismatoglottis calyptrata and Aglaonema simplex are dominant species for terrestrial Araceae. 

. 
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OPTIMASI PCR FRAGMEN 16SDNA DARI ISOLAT RHIZOBACTERIA INDIGENOUS 

MERAPI YANG BERPOTENSI SEBAGAI PUPUK HAYATI PADA TANAMAN PADI 

YANG MENGALAMI CEKAMAN KEKERINGAN 

Agung Astuti1*, Sarjiyah2 dan Hariyono3 

1,2,3Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

* No Tlp : 0811257673, Fax : 0274387656, Email : agung_astuti@yahoo.com  

 ABSTRACT 
An indigenous osmotolerant rhizobacterial isolate has been obtained from Merapi volcano 

eruption ash, Central Java, Indonesia. The isolate also demonstrates phosphate solubilising, as 

well as a strong ammonification-nitrification capability. A study has been carried out to identify the 

isolate based on molecular characterisation using the 16S rDNA as the molecular character. In 

this work, PCR optimisation of the 16S rDNA was carried out, prior to the sequencing of the 16S 

rDNA, by varying the annealing time, using primer 27F and 1429R and DNA template of bacterial 

isolate otained from Merapi.  PCR amplification was carried out by the following programme: pre-

denaturation at 950 C for 2 minutes, primer annealing at 550 C for 0,5 minutes, and followed by 30 

cycles of polimerisation at 720 C for 1 minute, denaturation at 950 C  for 2 minutes, and primer 

annealing at 550 C for 0,5 menit. At the end of cycles, an extra polimerisation was carried out  at 

720 C for 5 minutes, and finally the temperature was cooled down to 80 C. The optimisation 

process resulted in strong band, with no visible mispriming, that can be used further for DNA 

sequencing.  

 

 Keywords: Biofertiliser, Osmotolerant Rhizobacteria, PCR optimisation 

  
 PENDAHULUAN 

Cekaman kekeringan dapat menyebabkan penurunan hasil padi sebanyak 48,87% 

(Sulistyono dkk, 2012). Penggunaan Rhizobacteria sebagai pupuk hayati, merupakan satu 

sumbangan bioteknologi dalam usaha peningkatan produktivitas tanaman padi dalam cekaman 

kekeringan. Penelitian Kusumaastuti dkk (2008) menunjukkan inokulasi campuran dua inokulum 

Rhizobakteri osmotoleran (Al-19+M-7b) pada tanaman padi IR-64 pada aras lengas 80% mampu 

menghasilkan anakan terbanyak. Inokulasi isolat Bacillus sp. pada bibit padi dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi padi hingga 43% (Ikhwan, 2008). Agung-Astuti (2012) memperoleh 

isolat dari rhizosfer tanaman rumput di lahan pasir vulkanik pasca erupsi Merapi, yang berbersifat 

osmotoleran (>2,75 M NaCl), pelarut Phosphat dan kemampuan Nitrifikasi-Amonifikasinya kuat. 

Hasil pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa isolat tersebut mampu berkembang di rhizosfer 

tanaman padi varietas IR64 dalam polibag dengan kondisi cekaman air (KL 40 %) nyata 

berpengaruh lebih baik terhadap semua parameter pertumbuhan tanaman padi (Agung_Astuti 

dkk, 2013). Sedang pada uji lapangan, menunjukkan adanya saling pengaruh yang nyata antara 

inokulasi  Rizhobakteri indegenous Merapi dengan cekaman kekeringan, yaitu pada akar 

mailto:agung_astuti@yahoo.com
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terpanjang (19 cm), perkembangan tajuk dan hasil tertinggi (1,4 ton/Ha) (Agung_Astuti dkk, 

2014a; Agung_Astuti dkk, 2014b).  

Beberapa Rhizobacteria yang bermanfaat sebagai pupuk hayati, dari berbagai isolat dari 

Pseudomonas sp., Azospirillum sp., Azotobacter sp., Enterobacter sp., Bacillus sp. dan Serratia 

sp. (Nakkeeran et al., 2005; Radha et al, 2011). Untuk mengetahui jenis dari isolat Rhizobacteri 

indigenous Merapi maka perlu diidentifikasi berdasar analisis molekuler menggunakan squensing 

16sDNA. Untuk itu perlu diperlukan produk amplifikasi fragmen 16sDNA  menggunakan teknik 

PCR. Polymerase Chain Reaction (PCR) merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengamplifikasi sequen genom spesifik (Yuwono, 2007).Tujuan penelitian adalah optimasi PCR 

untuk amplifikasi fragmen 16sDNA isolat  Rhizobacteri indigenous Merapi dengan penambahan 

jumlah templat DNA pada formula PCR, variasi suhu annealing, penambahan waktu annealing 

dan waktu ekstensi. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Rhizobacteri indigenous Merapi isolat MA, MB dan MB, khemikalia untuk isolasi DNA (Tris-HCl, 

EDTA, Triton, Etanol, Aseton), komponen untuk Amplifikasi PCR (primer oligonukleotida, 

GoTaq® Green Master Mix, khemikalia untuk Elektroforesis (gel agarosa 0,8 % dan 2%, TBE, 

Etidium Bromida). 

Prosedur Penelitian 

1. Isolasi DNA dari isolat Rhizobacteri indigenous Merapi dengan menggunakan metode miniprep 

(Sambrook et al., 1989).  

2. Amplifikasi fragmen 16sDNA. Sepasang primer 27F dan 1429R digunakan dalam proses PCR. 

Formulasi dilakukan dengan mencampur dH2O 9,5 l, GoTag Green 12,5 l, Primer 27F 1 l dan 

Primer 1429R 1 l, template DNA genom isolat MA 1 l, total volume 25 l. Amplifikasi PCR 

dilakukan dengan thermocycler: denaturasi awal pada suhu 950 C selama 2 menit, diikuti primer 

annealing pada suhu 550 C selama 0,5 menit, dilanjutkan dengan 30 kali siklus yang terdiri atas : 

polimerisasi pada suhu 720 C selama 1 menit, denaturasi pada suhu 950 C  selama 2 menit, dan 

primer annealing pada suhu 550 C selama 0,5 menit, divariasi suhu dan waktu yang diperlukan. 

Pada akhir siklus dilanjutkan dengan polimerisasi tambahan pada suhu 720 C selama 5 menit 

dan akhirnya suhu diturunkan menjadi 80 C. 
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3. Deteksi Produk PCR. Hasil PCR ditambah Etidium Bromida, dituang 3 ul ke dalam sumur gel 

agarosa 0,8% atau 2% yang sudah terendam TBE pada chamber elektroforesis, kemudian di 

running pada tegangan 65 volt selama  45 menit. Hasil elektroforesis divisualisasi pada UV 

Transilluminator. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kondisi optimasi PCR untuk amplifikasi fragmen 16sDNA dari Rhizobacteri 

indigenous Merapi isolat MA, MB dan MB, setelah dilakukan deteksi menggunakan elektroforesis 

gel gel agarosa 0,8 %, sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Hasil optimasi PCR DNA Rhizobacteri indigenous Merapi 

Program thermocycler Hasil Keterangan 

Denaturasi awal 950 C 3 mnt 
Siklus 30x : 
Denaturasi 940 C 1 mnt 
Annealing 560 C 1,5 mnt 
Ekstension 720 C 10 mnt 
Ekstension 720 C 10 mnt 

Tidak terlihat pita DNA Tidak 
menghasilkan 
produk 
amplifikasi 

Denaturasi awal 950 C 3 mnt 
Siklus 30x : 
Denaturasi 940 C 1 mnt 
Annealing 50-550 C 1,5 mnt 
Ekstension 720 C 10 mnt 
Ekstension 720 C 10 mnt 

Tidak terlihat pita DNA Tidak 
menghasilkan 
produk 
amplifikasi 

Denaturasi awal 950 C 2 mnt 
Siklus 30x : 
Denaturasi 950 C 0,5 mnt 
Annealing 550 C 0,5 mnt 
Ekstension 720 C 1 mnt 
Ekstension 720 C 5 mnt 

Terlihat pita DNA Menghasilkan 
produk 
amplifikasi 

 

Optimasi pertama dengan suhu Denaturasi 940 C selama 1 menit dan suhu Annealing 

560 C selama 1,5 menit, ternyata belum mampu menghasilkan produk PCR. Berdasarkan 

optimasi tersebut maka selanjutnya dilakukan dengan suhu Denaturasi 940 C selama 1 menit, 

namun dilakukan gradien suhu annealing pada suhu 500C. 520C, 540Cdan 550C selama 1,5 

menit. Hasil optimasi ternyata juga belum mampu menghasilkan produk PCR. Untuk 

meningkatkan produk amplifikasi maka suhu Denaturasi dinaikkan menjadi 950 C selama 0,5 

menit dengan suhu annealing 550 C selama 0,5 menit, dan ternyata menghasilkan produk PCR 

yang tebal, seperti tersaji pada gambar 1. 
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1kb   MA  MB  MD 

 

Gambar 1. Hasil Analisis Elektroforesis Produk PCR dari DNA Rhizobacteri   

                                             indigenous Merapi isolat MA, MB dan MB 

 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa proses optimasi amplifikasi 

memerlukan pengaturan suhu yang tepat, khususnya suhu annealing. Ketidaktepatan suhu akan 

menyebabkan primer tidak dapat menempel dengan stabil pada DNA cetakan (template DNA) 

sehingga tidak terjadi proses polimerisasi DNA oleh enzim DNA polimerase. Dalam penelitian ini 

diketahui bahwa suhu annealing yang paling tepat adalah 55oC selama 30 detik. Perbedaan 

sekuen DNA cetakan juga akan berimplikasi pada perbedaan suhu annealing sehingga untuk 

proses amplifikasi harus dilakukan optimasi terlebih dahulu.  

Hasil optimasi PCR menunjukkan pita yang tebal baik untuk Rhizobacteri indigenous 

Merapi isolat MA, MB dan MD dan tidak terjadi mispriming, sehingga dapat digunakan sebagai 

templat untuk proses sekuensing. Hasil deteksi dengan elektroforesis gel agarosa 0,8 %, dengan 

volume sampel loading 1 ul maka diperoleh pita DNA ukuran sekitar 4000 bp dan konsentrasi 12 

ng/0,2 ug. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil optimasi PCR untuk amplifikasi fragmen 16sDNA isolat Rizhobakteri 

indegenous Merapi menunjukkan pita yang tebal dan tidak terjadi mispriming, yang dapat 
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digunakan sebagai templat untuk proses sekuensing. Amplifikasi PCR dilakukan dengan 

thermocycler : denaturasi awal pada suhu 950 C selama 2 menit, diikuti dengan primer annealing 

pada suhu 550 C selama 0,5 menit, dilanjutkan 30 siklus yang terdiri dari: polimerisasi pada suhu 

720 C selama 1 menit, denaturasi pada suhu 950 C  selama 2 menit, dan primer annealing pada 

suhu 550 C selama 0,5 menit. Pada akhir siklus dilanjutkan dengan polimerisasi tambahan pada 

suhu 720 C selama 5 menit dan akhirnya suhu diturunkan menjadi 80 C. 
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ABSTRACT 
 

Malaria is a disease that needs serious attention, especially after the occurrence of parasite resistance cases to 
antimalarial drugs. This situation has encouraged the researchers to search new antimalarial agents primarily 
from natural products, both plants and microbes. Turmeric is one of plant commonly used as a antimalarial. 
Beside from the turmeric plant, the source of secondary metabolites as antimalarial also can be obtained from 
their endophytic fungi. The aims of this study were to isolate and determine the antimalarial activity of endophytic 
fungi originate from turmeric rhizome from Sukabumi. The surface sterilization method was used to isolation 
endophytic fungi, while antimalarial activity performed in vitro by heme polymerization inhibition method. 
Nineteen endophytic fungi were successfully isolated from turmeric rhizome based on differences in the 
appearance of macroscopic colonies. The fungi were Smi.Cl.1F until Smi.Cl.19F. Antimalarial activity test 
showed that 18 isolates could inhibit heme polymerization, while the only one isolate did not. Selected isolates 
which had inhibition percentages above 50% at 8 mg/mL concentrations obtained from the ethyl acetate filtrate 
extract of Smi.Cl.6F and Smi.Cl.7F with the concentration that capable to inhibit 50% (IC50) were 1,93 and 3.59 
mg/mL, respectively. Therefore, endophytic fungi from the turmeric rhizome has the potential to be developed as 
secondary metabolite compound sources that have antimalarial activity. 
 
Keywords: antimalarial, endophtic fungi, heme polymerization, IC50, turmeric  

 
 

PENDAHULUAN 

Penyakit malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium melalui vektor nyamuk 

Anopheles betina. Malaria masih merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia dengan hampir 

separuh populasi dunia yang beresiko terjangkit. Sekitar 300-500 juta kasus malaria telah dilaporkan di seluruh 

dunia dan lebih dari 1 juta orang meninggal tiap tahunnya (Murray et al., 2012). Parasit Plasmodium akan 

menyerang sel darah merah inangnya dan mendegradasi hemoglobin dalam vakuola makanannya untuk 

mendapatkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan selama fase hidupnya. Hasil degradasi hemoglobin ini akan 

menghasilkan produk samping yaitu hem bebas yang toksik terhadap parasit maupun inangnya. Untuk 

mempertahankan hidupnya, parasit akan mengubah hem bebas tersebut menjadi hemozoin yang tidak toksik 

(Huy et al., 2007). 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyakit malaria, salah satunya dengan 

penggunaan obat-obatan. Kloroquin, quinin, sulfodaxin, dan artemisinin merupakan obat antimalaria yang 

digunakan secara luas di seluruh dunia. Penggunaan obat antimalaria ternyata masih menimbulkan resistensi 

parasit, bahkan telah dilaporkan adanya resistensi Plasmodium terhadap obat antimalaria terbaru yaitu 

artemisinin (Jiazhong et al., 2013). Oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan ialah dengan pencarian bahan 

obat baru baik dari tanaman, hewan, maupun mikroba. Salah satu tanaman yang telah lama digunakan sebagai 
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obat antimalaria ialah kunyit dengan kandungan kurkumin di dalamnya (Cui et al,, 2007). Selain menggunakan 

tanaman secara langsung, salah satu cara mendapatkan senyawa aktif ialah memanfaatkan mikroba endofit. 

Mikroba endofit merupakan mikroba baik kapang maupun bakteri yang hidup dalam jaringan tanaman inangnya, 

tidak menunjukkan gejala penyakit, serta membentuk simbiosis mutualisme (Dai et al., 2008). Kapang endofit 

merupakan mikroba endofit yang banyak dimanfaatkan untuk mendapatkan senyawa aktif. Hal ini dikarenakan 

kapang endofit dapat menghasilkan senyawa aktif yang mirip dan memiliki aktivitas biologis yang sama dengan 

tanaman inangnya. Kapang endofit yang diisolasi dari tanaman Artemisia annua, tanaman yang merupakan 

sumber senyawa aktif antimalaria artemisinin, menghasilkan senyawa steroid yang memiliki aktivitas antimalaria 

yang sama dengan tanaman inangnya (Wahyono et al., 2010). 

 Penelitian tentang kapang endofit asal tanaman kunyit sebagai antimalaria dengan metode 

penghambatan polimerisasi hem belum banyak dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengisolasi kapang endofit dari rimpang kunyit asal Sukabumi dan mengetahui kemampuannya sebagai 

antimalaria secara in vitro dengan cara menghambat polimerisasi hem menjadi hemozoin. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Tanaman kunyit (Curcuma longa L.) diperoleh dari Sukabumi, Jawa Barat yang telah diidentifikasi di 

Herbarium Bogoriense, Puslit Biologi LIPI, media Corn Meal Malt extract Agar (CMMA), Potato Dextrose Agar 

(PDA), Potato Dextrose Broth (PDB), natrium hipoklorida 5.3 %, etanol 70%, akuades, etil asetat, klorokuin, 

hematin, asam asetat glasial, natrium hidroksida, dimetilsulfoksida (DMSO). 

 

Cara Kerja 

Isolasi mikroba endofit 

 Isolasi kapang endofit mengikuti metode sterilisasi permukaan (Hallmann et al., 2006) dengan sedikit 

modifikasi pada media isolasi yang digunakan. Rimpang tanaman kunyit dipotong sepanjang 2 cm kemudian 

dibilas dengan air leding mengalir untuk membersihkan dari debu dan selanjutnya dikeringudarakan di suhu 

ruang menggunakan kertas saring steril. Sterilisasi permukaan dilakukan dengan merendam organ dalam etanol 

70% selama 1 menit, natriumhipoklorida 5.3 % selama 5 menit, etanol 70% selama 30 detik dan dibilas secara 

aseptis menggunakan akuades steril 3 kali. Seluruh sampel dikeringkan selama 6 jam di atas kertas saring steril 

di dalam laminar. Sampel kemudian dipotong sepanjang 1 cm kemudian diletakkan di atas media Corn Meal 

Malt extract Agar (CMMA) di dalam cawan Petri (diameter 9 cm). Masing-masing dilakukan 3 kali pengulangan. 

Sebagai kontrol negatif, sebanyak 1 mL akuades steril bilasan terakhir juga disebar di atas media CMMA. 

Cawan Petri kemudian diinkubasi pada suhu kamar.  Seluruh koloni kapang yang tumbuh kemudian dimurnikan 

dengan cara mengambil sekelumit hifa dan ditanam pada media Potato Dextrose Agar (PDA) dan diinkubasi 

pada suhu kamar selama 7 hari untuk kemudian diamati penampakan makroskopisnya. 

 

Fermentasi dan ekstraksi kapang endofit 

 Isolat kapang endofit yang telah berumur 7 hari kemudian diambil dengan cara dilubangi dengan 

pelubang steril berdiameter 6 mm dan diambil sebanyak 2 buah untuk dipindahkan ke dalam 100 mL media 
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fermentasi Potato Dextrose Broth (PDB) dalam Erlenmeyer 250 mL. Fermentasi dilakukan di atas shaker 

dengan kecepatan 120 rpm selama 14 hari pada suhu ruang. Setelah 14 hari, filtrat dan biomassa kapang 

endofit dipisahkan dengan penyaringan menggunakan kertas saring steril dalam corong Buchner hampa udara. 

Filtrat kemudian diekstraksi dengan etil asetat sebanyak 3 kali dalam corong pisah dan dipekatkan 

menggunakan labu penguap putar hampa udara sampai diperoleh ekstrak kering pekat. 

 

Uji aktivitas penghambatan polimerisasi hem 

 Uji aktivitas antimalaria secara in vitro dilakukan mengikuti metode penghambatan polimerisasi hem 

(Basilico et al., 1998). Sebanyak 100 µL larutan hematin 1 mM dalam larutan natrium hidroksida 0,2 M dengan 

seri konsentrasi mulai 250 sampai 3,9 µM (1:2) dimasukkan ke dalam lubang 96 sumuran dan dibaca 

serapannya pada panjang gelombang 405 nm menggunakan microplate reader untuk membuat kurva baku 

hematin. Untuk penapisan awal sampel, sebanyak 100 µL larutan hematin 1 mM dalam larutan natrium 

hidroksida 0,2 M dimasukkan dalam tabung mikro 1.5 mL, kemudian ditambahkan 50 µL bahan uji dengan 

konsentrasi 8 mg/mL. Untuk memulai reaksi polimerisasi hem, ditambahkan 50 µL asam asetat glasial dan 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 °C. Untuk isolat terpilih bahan uji dibuat seri konsentrasi 8 mg/mL 

sampai dengan 0.5 mg/mL (1:2). Sebagai kontrol negatif adalah akuades. 

 Setelah inkubasi berakhir, tabung mikro disentrifugasi dengan kecepatan 8000 rpm selama 10 menit. 

Supernatan dibuang dan endapan dicuci dengan 200 µL larutan dimetil sulfoksida sebanyak 4 kali dengan 

masing-masing pencucian disentrifugasi dengan kecepatan 8000 rpm selama 10 menit. Endapan setelah 

pencucian kemudian dilarutkan dalam 200 µL natrium hidroksida 0,1 M. Sebanyak 100 µL larutan pada 

penapisan maupun isolat terpilih dimasukkan ke dalam lubang 96 sumuran dan dibaca serapannya pada 

panjang gelombang 405 nm menggunakan microplate reader. Persen penghambatan dihitung berdasarkan 

persamaan (1) dan IC50 (kadar senyawa yang mampu menghambat polimerisasi hem hingga 50%) dihitung 

menggunakan analisis regresi linier. 

 

% Penghambatan = (A – B) / B x 100 % ........................................................................................................     (1) 

Keterangan: A = kadar hematin kontrol negatif 

B = kadar hematin bahan uji 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi mikroba endofit 

 Rimpang yang dipilih ialah rimpang kunyit dari tanaman yang sehat dan tidak berpenyakit. Hal ini 

bertujuan agar kapang yang didapatkan benar-benarkapang endofit dan bukan kapang patogen. Pengunaan 

alkohol 70% dan natriumhipoklorida 5.3% bertujuan untuk membunuh mikroba yang terdapat di permukaan 

eksplan dengan cara merusak membran dan protein mikroba (Pratiwi, 2008). Hasil isolasi kapang endofit dari 

rimpang tanaman kunyit asal sukabumi didapatkan 19 isolat murni yang dibedakan berdasarkan ciri 

makroskopisnya yang diberi kode isolat Smi.Cl.1F – Smi.Cl.19F (Gb. 1). Pada kontrol negatif berupa akuades 

bilasan eksplan terahir yang juga ditanam pada media CMMA tidak ditemukan adanya pertumbuhan kapang. 

Hal tersebut menandakan bahwa isolat kapang endofit yang didapatkan benar-benar berasal dari dalam jaringan 
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rimpang kunyit dan bukan berasal dari spora-spora kapang yang masih menempel di permukaan eksplan 

(Wahyono et al., 2010). 

 

 

Gambar 1. Foto isolat murni kapang endofit yang berasal dari rimpang tanaman kunyit asal Sukabumi 

 

 

Fermentasi dan ekstraksi kapang endofit 

 Proses fermentasi yang dilakukan ialah metode fermentasi goyang yang bertujuan agar aerasi dan 

agitasi dapat terjaga. Aerasi dibutuhkan untuk mensuplai oksigen kapang endofit sedangkan agitasi atau 

pengadukan bertujuan untuk meningkatkan suplai oksigen dalam medium, meningkatkan homogenitas suhu 

(Kumala and Pratiwi, 2014) serta mempertahankan homogenitas konsentrasi nutrisi (Wahyono et al., 2010) . 

Lama waktu fermentasi selama 14 hari bertujuan untuk mendapatkan senyawa metabolit sekunder optimal. Hal 

ini dikarenakan pada hari ke-14 merupakan fase stasioner kapang endofit yang digunakan dalam penelitian ini 

(data tidak ditampilkan). Pemanenan kapang endofit dilakukan pada saat fase pertumbuhan stasioner karena 

secara umum kapang akan menghasilkan senyawa metabolit sekunder pada fase pertumbuhan stasioner 

(Basha et al., 2012). 

 Fase yang dilakukan ekstraksi ialah hanya fase filtrat saja dan tidak dengan fase miselia atau biomassa 

kapang endofitnya. Hal ini bertujuan hanya untuk mendapatkan senyawa metabolit sekunder bukan metabolit 

primernya. Senyawa metabolit sekunder akan dikeluarkan ke dalam media fermentasi, oleh karena itu di dalam 

filtrat banyak mengandung senyawa metabolit sekunder dibandingkan di dalam miselia atau biomassa kapang 

endofit (Theantana et al., 2007). Penggunaan pelarut etil asetat bertujuan agar dapat menarik senyawa yang 

bersifat polar maupun sedikit non polar karena etil asetat bersifat semipolar. Selain itu etil asetat lebih mudah 

digunakan karena etil asetat dan media yang berupa air lebih mudah dibedakan untuk dipisahkan. 

 

Uji aktivitas penghambatan polimerisasi hem 

 Pengujian antimalaria dilakukan secara in vitro dengan metode penghambatan polimerisasi hem. 

Secara alamiah, parasit akan masuk ke dalam sel darah merah inangnya. Di dalam sel darah merah, parasit 

Plasmodium akan memecah hemoglobin menjadi hem bebas dan asam-asam amino sebagai bahan 
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pembangun sel parasit. Hasil samping berupa hem bebas tersebut bersifat toksik bagi parasit maupun sel inang 

(Huy et al., 2007). Untuk menghidari hal tersebut, parasit akan mengubah hem bebas menjadi hemozoin yang 

tidak toksik atau yang lebih dikenal sebagai pigmen khas malaria melalui proses polimerisasi. Penggunaan 

bahan hematin pada penelitian ini dikarenakan hematin merupakan senyawa sintetis analog dari senyawa 

hemozoin (Wood et al., 2003). Penambahan asam asetat glasial bertujuan untuk menyamai tingkat keasaman 

vakuola makanan parasit yang berada pada kisaran pH 5, sehingga mendekati keadaan alaminya (Wahyono et 

al., 2010). Pencucian menggunakan larutan DMSO dimaksudkan untuk menghilangkan sisa-sisa hematin yang 

masih bercampur dengan kristal β-hematin yang tidak larut dalam larutan pencuci DMSO (Basilico et al., 1998). 

 Hasil uji penapisan 19 ekstrak etil asetat filtrat kapang endofit menunjukkan bahwa 18 isolat memiliki 

aktivitas penghambatan polimerisasi hem dan satu isolat menunjukkan hasil negatif yaitu isolat Smi.Cl.4F (Gb. 

2). Dari hasil yang positif isolat Smi.Cl.6F dan Smi.Cl.7F memiliki nilai persen penghambatan di atas 50% pada 

konsentrasi bahan uji sebesar 8 mg/mL. Oleh karena itu kedua isolat dilakukan uji lanjutan untuk menentukan 

konsentrasi yang dapat menghambat 50% (IC50) polimerisasi hem. Pada pengujian lanjutan diketahui bahwa 

isolat Smi.Cl.6F dan Smi.Cl.7F memiliki nilai IC50 masing-masing sebesar 1,9325 dan 3,590 mg/mL. Sedangkan 

kontrol positif yaitu klorokuin memiliki nilai IC50 sebesar 0,628 mg/mL (Tabel 1). 

 

Gambar 2.  Diagram penapisan aktivitas penghambatan polimerisasi hem isolat kapang endofit rimpang 
kunyit asal Sukabumi pada konsentrasi bahan uji 8 mg/mL. 

 

Tabel 1. Nilai IC50 isolat kapang endofit terpilih dari rimpang kunyit asal Sukabumi  

No. Kode sampel 
Konsentrasi 

(mg/mL) 

Penghambatan 

(%) 

IC50 

(mg/mL) 

1 Smi.Cl.6F 8 70,69  

2  4 63,64  
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3  2 55,07 1,9325 

4  1 42,84  

5  0,5 40,60  

6 Smi.Cl.7F 8 64,73  

7  4 60,71  

8  2 45,98 3,590 

9  1 40,65  

10  0,5 39,55  

11 Klorokuin 1 50,53  

12  0,5 41,72  

13  0,25 33,52 0,63 

14  0,125 21,60  

15  0,0625 14,03  

16  0,03125 8,44  

 
  

 Pengujian aktivitas antimalaria dengan metode penghambatan polimerisasi hem ini merupakan salah 

satu metode in vitro tanpa menggunakan parasit Plasmodium. Metode penghambatan polimerisasi hem 

merupakan metode yang mudah dan cukup akurat untuk mengetahui kemampuan suatu bahan uji sebagai 

antimalaria. Mekanisme yang terjadi pada aktivitas penghambatan polimerisasi hem ialah terjadinya interaksi 

antara senyawa uji dengan system elektrolit hem dan atau gugus hidroksil dalam bahan uji yang berikatan 

dengan ion besi hem (Basilico et al., 1998). 

 Dalam ekstrak etil asetat filtrat kapang endofit dari rimpang kunyit asal Sukabumi dimungkinkan 

mengandung berbagai senyawa kimia maupun kondisi fisik kimia ekstrak yang berpengaruh terhadap hasil yang 

diperoleh. Senyawa yang mempunyai IC50 penghambatan polimerisasi hem yang lebih kecil dari nilai IC50 

klorokuin sulfat yaitu 12 mg/mL maka dapat dikatakan senyawa tersebut memiliki aktivitas dalam menghambat 

polimerisai hem (Baelsman et al., 2000). Berdasarkan hal tersebut, maka ekstrak etil asetat filtrat kapang endofit 

isolat Smi.Cl.6F dan Smi.Cl.7F mempunyai aktivitas penghambatan polimerisasi hem. 

 

KESIMPULAN 

 Didapatkan 19 isolat kapang endofit dari rimpang kunyit asal Sukabumi yaitu Smi.Cl.1F – Smi.Cl.19F 

dengan 18 isolat diantaranya positif memiliki aktivitas penghambatan polimerisasi hem pada konsentrasi bahan 

uji 8 mg/mL dan satu isolat menunjukkan hasil negatif. Isolat Smi.Cl. 6F dan Smi.Cl.7F memiliki aktivitas terbaik 

dengan nilai IC50 masing-masing sebesar 1,9325 dan 3,590 mg/mL.  
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ABSTRACT 

This research aims to study the influence of avocado fruit peel extract against the growth of Candida 

albicans. The test of antifungal activity was done through well diffusion method by observing the inhibition zone 

size. The extract of avocado fruit peel was produced from maceration and the concentration was 12.5 %, 10 %, 

7.5 %, 5 %, and the positive control by using ketoconazole. The obtained data of inhibition zone then analyzed 

by using one-way ANOVA test with SPSS-20 method and Duncan test. The research resulted that the extract of 

avocado fruit peel has antifungal activity against Candida albicans. The size of inhibitory zone is greater along 

with the increasing of extract concentration. The inhibition zone was about 15.32 mm at concentration 12.5% of 

extract and the control (+) of ketoconazole was about 15.68 mm. 

Keywords:  Antifungal, Persea americana, Candida albicans 

 
PENDAHULUAN 

       Penggunaan obat-obatan sintetik sebagai agen antifungi dalam mengendalikan infeksi jamur terus 

dikembangkan, diantaranya agen antifungi ketokonazol yang sering digunakan dalam pengobatan kandidiasis 

yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Tingkat infeksi Candida albicans yang lebih tinggi dapat 

menyebabkan keracunan pada darah, dan infeksi pada selaput meninges otak (Pelczar dan Chan, 2008).  

     Obat antijamur yang sudah ada kurang terjangkau oleh masyarakat lemah, dan pemakaian dalam jangka 

waktu lama sering menyebabkan resistensi. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian antijamur yang 

diharapkan dapat ditemukan senyawa atau obat antijamur yang mampu mematikan atau menghambat 

pertumbuhan jamur Candida  albicans. Salah satu alternatif penggunaan antifungi yang  lebih aman dan dapat 

terjangkau oleh semua kalangan masyarakat  melalui pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tradisional 

diantaranya adalah tumbuhan alpukat. Dalam penelitian ini bagian tumbuhan alpukat yang dimanfaatkan 

sebagai antifungi adalah kulit buah alpukat. Hal ini didasarkan pada hasil uji fitokimia oleh Wati dan Sari (2015) 

menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah alpukat mengandung senyawa flavonoid, alkaloid dan saponin. 

Flavanoid merupakan senyawa fenol yang dapat menyebabkan denaturasi protein dan berfungsi sebagai 

antibakteri dan antijamur (Jawetz dan Adelberg, 2007). Hasil penelitian Bhaskara dkk (2012) bahwa ekstrak 

etanol daun salam mempunyai daya antifungi terhadap Candida albicans dimana daun salam mengandung 

alkaloid, flavonoid, minyak atsiri dan tannin.  

mailto:ernawati8480@yahoo.co.id


Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

1103 
 

        Penelitian penggunaan kulit buah alpukat  sebagai obat tradisional telah diuji sebagai antibakteri, namun 

kajian pemanfaatan sebagai antifungi belum dikaji. Kajian pemanfaatan kulit buah alpukat sebagai antifungi 

memberikan sumbangsih dalam bidang pengobatan terutama terhadap jamur Candida albicans.  

METODE PENELITIAN 

     Uji aktivitas antijamur dilakukan melalui metode difusi cara sumuran dengan mengamati diameter zona 

hambat dari ekstrak yang digunakan. Ekstrak kulit buah alpukat diperoleh dari proses maserasi  dengan 

konsentrasi 12.5 %, 10%, 7.5 % dan 5 % dan kontrol positif menggunakan ketokonazol. 

Bahan - Bahan Penelitian  

     Kulit buah alpukat, Potato Dextrose Agar (PDA), jamur Candida albicans, kontrol positif (+) tablet ketokonazol 

200mg, dan , larutan standar Mc Farland, larutan NaCl 0,9%, aquades, dan larutan etanol 96% . 

Cara Kerja 

.   Ekstrak kulit buah alpukat diperoleh dengan cara kulit buah alpukat dicuci sampai bersih dan dikeringkan. 

Kemudian dihaluskan dengan cara diblender lalu diayak. Sampel dimaserasi dengan larutan etanol kemudian 

disaring hingga diperoleh filtrat. Filtrat pelarut tersebut kemudian diuapkan dengan menggunakan vakum 

evaporator. Setelah diperoleh ekstrak yang agak pekat dilanjutkan dengan menguapkan diatas penangas air 

hingga ekstrak menjadi kental, dan diperoleh ekstrak kental.   

     Biakan Candida albicans dalam media agar miring disuspensikan dengan NaCl. Kemudian diambil 

secukupnya dan dimasukan ke dalam media pembenihan. kemidian dicampur dan diatur kekeruhannya sama 

dengan larutan Mc.Farland (Carter dan Cole, 1990). Pembuatan konsentrasi larutan uji yaitu : 

a.Konsentrasi 12.5 % : 250 mg ekstrak kulit buah alpukat ditambahkan  aquades 1 ml 

b. Konsentrasi 10 % : 200 mg ekstrak kulit buah alpukat ditambahkan  aquades 1 ml 

c. Konsentrasi 7.5 % : 150 mg ekstrak kulit buah alpukat ditambahkan aquades 1 ml 

d. Konsentrasi 5 % :  100 mg ekstrak kulit buah alpukat ditambahkan  aquades 1 ml 

Pengujian Aktivitas Antijamur 

         Media dasar PDA dituang ke dalam cawan petri dan dibiarkan mengeras. Pada permukaan lapisan dasar 

diletakkan 5 pencadang dan diatur sedemikian rupa sehingga terdapat daerah  yang baik untuk mengamati zona 

hambat yang terjadi. PDA yang mengandung suspensi jamur uji dituang ke dalam cawan petri di sekeliling 

pencadang.Diteteskan larutan uji ekstrak kulit buah alpukat dengan berbagai konsentrasi dan larutan kontrol 

positif (+). Dilakukan pengulangan  dengan cara yang sama.Diinkubasikan dalam inkubator pada suhu 370C 

selama 1x24 jam.  Diamati zona hambat yang terjadi di sekitar pecandang kemudian diukur diameter zona 

hambat  dengan menggunakan mistar computer. Data zona hambat dianalisis dengan menggunakan uji one 

way anova dengan metode SPSS 20,0. Dan untuk melihat perlakuan mana yang memberikan pengaruh terbaik 

dilanjutkan dengan uji Duncan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Aktivitas antijamur ekstrak kulit buah alpukat ditunjukkan dengan adanya pembentukan zona hambat  pada 

media. Rata-rata zona hambat pada konsentrasi 12.5%, 10%, 7.5% dan 5% yaitu berturut-turut sebesar 15.32 

mm, 13.90 mm, 12.80 mm dan 11.48 m.  Pada kontrol positif dengan antifungi ketokonazol  rata-rata diameter 
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zona hambatnya adalah 15.68 mm.  Data zona hambat ekstrak kulit buah alpukat terhadap pertumbuhan jamur 

Candida albicans disajikan pada tabel 1.   

Tabel 1.Hasil pengukuran dimeter  zona hambat  Candida albicans dari tiap  perlakuan setelah diinkubasi 
selama 1 x 24 jam 

 
Konsentrasi Ekstrak 

kulit buah alpukat 

Diameter Zona Hambat (mm)  
Total 

 
Rata – Rata 

1 2 3 4 5 

Kontrol positif 15,8 13,3 18,9 13,2 17,2 78,4 15,68 

12.5% 15,9 14,2 17,8 14,9 13,8 76,6 15,32 

10 % 14,8 13,4 15,9 13,2 12,2 69,5 13,90 

7.5 % 13,3 12,2 11,8 12,9 13,8 64,0 12,80 

5 % 12,4 11,9 10,6 11,3 11,2 57,4 11,48 

 

       Pada tabel 1 di atas diketahui bahwa pengujian aktivitas antijamur ekstrak kulit buah alpukat dengan 

menggunakan metode difusi sumuran  hasilnya menunjukkan semua perlakuan memiliki daya hambat terhadap 

pertumbuhan jamur Candida albicans.  Zona hambatan yang terbentuk menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah 

alpukat mampu menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans.  Rata-rata diameter zona hambatan 

meningkat seiring  bertambahnya konsentrasi ekstrak kulit buah alpukat yang diberikan. Hal yang sama 

dikemukakan oleh Sulistyawati dan Mulyati (2009) bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin luas 

zona hambat  yang menunjukkan semakin tinggi efektivitas untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan 

jamur. 

        Konsentrasi ekstrak kulit buah alpukat yang mampu menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans 

yaitu pada konsentrasi 7.5%, 10 % dan 12.5 % dengan rata-rata zona hambatan diatas 12 mm. Menurut 

Departemen Kesehatan (1988) dalam Hermawan, dkk (2007)  bahwa interpretasi daerah hambatan 

pertumbuhan  mikroba dikatakan peka terhadap antimikroba asal tanaman apabila mempunyai ukuran diameter 

daya hambatan sebesar 12-24 mm. 

         Data hasil penelitian pada tabel 1 berupa diameter zona hambat antijamur dianalisis menggunakan uji 

One-Way ANOVA dengan metode SPSS 20,0. Data hasil penelitian dengan uji One-Way ANOVA tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

        Tabel 2. hasil uji statistik one way Anova diameter zona hambat 

ANOVA 

Diameter zona hambat 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 61.154 4 15.288 6.410 .002 

Within Groups 47.704 20 2.385   

Total 108.858 24    

 

        Hasil uji One-Way ANOVA memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 kurang dari α (0,05). Hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh penggunaan ekstrak kulit buah alpukat dalam menghambat  pertumbuhan jamur 
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Candida albicans. Adanya pengaruh yang nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan.  Adapun hasil uji Duncan 

dapat dilihat pada tabel 3 :  

                                                     Tabel 3. hasil uji Duncan 

DIAMETER 

Duncan 

Perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

5% 5 11.480   

7.5% 5 12.800 12.800  

10% 5  13.900 13.900 

12.5% 5   15.320 

Kontrol Positif 5   15.680 

Sig.  .192 .273 .099 

 

          Hasil analisis statistik dengan uji one way anova pada ekstrak kulit buah  alpukat diperoleh nilai signifikan 

0.000 kurang dari α (0,05) ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang nyata (signifikan) terhadap 

diameter zona hambat pada setiap perlakuan. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan uji Duncan menunjukkan 

bahwa setiap perlakuan berada pada kolom subset yang sama yang menunjukkan tidak adanya perbedaan 

yang nyata (signifikan) dimana hal ini menunjukkan bahwa semua konsentrasi  memberikan efek antijamur yang 

sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kulit buah alpukat dapat digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan jamur Candida albicans karena diduga disebabkan oleh senyawa kimia yang terkandung di dalam 

kulit buah alpukat yaitu adanya flavonoid dan saponin. Flavonoid dan saponin merupakan senyawa yang 

mempunyai efek farmakologi sebagai antijamur.  flavonoid memiliki kemampuan membentuk kompleks dengan 

protein dan merusak membran sel dengan cara mendenaturasi ikatan protein pada membran sel, sehingga 

membran sel menjadi lisis dan senyawa tersebut menembus ke dalan inti sel menyebabkan jamur tidak 

berkembang (Sulistyawati dan Mulyati ,2009).  

       Kandungan Saponin dalam ekstrak kulit buah alpukat juga berperan sebagai antijamur. Saponin bekerja 

melalui mekanisme menurunkan tegangan permukaan membran sterol dari dinding sel C. albicans, sehingga 

permeabilitasnya meningkat  sehingga  mengakibatkan cairan intraseluler yang lebih pekat tertarik keluar sel 

sehingga nutrisi, zat-zat metabolisme, enzim, protein dalam sel keluar dan jamur mengalami kematian. Saponin 

merupakan golongan senyawa yang dapat menghambat atau membunuh mikroba dengan cara berinteraksi 

dengan membran sterol. Efek utama saponin terhadap mikroba adalah adanya pelepasan protein dan enzim 

dari dalam sel (Hardiningtyas, 2009). Saponin mempunyai aktivitas sebagai antijamur dengan mekanisme 

kerjanya yaitu dengan cara merusak membran sel, sehingga menyebabkan kebocoran sel berupa keluarnya 

berbagai komponen penting dari dalam sel jamur yaitu protein, asam nukleat dan nukleotida yang akhirnya 

memacu kematian sel (Ganiswara ,1995 dalam Yuliana 2015). 

         Selain senyawa flavonoid dan saponin, ekstrak kulit buah alpukat juga mengandung senyawa alkaloid 

sebagai antifungi. Hal ini sejalan dengan pendapat Olivia dkk (2004) bahwa alkaloid adalah zat aktif dari 

tanaman yang berfungsi sebagai obat dan aktivator kuat bagi sel imun yang dapat menghancurkan bakteri, 
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virus, jamur, dan sel kanker. Menurut Mycek et al, (2001); Setiabudy dan Bahry, (2007) bahwa mekanisme 

antifungi dari alkaloid  dengan menyebabkan kerusakan membran sel dan akan berikatan kuat dengan 

ergosterol membentuk lubang yang menyebabkan kebocoran membran sel. Keadaan ini mengakibatkan 

kerusakan yang tetap pada sel dan kematian sel pada jamur. 

KESIMPULAN 

      Aktivitas antijamur  ekstrak kulit buah alpukat (Persea americana P.Mill) berpengaruh terhadap pertumbuhan 

Candida albicans. Peningkatan konsentrasi ekstrak diikuti dengan peningkatan diameter zona hambat. Rata-rata 

diameter zona hambat. tertinggi pada konsentrasi ekstrak kulit buah alpukat 12.5 %  yaitu  sebesar 15.32 mm   

dan kontrol ketokenazol sebesar 15.68 mm 
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ABSTRACT 

 
This research aims to define different effect of several mixture composition of sawdust (SD), rice husk 

(RH), and corncob (CC) as planting media on the yield of Pleurotus ostreatus and their optimum mixture 

composition for the best yield. Research was designed by using Completely Randomized Design (CRD) with 4 

(four) treatment and 6 (six) times of repetition, where the treatment given is: A (800 gr SD + 200 gr RH), B (800 

gr SD + 100 gr RH + 100 gr CC), C (800 gr SD + 150 gr RH + 50 gr CC), and D (800 gr + 50 gr RH + 150 gr CC). The 

obtained data then analyzed by using Analysis of Variance (ANOVA) and followed by the Smallest Real Different 

test (LSD). The result showed that the planting media from mixture composition of SD, RH and CC has 

significant effect on yield of Pleurotus ostreatus, which indicated by Fcount for fresh weight (27.815) and 

number of mushroom body (15.277) is higher than Ftable at 5% and 1% of significance level (3.10 and 4.94). 

The result of LSD showed that there is present the different of treatment ratio between SD, RH and CC. The 

maximum yield have been produced from B treatment with the highest of fresh weight (143.62 gr) and the 

number of mushroom body was about  20, while the lowest yield was produced from A treatment (93.91 gr of 

fresh weight and  10 of the number of mushroom body). 

Keywords: Planting Media, Sawdust, Rice Husk, Corncob, Yield, Pleurotus ostreatus 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman jagung adalah salah satu andalan bagi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disektor 

pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015 menyatakan bahwa 

produksi jagung mengalami kenaikan 6,74 persen jika dibanding tahun 2014. Kenaikan produksi pada tahun 

2015 terjadi karena produktivitas dan luas panen meningkat. Meningkatnya produksi jagung berimbas pada 

peningkatan dan penumpukkan limbah tongkol jagung yang kemudian hanya digunakan sebagai pakan ternak, 

dibuang atau dibakar untuk mengurangi penumpukkan limbah. Namun sebenarnya tongkol jagung dapat 

digunakan sebagai salah satu media tanam untuk pertumbuhan jamur tiram putih.  

Sebagian besar para pembudidaya jamur tiram putih di Pulau Timor lebih mengandalkan media tanam 

serbuk gergaji dan sekam padi untuk pertumbuhan jamur tiram putih karena mengandung selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin. Akan tetapi tongkol jagung mengandung lignoselulosa. Enzim tersebut dapat 

digunakan sabagai media campuran budidaya jamur tiram, karena mengandung selulosa yang cukup banyak. 

Kandungan nutrisi tongkol jagung dalam 100 gram yaitu Selulosa  33,8%, Lignin  9,1%, Hemiselulosa  16 %, 

dan Nitrogen  0,4% (Cahyanti, 2014). 

mailto:sainudin28@gmail.com
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Penelitian tentang penggunaan tongkol jagung sebagai media tanam pada jamur tiram putih terus 

dikembangkan akan tetapi di Pulau Timor khususnya pada wilayah Kota dan Kabupaten Kupang belum 

menggunakan media tanam berupa tongkol jagung dan hanya mengandalkan campuran serbuk gergaji dan 

sekam padi. Sebenarnya hasil penelitian menunjukkan bahwa tongkol jagung mempunyai manfaat yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan jamur tiram putih. Hakiki, dkk (2013) menyatakan bahwa penggunaan campuran 

tongkol jagung dan kayu sengon sebagai media tanam jamur tiram memberikan kualitas fisik yang baik dan 

pertumbuhan miselium yang lebih cepat pada jamur tiram putih. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilakukan  di Laboratorium Diseminasi Noelbaki Kabupaten Kupang selama 3 bulan 

yaitu dari bulan Maret sampai Mei 2016. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Prosentase 

campuran media serbuk gergaji, sekam padi dan tongkol jagung terdiri dari 4 taraf yaitu : A (kontrol) (800 gr 

serbuk gergaji + 200 gr sekam padi), B (800 gr serbuk gergaji + 100 gr sekam padi + 100 gr tongkol jagung), C 

(800 gr serbuk gergaji + 150 gr sekam padi + 50 gr tongkol jagung) dan D (800 gr serbuk gergaji + 50 gr sekam 

padi + 150 gr tongkol jagung). Masing-masing perlakuan diulang 6 kali. Serbuk gergaji dan sekam padi serta 

tongkol jagung terlebih dahulu dihaluskan dan kemudian dijemur.Serbuk gergaji, sekam padi, dan tongkol 

jagung ditimbang sesuai dengan komposisi pada setiap perlakuan dan kemudian dicampur hingga rata, 

menambahkan air dengan dipercik. Pencampuran serbuk kayu, sekam padi dan tongkol jagung perlu 

ditambahkan dengan dedak atau bekatul dan kapur yang berfungsi sebagai pengatur pH atau menjaga 

keasaman media kemudian disterilkan. 

Metode inokulasi dilakukan dengan mensterilkan tangan dengan menggunakan alkohol 70%. 

Menghancurkan bibit jamur F2 dalam botol menggunakan spatula panjang yang steril dan dibakar diatas api 

bunsen. Memasukkan bibit sebanyak 1 sendok pada baglog media tanam melalui mulut dengan membuka 

kapas dan plastik penutup. Inkubasi atau proses menumbuhkan miselium jamur dilakukan dengan cara 

menyimpan baglog di ruang inkubasi bersuhu 22-28 0 C dengan posisi ditegakkan. Akhir penelitian di lakukan 

pengamatan pada jamur tiram putih dengan parameter: menghitung tudung atau badan buah jamur tiram putih 

dan berat basah keseluruhan jamur tiram putih. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kupang selama tiga bulan diperoleh data 

pertumbuhan jamur tiram putih yang berbeda dari empat perlakuan dengan enam ulangan. Data yang peroleh 

berasal dari tiga kali pemanenan jamur tiram putih dan kemudian dirata-ratakan setiap baglog. 

Data hasil penelitian parameter berat basah jamur tiram putih menunjukkan bahwa nilai rata-rata jumlah 

berat basah jamur tiram putih pada masing-masing berbeda diantara perlakuan, dimana perlakuan A dengan 

rata-rata 93,91gr perlakuan B dengan rata-rata 143,62gr, perlakuan C dengan rata-rata 124,42gr dan perlakuan 

D dengan rata-rata 123,75gr. 

Data hasil penelitian pada parameter berat basah jamur tiram putih dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Data Berat Basah Jamur Tiram Putih Pada Masing-masing Perlakuan 

Ulangan Perlakuan (gr) 
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A B C D 

1 93,37 121,37 136,77 128,57 

2 93,03 146,57 118,03 122,17 

3 100,43 150,27 108,07 127,73 

4 99,57 155,17 131,77 129,57 

5 84,57 139,37 122,73 127,8 

6 92,47 148,97 129,17 106,63 

Total  563,44 861,72 746,54 742,47 

Rata-rata 93,91 143,62 124,42 123,75 

Ket:  A : Kontrol (800 gr serbuk gergaji + 200 gr sekam padi) 
 B : 800 gr serbuk gergaji + 100 gr sekam padi + 100 gr tongkol jagung 
 C : 800 gr serbuk gergaji + 150 gr sekam padi + 50 gr tongkol jagung 

D : 800 gr serbuk gergaji + 50 gr sekam padi + 150 gr tongkol jagung 

 

Data pada tabel 1 kemudian dilanjutkan dengan analisis Anova dan memperlihatkan bahwa F Hitung  

(28,815) > F Tabel  (4,94). Ini menunjukkan bahwa media tumbuh campuran serbuk gergaji, sekam padi, dan 

tongkol jagung berpengaruh sangat nyata terhadap berat basah jamur tiram. Karena terdapat pengaruh maka 

dilanjutkan dengan uji BNT. Hasil Uji BNT diperoleh hasil bahwa perlakuan B berbeda nyata dengan perlakuan 

A dan D, tetapi perlakuan D tidak berbeda nyata dengan C.  

 Data hasil penelitian pada parameter jumlah badan buah jamur tiram putih menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata jumlah badan buah jamur tiram putih pada masing-masing berbeda diantara perlakuan, dimana 

perlakuan A dengan rata-rata 10, perlakuan B dengan rata-rata 20, perlakuan C dengan rata-rata 17 dan 

perlakuan D dengan rata-rata 17. 

 Data hasil penelitian pada parameter jumlah badan buah jamur tiram putih dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Data Jumlah Badan Buah Jamur Tiram Putih Pada Masing-masing Perlakuan 

Ulangan 
Perlakuan 

A B C D 

1 10 15 18 19 

2 10 20 15 18 

3 11 23 13 14 

4 11 21 22 19 

5 8 19 15 19 

6 12 20 20 14 

Total  62 118 103 103 

Rata-rata 10 20 17 17 

Ket :     A : Kontrol (800 gr serbuk gergaji + 200 gr sekam padi) 
 B : 800 gr serbuk gergaji + 100 gr sekam padi + 100 gr tongkol jagung 
 C : 800 gr serbuk gergaji + 150 gr sekam padi + 50 gr tongkol jagung 
 D : 800 gr serbuk gergaji + 50 gr sekam padi + 150 gr tongkol jagung 

  

Data pada tabel 2 kemudian dilanjutkan dengan analisis Anova meperlihatkan bahwa FHitung (15,27) > F 

Tabel (4,94). Ini menunjukkan bahwa media tumbuh campuran serbuk gergaji, sekam padi, dan tongkol jagung 

berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah badan buah jamur tiram putih. Karena terdapat pengaruh maka 

dilanjutkan dengan uji BNT. Hasil Uji BNT diperoleh hasil bahwa perlakuan B berbeda nyata dengan perlakuan 

A, tetapi tidak berbeda nyata dengan C dan D. 

Pembahasan 
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Berdasarkan hasil sidik ragam Anova menunjukkan bahwa perlakuan campuran media tanam serbuk 

gergaji, sekam padi dan tongkol jagung berpengaruh sangat nyata terhadap produksi jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus). 

Adanya pengaruh campuran serbuk gergaji, sekam padi dan tongkol jagung terhadap produksi jamur 

tiram putih menunjukkan bahwa campuran serbuk gergaji, sekam padi dan tongkol mengandung unsur-unsur 

nutrisi yang dibutuhkan  jamur tiram putih sehingga dapat tumbuh dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Nurman dan Kahar (1992) dalam Purnamasari (2013) yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan berat basah 

dan jumlah badan buah yang optimal ditentukan oleh  protein,  karbohidrat  dan  kesuburan media tumbuh 

jamur. 

Penggunaan campuran serbuk gergaji, sekam padi dan tongkol jagung saling melengkapi satu sama 

lain dalam memenuhi kebutuhan nutrisi jamur tiram putih. Serbuk gergaji mengandung 49,9% selulosa, 24,59% 

hemiselulosa, dan 26,80% lignin. Sedangkan sekam padi mengandung senyawa air 9,02%, protein kasar 

3,03%,  lemak 1,18%, serat kasar 35,68%, abu 17,71%, karbohidrat 33,71%, karbon 1,33%, hidrogen 1,54%, 

oksigen 33,68%, dan silika 16,89% (Wardani, 2014). Kemudian tambahan media tongkol jagung dapat dijadikan 

sebagai sumber nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur yang lebih baik. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Setyaningsih, dkk (2015) yang menyatakan bahwa tongkol jagung digunakan untuk 

meningkatkan nutrisi media tanam, sebagai sumber karbohidrat, lemak dan  protein. Tongkol jagung mempunyai 

kandungan nutrisiyang cukup banyak yaitu Selulosa 33,8%, Hemiselulosa 16 %, dan Nitrogen 0,4%,Lignin 9,1% 

yang menambah berat segar jamur tiram, karena memproses metabolisme daging buah jamur tiram. Vitamin B 

dalam tongkol jagung dapat meningkatkan aktifitas sel pada miselium sehingga menambah berat basah dan 

jumlah badan buah (Cahyanti, 2014). Selain itu, struktur media tongkol jagung yang berongga dan banyak 

mengandung pori-pori sehingga memudahkan miselium jamur tumbuh dengan baik. Dengan adanya pori-pori 

tersebut dalam media akan tersedia cukup oksigen (O2) yang dibutuhkan oleh jamur untuk mempercepat 

pertumbuhan miselium. Hal ini sesuai dengan pendapat Yanuati dan Indah (2007) yang menyatakan bahwa 

media tanam yang berongga dan banyak mengandung pori-pori akan memberikan ruang masuknya oksigen 

sehingga aerasi pada media menjadi lancar. Oksigen dibutuhkan oleh jamur sebagai bahan proses respirasi. 

Berdasarkan hasil uji beda nyata terkecil (BNT) campuran serbuk gergaji, sekam padi dan tongkol 

jagung menunjukkan adanya perlakuan yang memberikan pengaruh sangat nyata terhadap berat basah jamur 

tiram putih dan jumlah badan buah. Produksi terbaik jamur tiram putih yaitu pada perlakuan B dengan komposisi 

campuran 800 gr serbuk gergaji + 100 gr sekam padi + 100 gr tongkol jagung dengan nilai rata-rata berat basah 

tertinggi yaitu 143,62 gr dan jumlah badan buah yaitu 20. Keadaan ini diduga bahwa kandungan nutrisi yang 

terdapat dalam media tanam dapat terdekomposisi secara merata pada saat pembentukan badan buah. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Suriawiria (2002) yang menyatakan bahwa nutrisi yang tersedia dalam media tanam 

yang mampu diserap dengan baik oleh jamur akan mampu meningkatkan berat basah dari jamur. Lebih lanjut 

pada perlakuan B menunjukkan bahwa penggunaan campuran komposisi serbuk gergaji, sekam padi dan 

tongkol jagung sangat tepat dan seimbang sehingga menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Suharsi dan Namira (2013) yang menyatakan bahwa budidaya tanaman memerlukan 

komposisi media tanam yang cocok, sehingga dapat menghasilkan tanaman yang memiliki penampilan menarik 

dan memberikan pertumbuhan yang baik. 
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KESIMPULAN 

Penggunaan campuran serbuk gergaji, sekam padi dan tongkol jagung sebagai media tanam 

berpengaruh sangat nyata terhadap produksi jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Hasil uji lanjut 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan perlakuan perbandingan antara serbuk gergaji, sekam padi dengan 

tongkol jagung yang berbeda memberikan hasil perbedaan yang nyata. 

Produksi terbaik jamur tiram putih pada perlakuan B dengan komposisi media tanam yang paling 

optimal yaitu 800 gr serbuk gergaji + 100 gr sekam padi + 100 gr tongkol jagung dengan nilai rata-rata berat 

basah tertinggi yaitu 143,62 gr dan jumlah badan buah yaitu 20. 
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______________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Lipase is one enzyme that can hydrolyze lipids, ester bonds of triglycerides to produce essential fatty acids and 
glycerol. Have performed optimization lipase produced by Pseudomonas fluorescens. Several treatments have 
been conducted to test the effect of incubation time, variations in temperature, pH variations, and the type of 
substrate. The results showed that the optimum activity of lipase from Pseudomonas fluorescens bacteria were 
incubated for two days is equal to 5.87. 10-2 µmol/mL, pH 8 the enzyme showed activity amounting to 7.43. 10-2 
µmol/mL, at a temperature of 30ºC incubation activity of 6.81. 10-2 µmol/mL and the testing of the type of 
substrate, suggesting that tween 80 as the source of the best substrate to produce lipase by 7.89. 10-2 µmol/mL. 
 
Key words: optimization of  lipase, Pseudomonas fluorescens. 
 

PENDAHULUAN 

Lipase dari mikroba (acylhydrolases triacyl gliserol, EC 3.1.1.3) adalah enzim yang mengkatalisis reaksi 

hidrolisis dari lipid (triasilgliserol) menjadi diasilgliserida, monosilgliserida atau gliserol, dan asam-asam lemak 

bebas (Pandey et al., 1999; Damaso et al., 2003; Andualema and Gessesse, 2012; Ray, 2015). Saat ini lipase 

telah banyak menarik minat dalam teknologi enzim kemo, karakteristik regio- dan enantio-spesifik lipase 

cenderung menjadi fokus penelitian bagi para ilmuwan dan industrialis (Andualema and Gessesse, 2012; Ray, 

2013). Enzim lipase mikroba telah banyak diproduksi oleh berbagai jenis mikroorganisme, seperti Pseudomonas 

aeruginosa (Zouaoui and Bouziane, 2011; Mobarak-Qamsari et al., 2011; Prasad, 2014), Pseudomonas 

fluorescens (Kulkarni, 2002; Rajmohan et al., 2002), Candida rugosa (Benjamin and Pandey, 2001),  Bacillus 

subtilis (Mossawi et al., 2016), Serratia marcescens (Prasad, 2013), Staphylococcus aureus (Prasad and 

Manjunath, 2011). Lipase digunakan sebagai biokatalis untuk memproduksi asam lemak bebas, gliserol, 

berbagai ester, sebagian gliserida, dan lemak yang dimodifikasi atau ditransesterifikasi (Ray, 2012).  

Bakteri Pseudomonas fluorescens merupakan salah satu mikroorganisme yang mampu 

merombak Alkyl Benzene Sulfonate (ABS), hal ini dikarenakan bakteri Pseudomonas fluorescens 

menghasilkan enzim lipase dan enzim alkylsulphatases yang dapat memotong rantai ABS yang 

terdapat di dalam deterjen (Ratledge, 1994 di dalam Putro dkk., 2012). Bakteri ini dapat tumbuh 

dengan baik pada suhu 22°C dan pada pH basa (Putro dkk., 2012). Penggunaan deterjen yang 

semakin meningkat tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya lingkungan 

mailto:Ceuceu_lipi@yahoo.com
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perairan karena deterjen menimbulkan buih. Buih yang ditimbulkan tersebut disebabkan oleh bahan 

aktif deterjen yaitu alkyl benzene sulfonate (ABS) (Ekowati, 1992 di dalam Putro dkk., 2012).   

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aktivitas dan karakterisasi enzim lipase dari 

Pseudomonas fluorescens. 

 

METODE PENELITIAN 

BAHAN DAN CARA KERJA 

Persiapan isolat 

Pseudomonas fluorescens yang digunakan dalam penelitian ini ditumbuhkan di  dalam media 

Nutrient Agar (NA) miring. 

Media seleksi enzim lipase secara kualitatif.  

Media lipase agar terdiri dari beef ekstrak 5 g, pepton 10 g, yeast ekstrak 3 g, NaCl 5 g, 

polyvinyl alkohol 1 g, dilarutkan di dalam 1 L aquadest, agar 25 g disterilkan. Secara terpisah gliserin 

tributirat 98% disterilkan dalam tabung reaksi, kemudian dicampurkan dengan media agar sambil 

digoyang supaya tercampur. Media ini digunakan untuk menyeleksi bakteri murni yang dapat 

merombak lemak dalam media dan dituangkan dalam cawan petri. Media diinokulasi dengan bakteri 

yang sudah diremajakan seujung ose dan diinkubasi pada suhu kamar selama 3 hari. Hasil pengujian 

secara kualitatif ditunjukkan dengan adanya zona bening di sekitar koloni mikroba. Hasil pengujian 

secara semikualitatif adalah hasil bagi diameter lingkaran jernih dengan diameter koloni dan 

dinyatakan sebagai aktivitas lipase secara relatif. Isolat-isolat yang memperlihatkan adanya aktivitas 

lipase dengan nilai relatif terbesar, selanjutnya diuji secara kuantitatif. 

Media produksi lipase.  

Produksi lipase dilakukan dengan metode Paskevicius (2001). Media produksi terdiri dari 0,5% 

beef ekstrak, 0,5% pepton, 0,3% yeast ekstrak, 0,25% NaCl, 0,1% polyvinyl alkohol dan 1,0%  minyak 

zaitun dan diatur pHnya menjadi 7,0. Media disterilkan dan diinokulasi dengan mikroba yang 

mempunyai aktivitas lipase dan diinkubasi selama 1-4 hari di dalam pengocok (shaker) inkubator 

dengan kecepatan 120 rpm, suhu 37°C.  

Setiap hari dilakukan pengambilan sampel sebanyak 5 ml dan dipisahkan supernatan dari 

endapannya dengan cara disentrifugasi pada kecepatan 2270 x g selama 5 menit dalam suhu 4°C. 

Supernatan digunakan sebagai enzim dan dianalisa aktivitas enzimnya. 
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Pengujian Aktivitas Lipase 

Uji aktivitas lipase dilakukan secara titrimetrik. Minyak zaitun sebanyak 0,5 mL dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer 100 mL, lalu ditambahkan berturut-turut 0,5 ml CaCl2  0,1 M dan 2,25 mL bufer 

asetat 0,05 M pH 7. Campuran reaksi diinkubasi di dalam shaker water bath pada suhu 40ºC selama 

10 menit, kemudian ditambahkan enzim lipase sebanyak 10% (v/v) dari masing-masing biakan dan 

diinkubasi kembali pada suhu 40ºC selama 30 menit. Selanjutnya, campuran reaksi diinaktifkan 

dengan campuran etanol : aseton (1:1) sebanyak 5 mL. Campuran tersebut ditambahkan 3 tetes 

fenolptalin 1% sebagai indikator serta dititrasi dengan NaOH 0,05 N. Titrasi dihentikan setelah terjadi 

perubahan warna menjadi merah muda. Pengukuran aktivitas dilakukan secara duplo. 

Untuk penentuan standar dilakukan dengan komposisi campuran yang sama, tetapi saat 

dimasukkan larutan enzim dengan segera ditambahkan campuran etanol dan aseton untuk 

menginaktifkan enzim. Kemudian dititrasi dengan prosedur yang sama dengan analisis sampel.  

Perhitungan  : Satu unit aktivitas enzim lipase setara dengan 1 μmol asam lemak bebas yang 

dihasilkan dari hidrolisis substrat yang dikatalisis oleh enzim lipase selama inkubasi berlangsung. 

 

 

Aktivitas lipolitik (μmol/mL) = (A−B) x N NaOH x 1000 

                                         VE x 30 

Keterangan : 

A       = mL NaOH untuk titrasi sampel 

B       = mL NaOH untuk titrasi blanko 

1000  = konversi dari mmol ke μmol 

 VE    = volume enzim 

30      = waktu reaksi 

Penentuan suhu optimum  

Untuk mengetahui suhu optimum dari enzim yang telah disentrifugasi dilakukan pengukuran 

aktivitas enzim dengan menggunakan variasi suhu inkubasi enzim (30, 35, 40, 45, 50, 60)°C.  
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Penentuan pH optimum  

Untuk mengetahui pH optimum dari enzim, dilakukan pengukuran aktivitas enzim dengan 

menggunakan variasi pH bufer (7, 8, 8,5, 9, 10 dan 11). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lipase dapat diproduksi oleh hewan, tumbuhan dan mikroorganisme termasuk jamur, khamir termasuk 

bakteri dan archaea (Wang et al., 2008). Keunggulan enzim lipase yang dihasilkan dari mikroorganisme adalah 

produksi lebih tinggi, mudah, cepat dan tidak memerlukan tempat yang luas dibandingkan yang dihasilkan dari 

tanaman dan hewan (Andualema and  Gessesse, 2012; Pramiadi, 2014). 

Isolat bakteri yang berpotensi menghasilkan enzim lipase adalah isolat yang mampu tumbuh 

dengan baik pada media substrat yang mengandung lipid (minyak zaitun) (Tunggala dkk., 2009). 

Hasil pengujian secara kualitatif Pseudomonas fluorescens menunjukkan memiliki aktivitas 

lipolotik ditandai dengan adanya zona bening di sekitar koloni (Gambar 1). Pengujian secara kualitatif 

dapat mencerminkan bahwa P. fluorescens dapat menghasilkan enzim lipase. Strain Pseudomonas 

fluorescens ini juga dapat menghasilkan enzim α-amilase (Soeka, 2013). 

Enzim lipase mikroba sangat penting dalam pengembangan teknologi bioproses industri dan 

aplikasinya saat ini dalam kegiatan sehari-hari dalam rangka meningkatkan gaya hidup kita antara lain 

pulp dan kertas, kulit, deterjen dan tekstil, farmasi, kimia, makanan dan minuman, biofuel, pakan 

ternak dan kosmetik. Keragaman mikroba dan teknik molekuler modern, seperti metagenomics dan 

genomik, yang digunakan untuk menemukan enzim yang diproduksi oleh bakteri dan jamur dalam 

bentuk rekombinan ( Andualema and  Gessesse, 2012; Ray, 2013; Adrio and Demain, 2014; Daiha et 

al., 2015). Selain itu dapat juga diaplikasikan dalam industri pengolahan limbah cair dan kosmetik 

(Sharma, 2001) serta di sektor bahan bakar yang mengaplikasikan lipase sebagai katalis untuk 

sistesis ester dan transesterifikasi minyak untuk produksi biodiesel (Damaso et al., 2003). Lipase 

dapat memodifikasi minyak sehingga dapat diperoleh minyak dengan nilai ekonomis tinggi (Deba et 

al., 2014). 

Lipase ditemukan sebagai enzim ekstraseluler maupun intraseluler. Lipase ekstraseluler telah 

terbukti merupakan biokatalis yang efisien dan selektif di berbagai industri seperti biosensor, kimia, 

farmasi, pestisida, makanan, kulit, dan kosmetik hingga deterjen. Ekstrak kasar lipase (crude enzim) 

diproduksi secara ekstraseluler dan diukur dengan metode titrimetri. Ekstrak kasar diperoleh dari hasil 

pemisahan sel bakteri dengan metode sentrifugasi pada kecepatan 4000 rpm selama 15 menit 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adrio%20JL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demain%20AL%5Bauth%5D
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dengan suhu 4 ºC. Proses tersebut digunakan untuk menghindari proses denaturasi protein 

(Tunggala, 2014). 

 

 

Gambar 1. Zona bening di sekitar Pseudomonas fluorescens 

 

Pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri di dalam proses fermentasi untuk memproduksi 

enzim dengan aktivitas enzim optimum ditentukan salah satunya adalah dengan lamanya waktu 

inkubasi (Murni dkk., 2011). Menurut Martharina (2010) di dalam Tunggala dkk. (2014), penentuan 

waktu inkubasi optimum dilakukan untuk memperoleh waktu yang tepat disaat aktivitas enzim berada 

paling tinggi sehingga dapat dilakukan pemanenan enzim dengan hasil terbaik. 

Masa inkubasi untuk aktivitas lipase oleh P. fluorescens pada awal fermentasi 

pertumbuhannya meningkat hingga mulai dari fase diam dan optimal setelah 2 hari. Selanjutnya, 

penurunan aktivitas lipase tajam pada tahap akhir setelah 6 hari dari fase pertumbuhan stasionernya. 
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Gambar 2. Pengaruh waktu inkubasi terhadap aktivitas lipase 

Pada Gambar 2 pengaruh waktu inkubasi terhadap aktivitas enzim lipase berkisar antara 2,07. 

10-2 µmol/mL sampai dengan 5,87 . 10-2 µmol/mL. Aktivitas optimum pada hari kedua sebesar 5,87. 

10-2  U/mL. Pada hari ketiga sampai dengan hari ke enam aktivitas enzim terus menurun. 

Ekstrak kasar lipase (crude enzim) diproduksi secara ekstraseluler dan diukur dengan metode 

titrimetri. Ekstrak kasar diperoleh dari hasil pemisahan sel bakteri dengan metode sentrifugasi dengan 

kecepatan 4000 rpm selama 15 menit pada suhu 4 ºC. Proses tersebut digunakan untuk menghindari 

proses denaturasi protein (Tunggala, 2014). 

Faktor-faktor lingkungan seperti pH dan suhu juga menunjukkan pengaruh tinggi pada 

pertumbuhan dan ekskresi mikroba lipase (Rajendran, 2009).  

 

Gambar 3. Pengaruh variasi pH terhadap aktivitas lipase 
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Pengaruh pH terhadap aktivitas lipase pada penelitian ini (Gambar 3) menunjukkan aktivitas 

enzim pada pH 8 mengalami peningkatan seiring bertambahnya nilai pH yang digunakan sehingga 

pada saat berada pada  pH 8 aktivitas enzim  menunjukkan  nilai  tertinggi  yaitu  7,43 . 10-2  µmol/mL. 

Aktivitas enzim mulai menurun pada pH 8,5, 9 dan 10 masing-masing dengan nilai aktivitas sebesar 

6,34 10-2, 6,34 10-2 dan 5,34 10-2    µmol/mL. 

Perubahan aktivitas enzim akibat terjadinya perubahan ionisasi enzim, substrat atau substrat 

kompleks enzim, serta perubahan kemampuan peningkatan dan pengaruh laju reaksi (Kurnia, 2010).  

Berdasarkan data yang diperoleh ini dapat diketahui bahwa pH optimum enzim lipase yang 

diperoleh pada penelitian ini berada pada pH 8. Menurut Putranto dkk (2006) kondisi lingkungan 

dimana enzim dapat mengkatalisis substrat pada pH optimum. pH yang jauh dari kondisi optimum 

menyebabkan inaktivasi enzim karena enzim mengalami kerusakan struktur protein sehingga 

aktivitasnya berkurang dan bahkan menjadi tidak aktif.  

Penelitian dari Kojima and Shimizu (2003) pH dan suhu optimum enzim lipase dari 

Pseudomonas fluorescens HU380 adalah 8,5 dan 45°C, masing-masing. Lipase adalah stabil selama 

rentang pH 6,0-7,0 dari  30°C selama 24 jam, dan sampai 40°C pada pH 7,0 selama 60 menit.  

Pengaruh perubahan pH dapat menyebabkan naik turunnya aktivitas enzim dikarenakan   

putusnya ikatan hidrogen sehingga struktur enzim tersebut berubah atau terdenaturasi (Tunggala 

dkk.,2014). 

 

 

Gambar 4. Pengaruh variasi suhu terhadap aktivitas lipase 
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Enzim merupakan makromolekul yang peka terhadap lingkungannya. Dengan demikian harus 

ditangani dengan sangat hati-hati agar sifat-sifatnya dapat dipertahankan, kecuali enzim termostabil 

yang dapat aktif pada suhu tinggi. Suhu optimum lipase pada umumnya berkisar antara 30oC dan 

40oC. meskipun telah pula ditemukan adanya lipase yang masih aktif pada temperatur -29oC, 

terutama pada ikan dan udang yang dibekukan (Winarno, 1986). 

Pada penelitian ini aktivitas enzim diukur pada berbagai suhu (Gambar 4). Aktivitas optimum 

terjadi pada suhu 30oC. Pada suhu 35oC terjadi penurunan aktivitas sangat kecil 0,44%, dan pada 

suhu 45oC terjadi penurunan aktivitas sebesar 9,1%. Tetapi pada suhu 50oC dan 55 oC  terjadi 

penurunan sebesar masing-masing sebesar 33% dan 34,8%. Pada umumnya, semakin tinggi 

temperatur, semakin naik laju reaksi baik yang tidak dikatalisis maupun yang dikatalisis oleh enzim. 

Namun demikian, enzim merupakan senyawa protein yang sangat peka terhadap perubahan 

temperatur. Semakin tinggi temperatur akan terjadi perubahan struktur enzim yang diikuti oleh 

hilangnya aktivitas katalitik dari enzim tersebut. Pada temperatur rendah, laju inaktivasi enzim berjalan 

lambat dan sangat kecil, sehingga boleh diabaikan. Di Indonesia, temperatur optimum bagi proses 

enzimatis dilakukan pada temperatur kamar. Hampir semua enzim memiliki aktivitas optimum pada 

suhu sekitar 30oC dan denaturasi dimulai pada suhu 45oC (Winarno, 1986).  

Di dalam industri pengolahan makanan, lipase harus memiliki stabilitas yang tinggi pada suhu 

kamar dengan suhu hasil dan efisiensi enzim dapat ditingkatkan (Rajendran, 2009). Penelitian yang 

dilakukan oleh Garcia et al. (2002) mengungkapkan suhu sebagai yang paling penting, memiliki 

pengaruh positif terhadap aktivitas enzim. 

Dibandingkan dengan hasil penelitian Pratiwi dkk. 2013 aktivitas tertinggi enzim lipase dari  

Pseudomonas aeruginosa dengan induser minyak jagung 8% dan suhu optimum 40oC dan pH 7 dan 

penambahan kofaktor Na+ dan Co2+  sebesar 478,5026 μmol/mL/menit.  

Hasil penelitian dari Yang et al. (2015) Pseudomonas R0-14, yang diisolasi dari sampel tanah 

Arktik, dipamerkan optimum pada pH 8,5 dan 60oC dan dapat dipertahankan kestabilannya lebih dari 

90% dari aktivitas semula setelah inkubasi pada 50oC selama 12 jam sehingga LipR memiliki prospek 

yang besar untuk diaplikasikan di industri, terutama di dalam aplikasi makanan dan / atau kosmetik. 

Hasil penelitian dari Gökbulut and Arslanoğlu (2013) bahwa Pseudomonas fluorescens KE38 

menunjukkan sifat psychrotolerant dengan suhu pertumbuhan optimum dari 25°C. Meskipun lipase 

yang aktif pada kisaran suhu 15-65° C, itu menunjukkan aktivitas maksimum pada 45°C, pada pH 8,0. 

Enzim lipase ini mempunyai stabilitas tinggi , yang dapat mempertahankan masing-masing 100% dan 



iProceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

1120 
 

70% aktivitasnya setelah masa inkubasi 45 dan 100 menit pada 45°C dan pH 8,0. Hal ini 

menunjukkan bahwa P. fluorescens KE38 baik untuk diaplikasikan di dalam dunia industri.   

Menurut Damaso et al. (2003) untuk menghasilkan lipase diperlukan substrat dan media 

pertumbuhan yang tepat. Kebutuhan sumber lipid carbon sebagai induser merupakan hal penting 

untuk memacu produksi enzim lipase. Keberadaan triasilgliserol, surfaktan, minyak nabati, limbah 

industri minyak dan hasil produksi hidrolisisnya pada media pertumbuhan, pada sebagian besar kasus 

memberikan peningkatan pada produksi lipase  Beberapa sumber lipid carbon yang berfungsi sebagai 

induser yang pernah digunakan adalah tween 80, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak kelapa, 

minyak jagung, lemak susu dan minyak goreng sawit (Damaso dkk., 2008; Ngom, 2000 dan Yulianti, 

2001) atau senyawa murni seperti tributirin dan triolein (Winarno, 1986). Selain itu, digunakan pula 

lemak dari limbah padat seperti dari minyak kelapa, minyak kedelai, tepung gandum, beberapa jenis 

limbah agroindustri, juga campuran dedak dan onggok (Damaso dkk., 2008; Falony dkk., 2006; 

Mahadik dkk., 2002 dan Nurosid dkk., 2008). 

 

           Gambar 5. Pengaruh variasi substrat terhadap aktivitas lipase 

 

Pada Gambar 5 substrat yang dicoba dilakukan adalah minyak zaitun sebagai kontrol, minyak 

kelapa murni (VCO), mnyak goreng buatan salah satu pabrik di Indonesia, dan minyak kosambi 

masing-masing ditambahkan sebanyak 1 mg. Aktivitas enzim lipase tertinggi dari Pseudomonas 

fluorescens didapat pada penambahan sumber substrat Tween 80.  

Tween (polyoxyethylenesorbitan FA ester), sebelumnya dikenal sebagai deterjen saja, telah 

dilaporkan dihidrolisis oleh lipase mirip dengan substrat alami (Bendikienė et al., 2008). Biasanya, 

produksi lipase dirangsang oleh adanya lipid. aktivitas lipase sangat diinduksi oleh berbagai ester asil 
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lemak termasuk trigliserida, span, tweens dan lain lain (Rajendran, 2009).  Lipase mampu menghapus 

noda lemak seperti lemak, mentega, minyak salad, saus dan noda yang sulit pada kerah dan manset 

baju (Hasan et al., 2010). Kemampuan enzim lipase adalah untuk mengkatalisis, menghidrolisis serta 

mensintesis ester asam lemak. Banyak lipase yang tahan terhadap pelarut oleh karena itu  lipase 

banyak digunakan di dalam berbagai industri seperti makanan, kimia, farmasi, kosmetik, kulit dan 

deterjen (Kulkarni, 2002). 

Perbedaan aktivitas optimum untuk enzim lipase berbeda – beda karena adanya perbedaan 

mikroba yang digunakan serta kondisi yang berbeda – beda pula (Tunggala dkk.,2014). Setiap enzim 

memiliki karakter yang berbeda pula dimana kondisi optimum pH lingkungan akan spesifik untuk 

setiap enzim, proses pengikatan tersebut menyebabkan ikatan antara atom nitrogen dengan atom 

hidrogen lainnya terputus, sehingga enzim terdenaturasi. Kondisi pH tinggi mengakibatkan ion -OH 

berikatan dengan atom hidrogen dari gugus COO- enzim, membentuk H2O. Hal tersebut 

mengakibatkan rusaknya ikatan antara atom hidrogen dengan nitrogen atau oksigen, sehingga 

struktur enzim mengalami kerusakan (denaturasi) (Wulan dkk.)  

Minyak zaitun merupakan induser yang paling banyak digunakan karena menghasilkan aktivitas lipase 

yang lebih tinggi dibandingkan jenis induser lainnya.  

Lipase dari Pseudomonas fluorescens SIK W1 bersifat termostabil, berperan di dalam 

pembusukan susu, yang diekspresikan sebagai badan inklusi di dalam Escherichia coli (Kim et al., 

2005). 

Pseudomonas fluorescens merupakan mikrobial antagonis yang penting dalam pengendalian 

biologi patogen tanaman pada tembakau di Temanggung menyebabkan tanaman menjadi layu, kerdil, 

menguning, dan kemudian mati karena bakteri tersebut memiliki kelebihan yaitu mempunyai 

pertumbuhan yang lebih cepat, menghasilkan antibiotik serta mampu menggunakan substrat yang 

berbeda-beda dibandingkan kelompok bakteri patogen lainnya (Arwiyanto dkk., 2007; Rohmah dkk., 

2013; Pereg and  McMillan, 2015).  

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas optimum lipase dari bakteri Pseudomonas fluorescens 

yang diinkubasi selama dua hari yaitu sebesar 5,87 . 10-2 µmol/mL, pada pH 8 enzim menunjukkan aktivitas 

sebesar 7,43 . 10-2 µmol/mL,  pada suhu inkubasi 30ºC aktivitas sebesar 6,81 . 10-2 µmol/mL dan pada 

pengujian terhadap jenis substrat, menunjukkan bahwa tween 80 adalah sebagai sumber substrat terbaik dalam 

menghasilkan enzim lipase sebesar 7,89 . 10-2 µmol/mL. 
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ABSTRACT 

Study was conducted to identify of morphological leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) and to 

provide the species taxonomic data of leaf beetle that obtained from multiple land uses in landscape 

of Cijedil, Cugenang, Cianjur, West Java. The research was conducted by survey method. Sampling 

technique was conducted by direct searching method used insect nets at several types of land use, 

that is natural forest, rice field, and mixture field in landscape of Cijedil. The observations of the 

morphological characteristics of leaf beetle described to determine the leaf beetles was obtained, 

which is preferably in part of head, thorax, and abdomen. The result was obtained 11 species of leaf 

beetles in landscape of Cijedil. Subfamily Alticinae was obtained 3 species, that is Altica coerulea, 

Psylliodes sp., and Sphaerometopa acroleuca. Subfamily Criocerinae was obtained 2 species, that is 

Lema femorata and Lema rufotestacea. Subfamily Eumolpinae was obtained 4 species, that is 

Colaspoides sp., Colaspoides varians, Deretrichia sp., and Trichochrysea hirta. Subfamily 

Galerucinae was obtained 2 species, that is Arthrotus phaseoli and Aulacophora sp. Morphological 

characteristics are described is size, habitus (shape), surface pattern, a certain characteristic type, 

number and colour of body. Morphological characteristics to identify the species of leaf beetle is 

prominently from the length and width of body; habitus (body shape) looks dorsal and lateral; body 

colour; body surface of pubescent (hairy) or glabrous (hairless); shape and pattern of body surface; 

parts of head as mouth and antennae; parts of thorax as thorax surface, legs, and elytra (hard wings); 

and parts of abdomen as abdominal segmen and genitalia external organ. 

Keywords: identification, landscape of Cijedil, leaf beetle, morphological characteristics 

PENDAHULUAN 

 Kumbang daun (Familia Chrysomelidae) adalah salah satu familia terbesar dalam Ordo 

Coleoptera (kelompok kumbang), yang merupakan kumbang pemakan daun, meskipun beberapa 

memakan polen (serbuk sari) dan anther (kepala sari). Kumbang daun dapat memakan tumbuhan 

tingkat rendah maupun tumbuhan tingkat tinggi (Booth et al., 1990).  
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 Spesies kumbang daun banyak terdapat di daerah tropis dan mewakili unsur fauna di hutan 

(Novotny et al., 1999). Familia ini terdiri atas spesies yang populasinya tinggi di hutan, yang sangat 

bersifat merusak apabila populasinya memadati vegetasi tropis. Semua kumbang daun merupakan 

phytophagous (pemakan tumbuhan) dan banyak spesies yang telah diketahui sebagai hama perusak 

tanaman pertanian dan perkebunan. Namun, di sisi lain, karena memiliki tingkat spesifikasi inang 

yang tinggi, beberapa kumbang daun dimanfaatkan untuk kontrol biologis persebaran rumput atau 

tumbuhan liar pengganggu tanaman (Jacoby, 1908).  

 Spesies kumbang daun di Indonesia masih jarang diteliti, sehingga belum banyak informasi 

data mengenai taksonomi terkait dengan ragam spesies kumbang daun. Banyak kumbang daun, 

terutama di daerah tropis, yang belum banyak ditemukan (Jolivet et al., 1988). Menurut World Bank 

(1990) dalam Sunderlin dan Resosudarmo (1997), mengingat laju deforestasi (perubahan tutupan 

hutan) terjadi di daerah tropis yang semakin tinggi, sehingga dapat mengganggu kestabilan 

ekosistem di dalamnya dan dapat memengaruhi keanekaragaman organisme di sekitarnya, maka 

terdapat kebutuhan yang mendesak dan penting untuk mempelajari kumbang daun ini. 

 Lanskap diartikan sebagai pengaturan penggunaan lahan. Lanskap Cijedil di Kec. Cugenang, 

Kab. Cianjur, merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki sistem agroforestri dengan berbagai 

ekosistem dan tata guna lahan yang dimanfaatkan warga Cijedil. Agroforestri merupakan sistem 

pengolahan lahan untuk mengatasi masalah akibat deforestasi lahan. Sistem agroforestri di Lanskap 

Cijedil tersusun oleh berbagai tata guna lahan seperti hutan alami, hutan produksi, sawah, 

perkebunan, pekarangan, dan berbagai jenis talun (ekosistem campuran binaan) yang dimanfaatkan 

masyarakat (Bakti, 2012). Ekosistem campuran ini membentuk struktur vegetasi yang berbeda 

dengan jenis tumbuhan yang beragam, sehingga dapat mempengaruhi keragaman organisme lain 

yang hidup di dalamnya, termasuk kumbang daun yang merupakan hama pada tanaman. 

 Proses identifikasi memerlukan beberapa pengetahuan dalam membedakan karakteristik 

morfologi untuk setiap kelompoknya. Untuk mengetahui suatu spesies kumbang, seperti struktur 

tubuh, karakteristik, klasifikasi, keunikan di antara serangga atau hewan lainnya, dan untuk 

membedakan karakter serangga yang bersifat menguntungkan atau merugikan, perlu adanya 

informasi data mengenai taksonomi dan identifikasi karakteristik. Oleh karena itu, penelitian mengenai 

identifikasi secara morfologi kumbang daun (Coleoptera: Chrysomelidae) pada beberapa tata guna 

lahan di Lanskap Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang merupakan 

daerah agroforestri perlu dilakukan untuk penyediaan data taksonomi spesies kumbang daun ini. 
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METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Kumbang daun diperoleh dari 3 tipe tata guna lahan di Lanskap Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. 

Cianjur, Jawa Barat, yaitu hutan alam, sawah, dan talun campuran. Identifikasi dilakukan di 

Laboratorium Entomologi Bidang Zoologi LIPI dan di Laboratorium Taksonomi Hewan, Departemen 

Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran. Penelitian dilakukan pada Bulan April - September 

2014. 

Penentuan Stasiun Lokasi Penelitian 

 Stasiun penelitian dipilih berdasarkan tipe tata guna lahan yang berbeda, yaitu hutan alam, 

sawah, dan talun campuran yang dianggap mewakili beberapa macam tata guna lahan dengan tipe 

ekosistem berbeda yang terdapat di Lanskap Cijedil.  

Metode Pengumpulan Sampel Kumbang 

 Penelitian dilakukan dengan metode survei. Teknik pengumpulan sampel kumbang daun 

dilakukan dengan metode direct searching menggunakan jaring serangga (insect net) untuk 

mengambil kumbang yang terdapat di dedaunan atau bagian tumbuhan lainnya maupun yang 

mungkin sedang terbang (Rahmawaty, 2006). Sampel yang diambil hanya kumbang daun (dari 

Familia Chrysomelidae), selain dari Familia Chrysomelidae tidak dijadikan awetan koleksi maupun 

diidentifikasi. 

Identifikasi dan Analisis Data 

 Proses identifikasi kumbang daun dilakukan dengan cara diamati menggunakan mikroskop 

stereo. Hasil pengamatan setiap spesies kumbang daun yang diperoleh berupa deskripsi karakteristik 

morfologi, yaitu ukuran, habitus (bentuk), pola permukaan, karakter tipe tertentu, jumlah, dan warna 

bagian tubuh. Karakteristik morfologi tersebut diutamakan pada ukuran panjang dan lebar tubuh; 

habitus tubuh tampak dorsal (atas) dan lateral (samping); warna tubuh; permukaan tubuh pubescent 

(berambut) atau glabrous (tidak berambut); pola pada permukaan tubuh; bagian caput (kepala) yang 

meliputi bagian mulut dan antennae; bagian thorax (dada) yang meliputi permukaan thorax, tungkai 

(kaki), dan elytra (sayap keras); serta bagian abdomen (perut) yang meliputi segmen abdomen dan 

organ genitalia luar. 

 

 



iProceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

1128 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Umum Stasiun Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada tiga tipe tata guna lahan di Lanskap Cijedil, Kecamatan Cugenang, 

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yaitu pada tata guna lahan hutan alam, sawah, dan talun campuran. 

Hutan alam yang berada pada bagian utara di Lanskap Cijedil terbagi menjadi dua tipe vegetasi 

berdasarkan tutupannya, yaitu hutan alam tertutup dan hutan alam terbuka. Sawah di Lanskap Cijedil 

dikelilingi beberapa gunung dan berbatasan dengan berbagai tata guna lahan, hal ini menyebabkan 

komposisi vegetasinya menjadi lebih kompleks. Talun campuran dikomposisikan oleh berbagai 

vegetasi tumbuhan berkayu dan bambu yang sering dimanfaatkan warg

Kumbang Daun yang Diperoleh 

Tabel 1. Kumbang Daun (Familia Chrysomelidae) yang Diperoleh pada 3 Tata Guna Lahan di 

Lanskap Cijedil 

No. Nama Subfamilia Nama Spesies 

Tipe Tata Guna Lahan 

Hutan Alam Sawah 
Talun 

Campuran 

1. 

Alticinae 

Altica coerulea    

2. Psylliodes sp.    

3. 
Sphaerometopa 

acroleuca 
   

4. 
Criocerinae 

Lema femorata     

5. Lema rufotestacea    

6. 

Eumolpinae 

Colaspoides sp.    

7. Colaspoides varians    

8. Deretrichia sp.    

9. Trichochrysea hirta    

10. 
Galerucinae 

Arthrotus phaseoli     

11. Aulacophora sp.    
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 Diperoleh 11 spesies dari 4 subfamilia kumbang daun. Subfamilia Alticinae 

diperoleh 3 spesies, yaitu Altica coerulea, Psylliodes sp., dan Sphaerometopa 

acroleuca. Subfamilia Criocerinae diperoleh 2 spesies, yaitu Lema femorata dan Lema 

rufotestacea. Subfamilia Eumolpinae diperoleh 4 spesies, yaitu Colaspoides sp., 

Colaspoides varians, Deretrichia sp., dan Trichochrysea hirta. Subfamilia Galerucinae 

diperoleh 2 spesies, yaitu Arthrotus phaseoli dan Aulacophora sp. Sebelas spesies 

kumbang daun yang diperoleh di Lanskap Cijedil, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, paling 

banyak ditemukan pada tipe tata guna lahan talun campuran sebanyak 8 spesies, pada 

sawah 4 spesies, sedangkan pada hutan alam hanya 1 spesies. 

SUBFAMILIA ALTICINAE 

Altica coerulea (Olivier, 1791)  

 Morfologi Umum. Panjang 5,5-6 mm, lebar 3-4 mm. Tubuh oblong (melonjong) 

hingga ovate (membundar telur) tampak dorsal, pipih tampak lateral. Warna tubuh hitam 

metalik kehijauan. Permukaan tubuh glabrous (tidak berambut), berkilau, dengan pola 

globular (pola berbentuk bulatan). 

 Caput. Mata mengginjal, warna perak kecokelatan. Antennae segmen cuneate, 

warna hitam kemerahan, banyak rambut kuning kecokelatan. 

 Thorax. Pronotum membulat, lebih sempit dari elytra. Terdapat garis tepi 

transversal pada dasar posterior. Tungkai hitam kehijauan, berambut lebat dan pendek 

berwarna merah, tarsi 3 segmen tipe emarginate, claw tipe simple. 

 Abdomen. Bentuk elips, ujung posterior melancip. Terdapat rambut merah 

keemasan. Elytra terdapat garis tepi lateral yang bergelombang, pola globular tersebar 

seluruh permukaan, menutupi seluruh abdomen. Scutellum besar, bentuk segitiga 

memanjang, permukaan tanpa pola globular. 

 Holotipe. INDONESIA: Prov. Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cugenang, Desa 

Cijedil, Talun Campuran Alt. 690-720m. Sawah Alt. 620-625m. April 2014. Coll. A. 

Paramitha. Direct searching. 
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Gambar 1. Altica coerulea : habitus dorsal (kiri),  lateral (kanan) 

 

Psylliodes sp. (Latreille, 1825)  

 Morfologi Umum. Panjang 3-4 mm, lebar 2-3 mm. Tubuh oblong (melonjong) 

hingga elips (menjorong). Warna tubuh hijau metalik. Permukaan tubuh cembung 

tampak lateral, glabrous, berkilau, pola striae (bergaris) dan globular. 

 Caput. Mata membundar, warna perak kecokelatan. Antennae segmen oblong, 

warna pada segmen 1-4 cokelat dan segmen 5-11 hitam kehijauan, berambut kuning 

keemasan. 

 Thorax. Pronotum membundar, bagian posterior melebar, lebih sempit dari 

elytra. Terdapat garis tepi pada posterior. Tungkai hitam pada femur dan tibia, 

kecokelatan pada tarsi dan claw, berambut tipis dan pendek warna kuning pucat, femur 

fusiformis (menggembung), tibia melebar pada posterior, tarsi 3 segmen tipe 

emarginate, claw tipe simple. 

 Abdomen. Bentuk elips, ujung posterior melancip. Berambut kecokelatan. 

Warna hitam metalik. Elytra memiliki garis tepi lateral bergelombang, menutupi seluruh 

abdomen dengan ujung membulat. Scutellum kecil, bentuk segitiga, permukaan halus 

tanpa pola globular dan berkilau, berwarna cokelat perunggu metalik. 

 Holotipe. INDONESIA: Prov. Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cugenang, Desa 

Cijedil, Sawah Alt. 620-625m. April 2014. Coll. A. Paramitha. Direct searching. 
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Gambar 2.  Psylliodes sp. : habitus dorsal (kiri),  lateral (kanan) 

 

Sphaerometopa acroleuca (Wiedemann,1819)  

 Morfologi Umum. Panjang 10-11 mm, lebar 6-8 mm. Tubuh elips (menjorong) 

hingga oval. Warna tubuh cokelat kemerahan. Permukaan tubuh cembung tampak 

lateral, glabrous, berkilau. 

 Caput. Mata membundar, warna perak kecokelatan. Antennae segmen oblong 

hingga cuneate, warna cokelat dengan ujung anterior hitam, kecuali pada segmen 6-9 

berwarna hitam berbentuk cuneate, terdapat sedikit rambut kuning keemasan. 

 Thorax. Pronotum membundar, melebar pada posterior, lebih sempit dari elytra, 

berpola spot kehitaman berjumlah 3 pada tengah pronotum. Terdapat garis tepi lateral 

hingga posterior. Permukaan cembung, berkilau, pola globular kecil merata. Thorax 

ventral hitam kemerahan. Tungkai hitam, berambut tipis dan pendek, berwarna kuning 

keemasan, femur fusiformis, tibia melebar, tarsi 3 segmen tipe emarginate, claw tipe 

simple. 

 Abdomen. Bentuk elips, posterior melancip, organ genital jantan. Berambut tipis 

warna kuning kecokelatan. Elytra cembung tampak lateral, bergaris tepi lateral 

bergelombang, terdapat pola globular tipis, menutupi seluruh abdomen dengan ujung 

elytra membulat, berwarna cokelat. Scutellum besar, segitiga, tanpa globular, berkilau, 

warna cokelat. 
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 Holotipe. INDONESIA: Prov. Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cugenang, Desa 

Cijedil, Talun Campuran Alt. 690-720m. April 2014. Coll. A. Paramitha. Direct searching. 

  

Gambar 3. Sphaerometopa acroleuca : habitus  dorsal (kiri), lateral (kanan) 

SUBFAMILIA CRIOCERINAE 

Lema femorata (Guérin-Méneville, 1844)  

 Morfologi Umum. Panjang 9-10 mm, lebar 3-4 mm. Tubuh oblong (melonjong) 

hingga elips (menjorong). Warna cokelat kemerahan. Permukaan pipih tampak lateral, 

glabrous, berkilau, pola globular. 

 Caput. Mata membundar, warna perak kemerahan. Antennae segmen oblong, 

berwarna cokelat, kecuali segmen 8 dan 9 berwarna hitam, berambut kuning 

kemerahan. 

 Thorax. Pronotum persegi yang menyempit pada bagian tengah, lebih sempit 

setengah dari elytra. Tidak terdapat garis tepi. Permukaan cembung, berkilau. Thorax 

ventral berwarna hitam kemerahan. Tungkai cokelat kemerahan, berambut lebat dan 

pendek berwarna kuning keemasan, femur fusiformis, tibia melebar pada posterior, tarsi 

4 segmen tipe emarginate, claw tipe simple. 

 Abdomen. Bentuk elips, posterior melancip. Terdapat rambut berwarna kuning 

pucat keemasan. Elytra pipih, memiliki garis tepi lateral bergelombang, terdapat pola 

striae dengan pola globular, terdapat 6 spot berwarna hitam, 2 spot pada bagian 

anterior dan posterior tengah yang terbelah oleh kedua elytra, dan masing-masing 2 

spot pada lateral elytra. Menutupi seluruh abdomen, ujung elytra membulat. Scutellum 

besar, bentuk segitiga, permukaan halus tanpa pola globular dan berkilau. 
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 Holotipe. INDONESIA: Prov. Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cugenang, Desa 

Cijedil, Talun Campuran Alt. 690-720m. April 2014. Coll. A. Paramitha. Direct searching. 

  

Gambar 4.  Lema femorata : habitus dorsal (atas kiri),  lateral (atas kanan), 

abdomen (bawah) 

 

Lema rufotestacea (Clark, 1866)  

 Morfologi Umum. Panjang 6-7 mm, lebar 3-4 mm. Tubuh oblong (melonjong) 

hingga elips (menjorong). Warna cokelat metalik kemerahan. Permukaan tubuh pipih 

tampak lateral, glabrous, berkilau, dengan pola globular. 

 Caput. Permukaan berkilau dengan pola globular kecil. Mata membundar, warna 

perak. Antennae segmen oblong, warna cokelat, terdapat banyak rambut kuning 

keemasan. 

 Thorax. Pronotum persegi yang menyempit pada bagian tengah, lebih sempit 

setengah dari elytra. Permukaan bergelombang, sedikit cembung, berkilau. Thorax 

ventral berwarna hitam. Tungkai berwarna hitam pada femur, serta berwarna 

kecokelatan pada tibia dan claw, berambut lebat dan pendek warna kuning keemasan, 

femur fusiformis, tibia memanjang dan melebar pada posterior, tarsi 4 segmen tipe 

emarginate, claw tipe simple. 

 Abdomen. Bentuk elips, posterior melancip. Terdapat rambut berwarna kuning 

pucat keemasan. Warna cokelat kemerahan. Elytra pipih tampak lateral, menggunung 
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bergelombang bagian anterior tampak dorsal, memiliki garis tepi lateral yang 

bergelombang, terdapat pola striae dengan pola globular, tidak terdapat spot. Menutupi 

seluruh abdomen dengan ujung elytra melengkung membulat. Scutellum kecil, bentuk 

segitiga, permukaan halus tanpa pola globular, berkilau, warna cokelat kehitaman. 

 Holotipe. INDONESIA: Prov. Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cugenang, Desa 

Cijedil, Talun Campuran Alt. 690-720m. Sawah Alt. 620-625m. April 2014. Coll. A. 

Paramitha. Direct searching. 

  

Gambar 5.  Lema rufotestacea : habitus dorsal (kiri),lateral (kanan) 

SUBFAMILIA EUMOLPINAE 

Colaspoides sp. (Laporte, 1833)  

 Morfologi Umum. Panjang 7-8 mm, lebar 5-7 mm. Tubuh elips (menjorong). 

Warna tubuh hijau metalik. Permukaan tubuh cembung hingga membulat, glabrous, 

berkilau, berpola globular. 

 Caput. Mata mengginjal, warna keperakan. Antennae tipis, terdapat sedikit 

rambut kecokelatan. 

 Thorax. Pronotum membulat pada anterior, melebar pada posterior, lebih sempit 

dari elytra, terdapat garis tepi lateral. Permukaan cembung, berpola globular, berkilau. 

Tungkai berambut lebat dan sangat pendek warna kuning kecokelatan, femur fusiformis 

dengan modifikasi spur (duri) dan cleaning (bentuk menjorok), tibia melebar, tarsi 4 

segmen tipe bilobed, claw tipe simple. 

 Abdomen. Bentuk posterior elips. Berambut tipis dan pendek warna 

kekuningan. Permukaan berpola globular. Warna hijau metalik dengan tepi lateral 

kemerahan. Elytra cembung hingga membulat, memiliki garis tepi lateral yang 
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bergelombang, melebar ke bagian posterior, terdapat pola garis striae yang timbul 

dengan pola globular, menutupi seluruh abdomen dengan ujung membulat. Scutellum 

bentuk segitiga memanjang, permukaan halus dan berkilau. 

 Holotipe. INDONESIA: Prov. Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cugenang, Desa 

Cijedil, Talun Campuran Alt. 690-720m. April 2014. Coll. A. Paramitha. Direct searching. 

  

Gambar 6. Colaspoides sp. : habitus dorsal (kiri),  lateral (kanan) 

 

Colaspoides varians (Baly, 1867)  

 Morfologi Umum. Panjang 6,5-8 mm, lebar 4-5 mm. Tubuh oblong (melonjong) 

hingga elips (menjorong). Warna tubuh cokelat tua metalik kehijauan. Permukaan tubuh 

cembung, glabrous, berkilau, dengan pola globular. Terlihat lebih ramping dibandingkan 

Colaspoides sp. 

 Caput. Mata mengginjal, warna keperakan. Antennae tipis, terdapat sedikit 

rambut kecokelatan. 

 Thorax. Pronotum membulat, melebar pada posterior, sedikit lebih sempit dari 

elytra. Terdapat garis tepi pada posterior dan lateral. Permukaan cembung, berpola 

globular pada seluruh bagian, berkilau. Thorax ventral berwarna hijau metalik. Tungkai 

berwarna cokelat tua metalik kehijauan, berambut lebat dan sangat pendek berwarna 

kuning kecokelatan, femur fusiformis dengan modifikasi spur dan cleaning, tibia 

berbentuk memanjang seperti pipa, tarsi 4 segmen tipe bilobed, claw tipe simple. 
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 Abdomen. Bentuk posterior elips. Tidak terdapat rambut. Permukaan berpola 

globular. Elytra cembung, memiliki garis tepi lateral bergelombang, terdapat pola garis 

striae yang timbul dengan pola globular, menutupi seluruh abdomen dengan ujung 

elytra melengkung membulat. Scutellum segitiga memanjang, permukaan halus dan 

berkilau. 

 Holotipe. INDONESIA: Prov. Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cugenang, Desa 

Cijedil, Talun Campuran Alt. 690-720m. April 2014. Coll. A. Paramitha. Direct searching. 

  

Gambar 7.  Colaspoides varians : habitus dorsal (kiri),  lateral (kanan) 

Deretrichia sp. (Weise, 1913)  

 Morfologi Umum. Panjang 3,5-4 mm, lebar 3-4 mm. Tubuh oval hingga ovate 

(membundar telur). Warna tubuh hitam metalik kecokelatan. Permukaan tubuh 

cembung hingga membulat, glabrous, berkilau, dengan pola globular dengan 

membentuk garis striae. 

 Caput. Warna merah kehitaman. Permukaan berkilau dengan pola globular. 

Mata melonjong, berwarna keperakan. Antennae segmen elips seperti kacang, warna 

perunggu, berambut lebat keemasan. 

 Thorax. Pronotum membulat, lebih sempit dari elytra. Terdapat garis tepi lateral. 

Permukaan cembung, berpola globular seluruh bagian, berkilau. Thorax ventral 

berwarna hitam kemerahan. Tungkai kemerahan, berambut lebat dan pendek berwarna 

kecokelatan pucat dari tibia hingga ujung tungkai, femur fusiformis, tibia melebar pada 

posterior, tarsi 4 segmen tipe bilobed, claw tipe simple. 

 Abdomen. Bentuk elips, posterior membulat, glabrous. Permukaan berpola 

globular. Elytra cembung hingga membulat, bergaris tepi lateral yang bergelombang, 
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terdapat pola striae dengan pola globular, menutupi seluruh abdomen dengan ujung 

elytra membulat, warna hitam kemerahan. Scutellum segitiga memanjang, permukaan 

halus dan berkilau. 

 Holotipe. INDONESIA: Prov. Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cugenang, Desa 

Cijedil, Hutan Alam Alt. 800-910m. April 2014. Coll. A. Paramitha. Direct searching. 

  

Gambar 8.  Deretrichia sp. : habitus dorsal (kiri), lateral (kanan) 

 

Trichochrysea hirta (Fabricius, 1801)  

 Morfologi Umum. Panjang 7,5-8 mm, lebar 5-6 mm. Tubuh oblong (melonjong). 

Warna tubuh hijau metalik. Seluruh permukaan tubuh pubescent yang lebat berwarna 

putih, bentuk cembung tampak lateral, berkilau, dengan pola globular. 

 Caput. Mata membundar, warna perak kecokelatan. Antennae segmen oblong, 

warna cokelat segmen 1-3 dan warna hitam kehijauan metalik segmen 5-11, terdapat 

banyak rambut putih. 

 Thorax. Pronotum membundar, lebih sempit setengah dari elytra. Permukaan 

cembung, berkilau, ditutupi rambut lebat berwarna putih, pola globular pada seluruh 

permukaan. Tungkai femur cuneate, tibia memanjang yang melebar pada posterior, 

tarsi 3 segmen tipe emarginate, claw tipe simple. 

 Abdomen. Bentuk elips, posterior melancip. Terdapat rambut berwarna putih 

kecokelatan pada bagian posterior. Elytra cembung tampak lateral, bergaris tepi lateral 

yang bergelombang, berambut putih lebat dan pola globular pada seluruh permukaan, 
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menutupi seluruh abdomen dengan ujung elytra membulat. Scutellum kecil, bentuk 

setengah lonjong, permukaan halus tanpa rambut dan pola globular, berkilau, warna 

hijau metalik kecokelatan. 

 Holotipe. INDONESIA: Prov. Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cugenang, Desa 

Cijedil, Talun Campuran Alt. 690-720m. April 2014. Coll. A. Paramitha. Direct searching. 

  

Gambar 9. Trichochrysea hirta : habitus dorsal ( kiri), lateral (kanan) 

SUBFAMILIA GALERUCINAE 

Arthrotus phaseoli (Laboissiere, 1932)  

 Morfologi Umum. Panjang 4,5-6 mm, lebar 3-4 mm. Tubuh oblong (melonjong) 

hingga elips (menjorong), pipih tampak lateral. Warna tubuh bicolour, yaitu cokelat tua 

kehitaman dan cokelat muda keemasan. Permukaan tubuh bergelombang, glabrous, 

halus, berkilau pada caput dan pronotum, berpola globular pada elytra. 

 Caput. Warna cokelat tua kehitaman. Permukaan halus dan berkilau. Mata 

bulat, warna keperakan. Antennae tipis, berambut warna putih. 

 Thorax. Pronotum melebar, lebih sempit dari elytra, lebar dua kali panjang. 

Berwarna cokelat muda keemasan, transparan. Permukaan datar, halus, dan berkilau. 

Thorax ventral bergelombang, berwarna hitam, berambut kuning kecokelatan. Tungkai 

berambut lebat berwarna putih dari tibia hingga claw, bersendi monocondylic (bersendi 

satu), femur fusiformis, tibia ramping, tarsi 4 segmen tipe emarginate, claw tipe simple. 

 Abdomen. Bentuk posterior melancip. Berambut tipis berwarna putih. Warna 

cokelat muda. Elytra pipih, melebar bagian posterior, permukaan bergelombang tidak 

merata, pola globular, menutupi seluruh abdomen dengan ujung elytra melengkung, 
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berwarna cokelat tua kehitaman dengan satu spot berwarna cokelat muda pada tiap 

elytra. Scutellum menyegitiga, kecil, permukaan halus, berkilau. 

 Holotipe. INDONESIA: Prov. Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cugenang, Desa 

Cijedil, Sawah Alt. 620-625m. April 2014. Coll. A. Paramitha. Direct searching. 

  

Gambar 10. Arthrotus phaseoli : habitus dorsal (kiri), lateral (kanan) 

Aulacophora sp. (Chevrolat, 1836)  

 Morfologi Umum. Panjang 7-8 mm, lebar 4-5 mm. Tubuh ovate (membundar 

telur), pipih tampak lateral. Warna tubuh bicolour, yaitu merah kecokelatan dan hitam. 

Permukaan tubuh glabrous, pada caput halus dan berkilau, pada pronotum dan elytra 

berpola globular. 

 Caput. Warna merah kecokelatan. Mata bulat, warna keperakan. Antennae dari 

pedicle hingga ujung flagellum berambut berwarna putih kekuningan. 

 Thorax. Pronotum melebar dengan tepian membulat, lebih sempit dari elytra, 

lebar hampir tiga kali panjang. Warna merah kecokelatan. Permukaan cembung, pola 

globular, berkilau. Thorax ventral bergelombang, warna merah kecokelatan. Tungkai 

ramping, berambut lebat berwarna putih kecokelatan dari tibia hingga claw, bersendi 

monocondylic (bersendi satu), femur fusiformis berwarna merah, tibia seperti pipa 

warna hitam, tarsi 4 segmen tipe emarginate, claw tipe simple. 

 Abdomen. Bentuk posterior membulat. Berambut tipis dan pendek warna 

kekuningan. Warna cokelat tua kemerahan. Elytra cembung, melebar ke bagian 

posterior, permukaan bergelombang di bagian tengah tiap elytra pada posterior, berpola 

globular, menutupi seluruh abdomen dengan ujung elytra melengkung, warna hitam 
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hingga menjadi merah kecokelatan. Scutellum menyegitiga, permukaan halus, berkilau, 

berwarna merah kecokelatan. 

 Holotipe. INDONESIA: Prov. Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cugenang, Desa 

Cijedil, Talun Campuran Alt. 690-720m. April 2014. Coll. A. Paramitha. Direct searching. 

  

Gambar 11.  Aulacophora sp. : habitus dorsal (kiri), lateral (kanan) 

Komposisi Spesies Kumbang Daun 

 Kumbang daun yang diperoleh merupakan dari Subfamilia Alticinae sebanyak 3 

spesies, Subfamilia Criocerinae sebanyak 2 spesies, Subfamilia Eumolpinae sebanyak 

4 spesies, dan Subfamilia Galerucinae sebanyak 2 spesies. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa tumbuhan yang dijadikan pakan oleh kumbang daun dari Subfamilia Eumolpinae 

lebih banyak dan bervariasi di Lanskap Cijedil, sehingga jumlah spesies yang diperoleh 

lebih banyak dibandingkan kumbang daun subfamilia lain. 

3 sp.

2 sp.4 sp.

2 sp.

Jumlah Spesies Kumbang Daun 
dari Setiap Subfamilia

Alticinae

Criocerinae

Eumolpinae

Galerucinae

 

Gambar 12. Diagram Jumlah Spesies Kumbang Daun pada Setiap Subfamilia 

 

 Subfamilia Eumolpinae merupakan kelompok kumbang daun yang paling 

banyak ditemukan sebanyak 4 spesies, yaitu spesies Colaspoides sp., Colaspoides 

varians, Deretrichia sp., dan Trichochrysea hirta. Menurut Booth et al. (1990), 

Eumolpinae merupakan salah satu subfamilia yang besar dari kumbang daun yang 
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tersebar di seluruh dunia. Kumbang daun dewasa merupakan oligophagous (pemakan 

beberapa jenis tumbuhan) atau polyphagous (pemakan banyak jenis tumbuhan) pada 

tumbuhan Monokotil, Dikotil, dan beberapa Coniferae (Gymnospermae), yang biasanya 

memakan pada bagian daun, tetapi terkadang juga memakan bagian buah. Kelompok 

Subfamilia Eumolpinae ini dapat menjadi hama serius pada berbagai macam produk 

pertanian, termasuk pohon berbuah, kapas, kopi, kelapa, anggur, ubi-ubian, teh, 

tumbuhan polong, biji-bijian, tebu, kedelai, dan kacang-kacangan, serta dapat pula 

menyebabkan penyebaran berbagai macam virus produk pertanian. 

 Subfamilia Alticinae yang dapat ditemukan sejumlah 3 spesies, yaitu Altica 

coerulea, Psylliodes sp., dan Sphaerometopa acroleuca. Menurut Booth et al. (1990), 

Alticinae merupakan subfamilia kumbang daun paling besar dengan jumlah lebih dari 

8000 spesies. Kumbang daun dewasa biasanya oligophagous (pemakan beberapa jenis 

tumbuhan), beberapa polyphagous (pemakan banyak jenis tumbuhan), jarang 

monophagous (pemakan satu jenis tumbuhan). Mereka memakan bagian daun pada 

tumbuhan herba, semak, dan pohon dari kelompok Angiospermae serta beberapa 

Gymnospermae, seperti Cruciferae, Fabaceae, Malvaceae, Pinaceae, Cyperaceae, 

Solanaceae, terkadang juga Bryophyta dan Pteridophyta (Noerdjito, 2003).  

 Subfamilia Galerucinae merupakan kelompok kumbang daun yang dapat 

ditemukan sebanyak 2 spesies, yaitu Arthrotus phaseoli dan Aulacophora sp. 

Galerucinae merupakan subfamilia terbesar kedua setelah Alticinae. Subfamilia ini 

biasanya menyerang tumbuhan Monokotil dan Dikotil, khususnya Familia Cucurbitaceae 

dan Leguminosae. Kumbang dewasa seringkali menjadi pemakan daun pada bagian 

parenkim terluar (Booth et al., 1990). 

 Subfamilia lainnya dari kumbang daun yang ditemukan adalah Criocerinae 

berjumlah 2 spesies, yaitu Lema femorata dan Lema femorata. Menurut Booth et al. 

(1990), Subfamilia Criocerinae merupakan kumbang daun yang diketahui jumlahnya 

sedikit. Kumbang dewasa dan larvanya biasanya memakan bagian eksternal pada daun 

dan bunga dari tumbuhan Familia Graminae, Liliaceae, dan Compositae, meskipun 

kelompok tumbuhan lainnya dapat juga menjadi tumbuhan inangnya. 
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KESIMPULAN 

1. Karakteristik morfologi kumbang daun yang dideskripsikan, yaitu ukuran panjang dan 

lebar tubuh; habitus tampak dorsal dan lateral; warna; permukaan tubuh pubescent 

atau glabrous; pola permukaan; jumlah pada bagian tubuh; bagian caput yang 

meliputi bagian mulut dan antennaee; bagian thorax yang meliputi permukaan, 

tungkai, dan elytra; serta bagian abdomen yang meliputi segmen abdomen dan 

organ genitalia luar. 

2. Kumbang daun yang diperoleh pada 3 tata guna lahan di Lanskap Cijedil sejumlah 

11 spesies dari 4 subfamilia, yaitu 3 spesies Subfamilia Alticinae berupa Altica 

coerulea, Psylliodes sp., dan Sphaerometopa acroleuca; 2 spesies Subfamilia 

Criocerinae berupa Lema femorata dan Lema rufotestacea; 4 spesies Subfamilia 

Eumolpinae berupa Colaspoides sp., Colaspoides varians, Deretrichia sp., dan 

Trichochrysea hirta; serta 2 spesies Subfamilia Galerucinae berupa Arthrotus 

phaseoli dan Aulacophora sp. 
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ABSTRACT 
 
Malformasi banyak dijumpai pada benih kerapu hybrid dalam hal ini adalah kerapu cantik (macan 
x batik). Namun hingga saat ini belum diketahui penyebab terjadinýa malformasi pada tulang 
belakang ikan kerapu hybrid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil protein tulang 
normal dan tulang yang mengalami malformasi pada benih kerapu cantik dengan metode SDS 
Page. Larva ikan kerapu hybrid dipelihara sesuai dengan SOP BBPPBL Gondol. Pada akhir 
penelitian dilakukan seleksi pada peformansi morfologi normal dan tidak normal (malformasi) 
secara visual. Diambil 10 sampel pada masing-masing kelompok normal dan malformasi untuk 
kemudian di ambil bagian tulangnya. Protein tulang dari kerapu hybrid ekstraksi proteinnya 
kemudian analisis dengan menggunakan metode SDS Page. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
pada tulang normal memiliki 19 pita protein sedangkan pada tulang malformasi memiliki 17 pita 
protein. Pada tulang malformasi menunjukkan kehilangan protein pada berat molekul 33,464 kDa 
dan konsentrasi protein pada berat molekul 31,931 kDa relatif lebih rendah daripada tulang 
normal yang ditunjukkan pada level tipis tebal pita. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor 
eksternal yang mempengaruhi pembentukan tulang pada ikan kerapu hibrid.  

Kata kunci : Kerapu cantik, malformasi, profil protein, tulang belakang 

PENDAHULUAN 

Ikan kerapu merupakan jenis ikan konsumsi yang cukup popular dengan nilai ekonomis yang 

cukup tinggi. Saat ini budidaya ikan kerapu sudah cukup berkembang dimasyarakat. Namun 

seiring dengan berjalannya waktu banyak ditemui kendala dalam usaha perbenihan maupun 

pemeliharaannya, salah satunya tingginya abnormalitas morfologi (malformasi). Malformasi 

berdampak terhadap tingginya mortalitas dan menghambat pertumbuhan sehingga dapat 

menurunkan jumlah produksi. 

Secara umum, malformasi memiliki banyak tipe yaitu malformasi pada vertebral dan spinal yang 

terdiri dari kyphosis (bongkok), lordosis (morfologi benih seperti pelana saddleback)), scoliosis 

(Setiadi dan Tsumura, 2007; Nagano, et al, 2007) dan platyspondyly (sirip ekor kecil, bentuk 

tubuh pendek tidak proporsional) (Bueno, et al, 2015). Beberapa malformasi lainnya yang juga 

banyak dijumpai adalah tidak terdapatnya tutup operculum pada salah satu sisi atau kedua belah 
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sisi, rahang bengkok, bentuk rahang tidak proporsional, bentuk sirip tidak simetris. Malformasi 

yang muncul dapat terjadi pada salah satu tipe saja, namun umumnya terjadi kombinasi 

beberapa tipe malformasi dalam 1 individu.  

Hingga saat ini, informasi mengenai terjadinya malformasi pada ikan kerapu belum banyak 

diketahui. Banyak faktor yang mempengaruhi malformasi pada ikan yang saling barkaitan. 

Beberapa faktor fisiologi, lingkungan, genetik, xenobiotik dan nutrisi saling terkait dan 

berkontribusi dalam perkembangan normal morfologi ikan. Faktor – faktor tersebut termasuk 

fosfor, kekurangan mikronutrien seperti vitamin A, C dan D, phospolipid, DHA, dan calcium serta 

toksisitas, kualitas air, infeksi penyakit, stress, adanya polutan, adanya luka akibat tindakan 

mekanis dan dilaporkan pula faktor suhu selama inkubasi telur dan pemeliharaan (Darias, et al, 

2010; Darias et al, 2011a, Cahu, et al, 2003; Daria, et al, 2011b, Lall and Lewis-McCrea, 2007; 

Boudreau, et al, 2004; Hasanain, et al, 2012; Georgakopoulou, et ali, 2010). 

Peluang perkembangan normal tulang terjadi selama skeletogenesis, sehingga periode larva 

merupakan periode yang menentukan dalam pembentukan morfologi yang sempurna. Pada 

kerapu cantik, banyak dijumpai juvenil yang mengalami malfromasi pada tulang belakang 

(bengkok), tutup operculum tidak terbentuk sempurna (sebagian terbuka), bentuk rahang yang 

tidak presisi, dan sirip ekor yang tidak berkembang (ukuran sirip kecil dan tidak bisa 

berkembang). Untuk mempelajari penyebab malformasi pada kerapu cantik maka dilakukan 

pengamatan awal pada sampel ikan normal dan malformasi untuk kemudian dilakukan 

pengamatan secara genetik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil protein tulang 

normal dan tulang yang mengalami malformasi pada benih kerapu cantik dengan metode SDS 

Page. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Sampel penelitian 

Larva kerapu dipelihara pada tangki kapasitas 8 ton ukuran 2,75 x 2,75 x 1,5 meter. Telur kerapu 

sunu ditebar dengan kepadatan 10 btr/l, pemeliharaan dilakukan hingga juvenile (D45). 

Managemen pembenihan mengikuti aturan cara pembenihan ikan yang baik dan tahapan 

pemeliharaan larva mengikuti panduan yang telah ada (Sugama et al., 2001). Pemberian pakan 

pada larva kerapu sunu mengikuti manajemen pemberian pakan (Tabel 1.) dengan frekuensi 

pemberian 2 kali sehari (pagi dan sore) untuk jenis pakan alami sedangkan pada pakan buatan 
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diberikan 4 – 6 kali sehari. Pakan awal yang akan digunakan adalah rotifer diberikan pada D2 

sore hari. Sedangkan pemberian artemia akan dimulai pada D20. Pergantian air dimulai 

bersamaan dengan awal pemberian pellet. Penyiponan dasar bak akan mulai dilakukan saat 

larva berumur D10. Pergantian air akan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan larva 

(Tabel 1). 

Setelah larva berumur D45 (juvenile) dilakukan pemanenan kemudian dilakukan griding untuk 

dipisahkan berdasarkan ukuran dan morfologinya. Masing-masing juvenil dengan peformansi 

normal dan malformasi  yang ditandai dengan bengkok pada bagian tulang belakang diambil 

sebanyak 10 ekor kemudian dibedah untuk dilihat performansi tulangnya dengan lebih jelas. Dari 

sampel yang ada di pilih sebanyak 6 sampel pada masing-masing untuk di ekstraksi proteinnya. 

Tabel 1. Manajemen pemberian pakan dan pergantian air pemeliharaan larva kerapu sunu 
(Plectropomus leopardus)   

 

 

Isolasi protein dan analisis profil protein 

Isolasi protein dilakukan di Laboratorium Sentral Ilmu hayati Universitas brawijaya dengan 

metode analisis Inhouse method. Profil protein spermatozoa dianalisis menggunakan SDS PAGE 

dengan konsentrasi separating gel 12,5% dan stacking gel 3% yang diwarnai dengan 

menggunakan Commasie Brilliant Blue (CBB). 

Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan profil protein hasil SDS 

PAGE pada masing – masing sampel tulang normal dan tulang malformasi.  

 

 

 

Umur Larva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20 21 ... 25 ... 30 ... 60

Manajemen pemberian pakan

Nannochloropsis

Rotifer

Pakan buatan

Artemia

Manajemen air pemeliharaan

Pemberian minyak ikan

Pergantian air

Pembersihan dasar tangki

100%

5-6 ind/ml 10 - 15 ind/ml

10% 20% 50%
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Setelah proses pemeliharaan selama 45 hari diketahui sintasan kerapu cantik sebesar 50% 

dimana 58% dari total ikan mengalami malformasi morfologi. Jenis malformasi morfologi yang 

banyak muncul (50%) adalah malformasi pada tulang belakang (lordosis, khyposis, scoliosis) 

dimana peformansi morfologi yang nampak adalah badan bengkok nampak keriting jika dilihat 

dari atas dan pada bagian dorsal bungkuk seperti punuk unta.. Sementara itu sebagian kecil 

lainnya (8%) memiliki malformasi seperti operculum  insang yang tidak menutup secara 

sempurna (nampak seperti lubang pada bagian tepi operculum), bentuk rahang yang tidak 

proporsional. Berdasarkan tingkat kejadian malformasi yang terjadi, tipe malformasi yang banyak 

dijumpai adalah tipe malformasi tulang bengkok. Malformasi tulang belakang yang terjadi pada 

satu individu bisa 1 tipe malformasi saja namun juga bisa kombinasi di antara malformasi lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pengamatan lebih lanjut terhadap profil proteinnya 

pada kejadian malformasi yang paling mendominasi yaitu malformasi pada tulang. 

Berdasarkan hasil elektroforesis dapat diketahui profil pita protein (Gambar 1) pada morfologi 

tulang normal dan tulang malformasi memiliki perbedaan. Profil pita protein pada hasil separasi 

tulang normal terdapat 19 profil pita protein, dimana 15 profil pita protein dimiliki oleh seluruh 

sampel tulang normal dengan berat molekul 114,05; 108,28; 94,14; 64,144; 52,947; 45,257; 

38,683; 36,077; 35,453; 33,646; 31,931; 26,357; 25,014; 22,139; 21,757 kDa dan 4 profil pita 

protein yang lain tidak semua dimiliki pada seluruh sampel tulang normal dengan berat molekul 

158,85; 148,15; 104,52; 42,207 kDa (Tabel 2). Sementara itu pada tulang malformasi memiliki 17 

pita profil protein dengan 14 profil pita protein yang dimiliki pada seluruh sampel dengan berat 

molekul 148,15; 94,14; 64,144; 52,947; 45,257; 42,207; 38,683; 36,077; 35,453; 31,931; 26,357; 

25,014; 22,139; 21,757 kDa dan 3 profil pita protein yang tidak dimiliki pada seluruh sampel 

tulang malformasi dengan berat molekul 114,05; 108,28; 104,52 kDa (Tabel 2). 
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Gambar 1. Profil pita protein tulang kerapu cantik. M : marker, H1-4 : Tulang normal, I3-6 : tulang 
malformasi 

Tabel 2.  Variasi berat molekul protein tulang kerapu cantik 

Berat Molekul H1 H2 H3 H4 I3 I4 I5 I6 

158.85 
 

+ + + 
    148.15 + + + 

 
+ + + + 

114.05 + + + + + 
   108.28 + + + + + 
  

+ 

104.52 + 
  

+ + 
  

+ 

94.14 + + + + + + + + 

64.144 + + + + + + + + 

52.947 + + + + + + + + 

45.257 + + + + + + + + 

42.207 + + 
 

+ + + + + 

38.683 + + + + + + + + 

36.077 + + + + + + + + 

35.453 + + + + + + + + 

33.646 + + + + 
    31.931 + + + + + + + + 

26.357 + + + + + + + + 

25.014 + + + + + + + + 

22.139 + + + + + + + + 

21.757 + + + + + + + + 

Keterangan  : + : ada konfirmasi pita 
      + : ada konfirmasi pita tetapi tipis 
Berdasarkan hasil separasi profil protein dapat diketahui bahwa terdapat profil pita protein pada 

berat molekul 33,646 kDa yang hanya dimiliki pada benih dengan peformansi tulang normal. 

Sementara itu pada protein dengan berat molekul 31,931 kDa merupakan protein yang dimiliki 

pada seluruh sampel tulang normal maupun tulang malformasi, namun pada sampel tulang 
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malformasi protein yang muncul sangat tipis jika dibandingkan dengan peformansi tulang normal. 

Berdasarkan hal tersebut nampaknya pada tulang yang mengalami malformasi mengalami 

kehilangan pita protein pada berat 33,931 kDa dan penurunan ketebalan pita protein 31,931 kDa. 

Adanya kehilangan protein dapat disebabkan karena triger yang seharusnya diterima untuk dapat 

mensistesis protein 33,646 kDa tidak ada atau kurang atau mungkin triger telah ada namun 

reseptor untuk meneruskan pesan triger tidak bekerja dengan semestinya.. Sementara itu 

adanya perbedaan tebal tipisnya pita protein dipengaruhi oleh konsentrasi total protein pada 

masing – masing sampel (Albert et al, 2002), dimana protein dengan intensitas yang lebih tebal 

memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya konsentrasi suatu protein juga dapat 

dijadikan indicator adanya perubahan pada level gen sehingga protein yang dihasilkan dalam 

jumlah besar atau sedikit.  

Pada protein 114,05 dan 108,28 kDa nampak muncul pada seluruh sampel tulang normal, namun 

juga muncul pada beberapa sampel tulang malformasi dapat diasumsikan adanya hubungan tipe 

dan level malformasi pada tulang yang dialami oleh benih kerapu cantik. Dapat dimungkinkan 

bahwa tipe malformasi yang dialami dan tingkat keparahannya menentukan variasi profil protein 

yang muncul. Beberapa tipe malformasi tulang belakang yaitu scoliosis, lordosis, dan khyposis 

mungkin memberikan profil protein spesifik. Namun hingga saat ini belum dilakukan karakterisasi 

berdasarkan tipe malformasi yang terjadi baik pada level genetik maupun protein khususnya 

pada ikan kerapu cantik. Sementara itu terdapat pula variasi pita protein yang tidak konsisten 

yang muncul pada sampel tulang normal maupun tulang malformasi. Variasi pita protein ini belum 

dapat diasumsikan sebagai protein yang berpengaruh terhadap terjadinya malformasi.   

Pembahasan 

Dalam penelitian ini pemeliharaan juvenile kerapu cantik dilakukan mulai dari telur hingga larva 

dan kemudian menjadi juvenile dengan menggunakan metode pemeliharaan yang sama. Namun 

tidak semua juvenile mengalami malformasi. Berdasarkan data profil protein, diduga protein 

33,646 dan 31,931 kDa merupakan protein yang ikut bertanggung jawab dalam pembentukan 

peformansi tulang normal pada benih kerapu cantik. Sementara itu perlu adanya uji lanjutan 

mengenai protein spesifik yang mungkin terbentuk maupun hilang pada masing-masing tipe 

malformasi.  

Mengingat pengamatan terhadap tulang malformasi ini hanya sampai pada level protein, belum 

dapat disimpulkan apakah faktor adanya mutasi gen memiliki peran terhadap perubahan sturktur 
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normal tulang atau kah faktor eksternal sebagai trigger dalam pembentukan tulang normal 

keberadaannya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada. Malformasi yang terjadi mungkin bersifat 

fenotip dan juga genotip. Malformasi fenotip hanya berlaku secara morfologi akibat faktor 

eksternal namun secara genetik tetap normal. Sementara itu pada malformasi pada level genotip 

disebabkan adanya mutasi atau kelainan genetik sehingga tidak mampu merespon faktor 

eksternal dengan baik.  

Berdasarkan hasil observasi dan review  terhadap kajian malformasi yang muncul pada ikan 

diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya malformasi sangat kompleks dimana faktor fisiologi, 

lingkungan, genetik, xenobiotik dan nutrisi saling terkait dan berkontribusi dalam perkembangan 

normal morfologi ikan (Lewis-McCrea & Lall, 2010).  Malformasi pada skeletal dapat disebabkan 

oleh faktor pencemaran atau kondisi lingkungan pemeliharaan yang tidak baik, namun hal 

tersebut umumnya terjadi pada perairan umum. Berbeda pada kasus ini, dimana malformasi 

pada benih kerapu cantik terjadi pada lingkungan pemeliharaan yang terkontrol sehingga faktor 

pencemaran maupun kualitas air yang buruk bukan menjadi penyebab utama dalam malformasi 

ini. 

Faktor nutrisi juga memiliki peran dalam menentukan perkembangan normal morfologi ikan, 

dimana nutrisi sesungguhnya mengontrol ekspresi dan regulasi gen (nutrigenomic). Dalam 

pemeliharaan larva kerapu cantik telah diberikan asupan nutrisi tambahan sebagai pengkaya 

dalam pakan alami berupa DHA, calcium,  vitamin C dan vitamin mix telah diberikan. Namun 

dosis pemberian nutrisi yang diberikan pada saat larva belum melalui penelitian sehingga 

malformasi yang terjadi pada benih kerapu cantik dapat disebab oleh karena dosis pengkaya 

belum cukup optimum atau tidak berimbang terhadap kebutuhan optimum untuk larva dapat 

berkembang secara normal. 

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi terjadinya malformasi pada ikan kerapu cantik adalah 

kecepatan aliran air yang terjadi saat pergantian air. Dalam sebuah penelitian dilakukan uji coba 

untuk membuktikan bahwa kecepatan arus air > 5 cm/dt  pada saat terjadi pergantian air dapat 

menginduksi adanya malformasi khususnya lordosis dengan persentase sebesar > 20%, 

sementara itu pada kecepatan arus < 5 cm /dt tidak ditemukan adanya malformasi lordosis pada 

benih ukuran 25 mm (Kihara, et al, 2002). Pada pemeliharaan larva kerapu cantik, kecepatan air 

saat awal dilakukan pergantian air (umur D10) hingga juvenile (D45) tidak diamati. Sehingga 

mungkin, kecepatan arus air perlu diperhatikan dalam pemeliharaan larva hingga juvenile.  

Faktor penyebab malformasi sangat komplek dan memiliki interaksi satu dengan yang lain. 

Secara keseluruhan faktor yang menjadi penyebab malformasi bekerja dalam mekanisme 

komplek sebagai berikut : a) faktor non genetik berbeda dapat menginduksi malformasi yang 
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sama pada spesies berbeda; b) faktor penyebab yang sama menginduksi malformasi berbeda 

pada spesies berbeda (Boglione and Costa 2011); c) malformasi diinduksi oleh faktor berbeda 

pada kelompok berbeda pada spesies yang sama (Kause et al, 2007); d) sensitifitas ikan 

terhadap faktor penyebab dapat berubah secara dramatis selama ontogeny (Mazurais et al, 

2009); e) Aksi faktor penyebab tunggal dapat dipengaruhi oleh aksi faktor berbeda (Sfakianakis 

et al, 2006); f) faktor tertentu menunjukkan korelasi yang tinggi dengan malformasi pada area 

tubuh tertentu pada beberapa spesies tapi tidak pada spesies lain (Koumoundouros, 2010); g) 

faktor penyebab sama mungkin memprovokasi tingginya kejadian malformasi pada beberapa 

elemen skeletal dengan tipe tulang dan ossification yang sama pada individu yang sama 

(Fernandez and Gisbert, 2011). Berdasarkan hal tersebut perlu kajian lebih mendalam mengenai 

faktor yang menjadi kunci utama dala mempengaruhi perkembangan normal ikan kerapu cantik.   

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tulang normal memiliki 19 pita protein 

sedangkan pada tulang malformasi memiliki 17 pita protein. Pada tulang malformasi 

menunjukkan kehilangan protein pada berat molekul 33,464 kDa dan konsentrasi protein pada 

berat molekul 31,931 kDa relatif lebih rendah daripada tulang normal yang ditunjukkan pada level 

tipis tebal pita. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi 

pembentukan tulang pada ikan kerapu hibrid cantik.  

Saran 

Perlu adanya penelitian lanjutan tentang faktor eksternal arus air dan dosis optimum pemberian 

bahan pengkaya pada pakan alami (rotifer) untuk kebutuhan optimum larva berkembang normal. 

Daftar Pustaka 

Albert B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. 2002. Molecular Biology of The 
Cell. Edisi ke 4. Garland Science: New York 

Boglione, C. and C.Costa. 2011. Skeletal deformities and juvenile quality. In: Pavlidis M, Mylonas 
C (eds) Sparidae: Biology and Aquaculture of Gilthead Sea Bream and Other Species.. Wiley-
Blackwell, Oxford, UK. Pp: 233–294 

Boudreau, M., S.C. Courtenay, D.L. Maclatchy, C.H. Berube, J.L. Parrot, G.J. Vanderkraak. 2004. 
Utility of morphological abnormalities during early-life development of the estuarine mummichog, 
Fundulus heteroclitus, as an indicator of estrogenic and antiestrogenic endocrine disruption. 
Environmental Toxicology and Chemistry. Vol. 23. No. 2. P: 415–425 



iProceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

1152 
 

Bueno, L.S., C.C. Koenig and M. Hostim-silva. 2015. First records of ‘pughead’ and ‘short-tail’ 
skeletal deformities in the Atlantic goliath grouper, Epinephelus itajara (Perciformes: 
Epinephelidae). Marine Biological Association of the United Kingdom.. 8 (72): 1 – 3. 
doi:10.1017/S1755267215000421 

Cahu, C., J.Z. Infante, T. Takeuchi. 2003. Nutritional components affecting skeletal development 
in fish larvae. Elsevier.  Aquaculture, 227: 245 – 258 

Darias, M.J., D. Mazuaris, G. Koumoundouros, N. Glynatsi, S. Christodoulopoulou, C. Huelvan, 
E. Desbruyeres, M.M.Le Gall, P. Quazuguel, C.L. Cahu, J.L. Zambonino-Infante. 2010. Dietary 
vitamin D3 affects digestive system ontogenesis and ossification in European sea bass 
(Dicentrachus labrax, Linnaeus, 1758).Elsevier. Aquaculture, 298: 300 – 307. 

Darias, M.J., D. Mazuaris, G. Koumoundouros, C.L. Cahu, J.L. Zambonino-Infante. 2011a. 
Overview of vitamin D and C requirements in fish and their influence on the skeletal system. 
Elsevier. Aquaculture, 315: 49 – 60 

Darias, M.J., D. Mazuaris, G. Koumoundouros, M.M.Le Gall, C. Huelvan, E. Desbruyeres, P. 
Quazuguel, C.L. Cahu, J.L. Zambonino-Infante. 2011b. Imbalanced dietary ascorbic acid alters 
molecular pathway involved in skeletogenesis of developing European sea bass (Dicentrachus 
labrax). Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, 159: 46 – 55 

Fernandez I, and E. Gisbert. 2011.  The effect of vitamin A on flatfish development and 
skeletogenesis: a review. Aquaculture. 315: 34–48. 

Georgakopoulou, E., P. Katharios, P. Divanach, G. Koumoundouros. 2010. Effect of temperature 
on the development of skeletal deformities in Gilthead seabream (Sparus aurata Linnaeus, 1758). 
Elsevier.  Aquaculture, 308 (1–2) : 13 - 19 

Haga, Y., T. Suzuki, T. Takeuchi. 2002. Retinoic acid isomers produce malformations in 
postembryonic development of flounder, Paralichthys olivaceus. Zoological Science, 19:1105-
1112. 

Hassanain, M.A., W.T. Abbas, T.B. Ibrahim. 2012. Skeletal ossification impairment in Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus) after exposure to lead acetate. Pakistan journal of biological sciences, 
15(15), 729. 

Kause A., O. Ritola, T. Paananen. 2007. Changes in the expression of genetik characteristics 
across cohorts in skeletal deformations of farmed salmonids. Genetics Selection Evolution, 39: 
529–543. 

Kihara, M.S., N. Ogata, I. Kawano, R. Kubota, Yamaguchi. 2002. Lordosis induction in juvenile 
red sea bream, Pagrus major, by high swimming activity. Aquaculture, 212: 149 – 158. 

Koumoundouros, G. 2010. Morpho-anatomical abnormalities in Mediterranean marine 
aquaculture. Recent Advances in Aquaculture Research, 661 (2): 125-48. 

Lall, S.P., L.M. Lewis-McCrea. 2007. Role of nutrient in skeletal metabolism and pathology in fish 
(An Overview). Elsevier. Aquaculture, 267: 3 – 19 

Mazurais, D., N. Glynatsi, M.J. Darias, S. Christodoulopoulou, C.L. Cahu, J.L. Zambonino-
Infante, G. Koumoundouros. 2009. Optimal levels of dietary vitamin A for reduced deformity 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848610005089
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848610005089
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848610005089
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848610005089


Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

 

1153 
 

 

incidence during development of European sea bass larvae (Dicentrarchus labrax) depend on 
malformation type. Aquaculture, 294(3), 262-270. 

Nagano, N., A. Hozawa, W. Fujiki, T. Yamada, K. Miyaki, Y. Sakakura, A. Hagiwara. 2007. 
Skeletal development and deformities in cultured larval and juvenile seven-band grouper, 
Epinephelus septemfasciatus (Thunberg). Aquaculture Research, 38: 121–130. 
doi:10.1111/j.1365-2109.2006.01627.x 

Setiadi, E and  S., Tsumura. 2007. Observation on skeletal deformity in hatchery – reared red 
spotted grouper, Epinephelus akaara (Temmick et Schlegel) from larval to juvenile stage. 
Indonesian Aquaculture Journal, 2 (1): 35 – 45 

Sfakianakis DG, E. Georgakopoulou, I.E. Papadakis, P. Divanach, M. Kentouri, G. 
Koumoundouros. 2006. Environmental determinants of haemal lordosis in European sea bass, 
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758). Aquaculture, 254: 54–64. 

Sugama, K., Tridjoko, B. Slamet, S. Ismi, E. Setiadi, S. Kawahara. 2001. Petunjuk teknis produksi 
benih ikan kerapu beberk, Cromileptes altivelis. Balai Riset Budidaya Laut. Pusat Riset dan 
Pengembangan Eksploirasi Laut dan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan kerja 
sama Japan International Cooperation Agency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iProceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

1154 
 

PENGGUNAAN GULMA AIR KIAMBANG (Salvinia molesta) SEBAGAI 

BAHAN PAKAN ALTERNATIF DENGAN MENAMBAHKAN MULTIENZIM 

DALAM RANSUM TERHADAP KUALITAS TELUR ITIK LOKAL. 

Silaban, D.R.P1*, E. Suprijatna2, V.D. Yunianto3 

1)Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang 
2Lab. Produksi Ternak Unggas Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas 

Diponegoro, Semarang. 
3)Lab. Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas 

Diponegoro, Semarang. 

 

No. telp: 085325847893, Email : Davidsilaban19@ymail.com 

 

 

 

 ABSTRACT 

The research aims to use water weed kiambang (Salvinia molesta) in ration and 

additive multienzym review the influence of local duck egg quality. This research uses 72 

local duck in phase of production with average weight 1.550 ± 212,13 (CV= 13,68). 

Stable design uses 24 box have a measurment of 60 x 60 x 100 cm. Substance of 

composer in ration uses corn, soybean, oil, mixture of rice and bran, fish flour, CaCo3, 

premix, methionine, lysine, brotia costulla and Salvinia molesta. Salvinia molesta 

obtainable from Rawa pening, Ambarawa district, Semarang regency, middle of Java. 

Ration arrange based of isoprotein and isoenergy with contens coarse protein 18% and 

metabolis energy 2900 kkal/kg. Experimental design uses Completely Randomized 

Design (CRD) with 6 treatments  and 4 repitations with 3 ducks for each experimental 

unit. Treatment uses T0 = ration without Salvinia molesta and without multienzyme, T1 = 

ration with additive multienzyme but without Salvinia molesta , T2 = ration with 5% 

Salvinia molesta, T3 = ration with 5% Salvinia molesta + multienzym, T4 = ration with 

7,5% Salvinia molesta + multienzyme, T5 = ration with 10% Salvinia molesta + 

multienzyme. Collected data analyzed using anova with F test 5% and intermediated 

with Duncan. A parameter measures the thickness of eggshell, yolk color and Haugh 

unit. The result shows using Kiyambang with multienzyme additive in ration giving the 

significant effect (P<0.05) to the thickness of eggshell, but the effect is not significant (P 

>0.05) on egg yolk color and Haugh unit.The use of Kiyambang up to 10% with 

multienzyme additive can maintain the quality of the egg and does not reduce the 

productivity of duck 

Keywords: Egg quality, local duck, Salvinia molesta 

PENDAHULUAN 
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Kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha peternakan unggas yaitu 

tingginya harga bahan pakan dan ketersediaan bahan pakan. Ransum merupakan faktor 

yang sangat menentukan produktivitas ternak. Biaya pembuatan ransum cukup besar 

yaitu berkisar 60 – 80 % dari total biaya produksi perlu diperhatikan dalam rangka 

menghemat biaya produksi. Oleh karena itu, butuh adanya pemikiran baru untuk 

mengembangkan sumber bahan pakan non konvensional sebagai bentuk usaha 

diversivikasi bahan pakan. 

Salvinia molesta atau yang lebih dikenal dengan kiambang merupakan salah 

satu gulma air yang cukup potensial untuk digunakan sebagai bahan penyusun ransum 

itik. Kandungan nutrisi yang ada pada Salvinia molesta terdiri atas protein kasar 15,9%, 

serat kasar 16,8%, lemak kasar 2,1%, betakaroten sebesar 111,24 mg/kg BK, 

(Anderson et al., 2011)., (Rosani, 2002) serta energi metabolis 2.200 kkal/kg (Sumiyati 

et al., 2001).  Adrizal (2002) menyatakan kandungan kalsium 1,27 (kkal/kg), phosphor 

0,789 (kkal/kg), lysine 0,611 (kkal/kg), methionin 0,765 (kkal/kg) dan sistein 0,724 

(kkal/kg). 

Diperkirakan bahwa lapisan padat Salvinia molesta tumbuh pada tingkat 

konservatif rata-rata 5 persen per hari (perbanyakannya mengalami dua kali lipat setiap 

14 hari) akan menghasilkan 45.6-109,5 ton/ha/tahun (Mc. Farland et al., 2004). 

Salvinia molesta dapat digunakan sebagai bahan pakan alternatif karena 

didapatkan dengan mudah, akan tetapi kandungan serat kasar yang ada pada Salvinia 

molesta menjadi kendala terhadap ternak unggas, karena unggas tidak banyak 

mencerna serat kasar, sehingga penyerapan zat nutrient akan terhambat dan akan 

mempengaruhi kualitas telur dan produktivitas itik, oleh karena itu, untuk meningkatkan 

nutrisi pada ransum yang mengandung Salvinia molesta dilakukan penambahan enzim 

yang bertujuan untuk meningkatkan kecernaan dan mendegradasi selulosa dan 

hemiselulosa yang nantinya mampu meningkatkan kecernaan, sehingga mampu 

meningkatkan penyerapan nutrient. Rosani (2002) kemudian melakukan percobaan 

dengan menggunakan itik lokal jantan umur 4-8 minggu. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Salvinia molesta dapat digunakan hingga 10% dalam ransum itik tersebut. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Argo et al. (2013) dengan penggunaan 
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gulma airAzolla microphylla pada burung puyuh sampai 6% dalam ransum dapat 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot telur dan warna kuning telur.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Salvinia 

molesta dengan penambahan multienzim dalam campuran ransum terhadap kualitas 

telur itik lokal, yang meliputi tebal kerabang telur, warna kuning telur dan haugh unit. 

Manfaat penelitian adalah memberikan informasi pada masyarakat tentang pengaruh 

pemberian tepung Salvinia molesta dengan penambahan multienzim terhadap kualitas 

telur itik lokal. 

METODE PENELITIAN 

Materi 

Materi yang digunakan adalah 72 ekor itik lokal betina umur 22 minggu dengan 

bobot badan rata-rata 1550 ± 212,13 (CV= 13,68). Ransum yang digunakan terdiri dari 

bekatul, jagung kuning, bungkil kedelai, tepung ikan, minyak nabati, methionin, lisin, 

CaCO3, brotia castula dan premix, Salvinia molesta, Salvinia molesta dengan aditif 

multienzim. 

 

Metode 

Parameter kualitas yang diamati adalah tebal kerabang telur, warna kuning telur 

dan haugh unit. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan 4 ulangan dan 3 ekor itik untuk setiap unit 

percobaan. Setiap unit percobaan diisi 3 ekor itik. Perlakuan yang diberikan yakni : 

T0: Ransum tanpa Salvinia molesta dan tanpa multienzim 

T1: Ransum dengan penambahan multienzim tanpa Salvinia molesta 

T2: Ransum menggunakan Salvinia molesta 5%  

T3: Ransum menggunakan 5% Salvinia molesta dengan aditif multienzim  

T4: Ransum menggunakan 7,5% Salvinia molesta dengan aditif multienzim 

T5: Ransum menggunakan 10% Salvinia molesta dengan aditif multienzim 

Data hasil penelitian diuji F berdasarkan analisis ragam.  
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Tabel 1.  Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian  

   Perlakuan    

Kandungan Nutrisi T0 T1 T2 T3 T4 T5 

EM (kkal/kg)* 2929,379 2929,379 2934.75 2934.75 2904.70 2900.01 

Protein kasar(%) ** 18.003 18.003 18.46 18.46 18.11 18.21 

Lemak kasar (%)** 8.3445 8.3445 8.39 8.39 8.00 8.65 

Serat kasar (%)** 6.7887 6.7887 6.23 6.23 6.88 7.15 

Methionin (%)*  1.4752 1.4752 0.77 0.77 0.76 0.76 

Lysin (%)* 0.6698 0.6698 1.40 1.40 1.39 1.40 

Arginin (%)* 1.3181 1.3181 1.30 1.30 1.28 1.26 

Ca (%)*** 1.975 1.975 2.26 2.26 2.29 2.31 

P (%)*** 0.776 0.776 0.71 0.71 1.11 0.69 

 

Keterangan: *)  Sumber NRC (1994) 

             **)  Berdasarkan Hasil Analisis Proksimat Fapet UGM 

                       ***) Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Nutrisi Pakan Fakultas Peternakan 

dan Pertanian, Universitas Diponegoro (2015) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tebal Kerabang 

Hasil analisis tebal kerabang telur itik menggunakan Salvinia molesta dengan 

aditif multienzim menunjukkan ketebalan kerabang telur yang normal. Romanof dan 

romanof (1963) menyatakan bahwa tebal kerabang secara normal berkisar 0,30 – 0,50 

mm.      
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Pemberian Salvinia molesta dengan aditif multienzim dalam ransum terhadap 

ketebalan kerabang telur itik diperoleh hasil yang menunjukkan pengaruh yang nyata 

(P<0.05). Pada tabel 2 perbedaan nyata terdapat pada perlakuan T0, T1, T3 dan T5 

dengan perlakuan T2 dan T4 menunjukkan bahwa tebal kerabang telur dengan 

menggunakan Salvinia molesta tanpa aditif multienzim (T2) lebih tipis daripada tebal 

kerabang telur dengan menggunakan Salvinia molesta dengan aditif multienzim (T3 dan 

T5) kecuali pada perlakuan T4. Penggunaan Salvinia molesta tanpa aditif multienzim 

lebih tipis dikarenakan sesuai dengan yang dilaporkan oleh Mitchell dan Tur  (1975) dan 

dikutip oleh Moozhiyil dan Pallauf (1986) bahwa Salvinia molesta mengandung serat 

kasar berupa tannin, lignin, abu dan silika yang tinggi. Tannin yang terkandung dalam 

Salvinia molesta dapat menghambat penyerapan kalsium yang mengakibatkan tebal 

kerabang pada perlakuan T2 lebih tipis jika dibandingkan dengan perlakuan yang 

mengandung Salvinia molesta dengan multienzim. Hal ini sesuai dengan pendapat Suci 

dan Setiyanto (2001) yang menyatakan bahwa, keberadaan tanin dapat menurunkan 

kecernaan  kalsium, serta menyebabkan tingkat absorbsi kalsium di dalam tubuh 

rendah, sehingga Ca yang dapat diretensi oleh tubuh sedikit dan deposisi protein  juga 

rendah.   Kartasujadna (2006) yang menyatakan bahwa jika persentase serat kasar 

berlebihan dalam ransum, maka dapat menghambat penyerapan zat-zat makanan 

dalam tubuh.  

Pada perlakuan T4 (Salvinia molesta 7,5% dengan aditif multienzim) memiliki 

ketebalan kerabang yang lebih tipis jika dibandingkan dengan ransum yang 

mengandung Salvinia molesta dengan aditif multienzim yang lainnya (T3 dan T5). 

Perbedaan tebal kerabang telur ini disebabkan oleh imbangan kalsium dan fosfor antara 

ransum penelitian T4 dengan T3 dan T5 yang berbeda. Sebagai mana menurut Prastiwi 

(2009) bahwa kalsium dan fosfor saling berpengaruh dalam proses absorbsi untuk 

pembentukan kerabang. Absorbs kalsium yang baik diperlukan perbandingan kalsium : 

fosfor sebesar 1 :1 sapai 3 :1. Hal ini juga sesuai dengan laporan Shafey (1993) yang 

menyatakan bahwa kelebihan konsumsi Ca tanpa diimbangi peningkatan kandungan P 

dalam ransum dapat menyebabkan penurunan laju pertumbuhan dan efisiensi 

penggunaan ransum serta terjadinya gangguan pembentukan kerabang telur. Ca dan P 

dalam ransum harus terkandung dalam perbandingan yang optimal, karena nilai guna 

mineral dalam proses metabolisme tubuh saling terkait satu sama lain. 
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Tabel 2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang Telur, Warna Kuning Telur dan 

Haugh Unit. 

Parameter 

                                  Perlakuan 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Tebal kerabang 

(mm) 

0,35±2,46a 0,37±1,78a 0,32±2,64b 0,35±0,43a 0,33±1,10b 0,35±0,65a 

Warna Kuning 

Telur 

6,22±0,25a 6,29±0,68a 6,67±0,52a 6,61±0,30a 6,59±0,36a 6,63±0,29a 

Haugh Unit 89,63±1,40a 91,92±3,13a 93,591,43a 89,79±4,54a 89,66±2,09a 90,92±1,46a 

Keterangan : Nilai rataan menunjukkan perbedaan tidak nyata (P>0,05) terhadap warna 

kuning telur dan haugh unit tetapi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

tebal kerabang telur. 

Warna Kuning Telur 

Warna kuning telur pada penelitian ini masih belum memenuhi kesukaan 

konsumen yang umumnya berada pada kisaran 8-14 pada roche yolk colour fan (Chung, 

2002).   

Rataan hasil terhadap warna kuning telur itik pada penelitian ini yaitu 6,50, ini 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang sujana 

(2006) dengan perlakuan dengan menggunakan tepung eceng gondok difermetasi yang 

menghasilkan rataan warnar kuning telur itik 6,1. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan Salvinia molesta pada 

ransum tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap warna kuning telur. Hasil ini 

menunjukkan penggunaan Salvinia molesta tanpa aditif multienzim (T2) maupun 

Salvinia molesta dengan aditif multienzim (T3, T4 dan T5) dalam ransum tidak 

mengakibatkan warna kuning telur meningkat dibandingkan dengan ransum tanpa 

Salvinia molesta (T0 dan T1).  Pada penelitian ini semua perlakuan (T0, T1, T2, T3, T4 

dan T5) menghasilkan warna kuning telur yang relatif sama. Hal ini dimungkinkan 

karena penggunaan Salvinia molesta dalam ransum dalam keadaan terlalu kering 

sehingga terjadinya oksidasi yang mengakibatkan hilangnya aktivitas provitamin A pada 
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saat proses pengeringan. Hal ini sesuai dengan pendapat Andarwulan dan Koswara 

(1992) yang menyatakan bahwa bahan pakan yang dikeringkan sangat mudah 

mengalami kehilangan aktivitas provitamin A karena proses pengeringan memberi 

kesempatan terjadinya oksidasi melalui mekanisme oksidasi radikal bebas.  

 Menurut Gocer et al., (2006), bahwa ransum berpengaruh langsung terhadap 

warna kuning telur terutama makanan yang mengandung pigmen karotenoid, 

selanjutnya menurut sudjana (2008) bahwa terdapat hubungan linier antara pigmentasi 

kuning telur dengan kandungan betakaroten didalam ransum karena zat warna 

betakaroten dalam makanan merupakan senyawa yang paling berpengaruh terhadap 

warna kuning telur.   

Haugh Unit 

 

Nilai haugh unit pada penelitian ini berkisar antara 89,63 sampai 91,92. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada penelitian ini tergolong pada kualitas AA. Menurut Brown 

(2000), kualitas telur berdasarkan nilai HU digolongkan menjadi tiga yaitu kualitas AA 

dengan nilai >72, kualitas A dengan nilai 60-71 dan kualitas B dengan nilai 31- 59.   

Hasil analisis ragam haugh unit menunjukkan bahwa Salvinia molesta dengan 

aditif multienzim (T3, T4 dan T5) maupun perlakuan menggunakan Salvinia molesta 

tanpa aditif multienzim (T2) tidak berpengaruh nyata (P>0,05). Perlakuan dengan 

menggunakan Salvinia molesta baik dengan aditif multienzim (T3, T4 dan T5) maupun 

Salvinia molesta tanpa aditif multienzim (T2) tidak menunjukkan perbedaan dengan 

ransum yang tidak menggunakan Salvinia molesta (T0 dan T1) terhadap nilai haugh 

unit.  

Hal ini disebabkan oleh kandungan metionin pada Salvinia molesta masih 

tergolong rendah sehingga tidak menyebabkan pengaruh terhadap kekentalan telur. 

Sesuai dengan pendapat Kurnia et al., (2012) yang meyatakan kandungan asam amino 

dalam Salvinia molesta terutama metionin merupakan asam amino yang mempengaruhi 

pembentukan jala-jala ovumucin serta mempengaruhi pembentukan struktur albumen, 

jala- jala ovumucin yang banyak dan kuat akan mengakibatkan putih telur yang semakin 

kental. Adrizal (2002) juga meyatakan bahwa kandungan asam methionin Salvinia 

molesta tergolong rendah yaitu 0,765 kka/kg.  
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Tinggi putih telur kental dipengaruhi oleh kandungan ovomucin yaitu glikoprotein 

yang menyusun struktur gel putih telur kental (Winarno dan Koswara, 2002). Kandungan 

asam amino yang semakin tinggi dalam ransum maka ovomucin akan semakin kental, 

sehingga dapat mempengaruhi tinggi putih telur kental dan memperbaiki kualitas nilai 

haugh unit. 

 Besarnya nilai haugh unit juga dipengaruhi oleh faktor lamanya penyimpanan. 

Telur yang lama disimpan akan menurunkan kekentalan putih telur sehingga nilai haugh 

unit akan menurun, Kekentalan putih telur dipengaruhi oleh kandungan ovomusin, yaitu 

glikoprotein yang menyusun struktur gel putih telur kental (Stadelmen dan Cotterill, 

1977). Putih telur tersusun atas protein sehingga putih telur ditentukan oleh kandungan 

protein dalam ransum. Dalam penelitian ini kandungan protein yang diberikan dalam 

ransum adalah 18%.  

Hal inilah yang mengakibatkan nilai haugh unit pada telur tidak berpengaruh 

nyata. Selain itu, nilai haugh unit akan menurun secara nyata dengan bertambahnya 

umur (Izat et al., 1986). Pernyataan Izat et al. (1986) ini didukung pula oleh Sarwono 

(1994) yang menyatakan bahwa faktor umur mempengaruhi kepekatan putih telur. Ayam 

petelur yang lebih tua akan menghasilkan telur dengan putih telur yang lebih encer 

dibandingkan dengan telur yang dihasilkan oleh ayam yang lebih muda. 

 

KESIMPULAN 

Penggunaan Salvinia molesta dengan aditif multienzim sampai taraf 10% dapat 

digunakan sebagai bahan pakan alternatif karena penambahan Salvinia molesta dengan 

aditif multienzim pada pakan dapat mempertahankan kualitas telur dan tidak 

mengganggu produktivitas itik. 
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ABSTRACT 

Research on Macrochelidae associated with dung beetles has been conducted in 

Madura Island, East Java. Macrochelid mite associated with dung beetles collected by 

direct methode, hand-picking beetles from animal dungs in pasture. Seven species, two 

genera of the macrochelid mites are identified as Macrocheles hallidayi, M. kraepelini, 

M. krantzi, M. limue, M. oigru, M. sp. aff. glaber, and Neopodocinum  jaspersi. The 

macrochelid mites are found to be associated with three genera of dung beetles, i. e. 

Copris, Onitis and Onthophagus. The further description of the species will be 

discussed. 

Keywords: Macrochelidae, Macrocheles, Madura Island, Neopodocinum, Scarabaeidae. 

PENDAHULUAN 

Madura merupakan salah satu pulau di sebelah utara pulau Jawa, termasuk 

dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dan terkenal dengan produksi garam, tembakau dan 

ternak sapi. Ternak sapi Madura dikenal sebagai sapi aduan/karapan sapi, sapi 

pedaging dan pekerja.  Banyaknya sapi di Madura tentu menghasilkan kotoran dalam 

jumlah besar juga. Kotoran sapi pada umumnya merupakan habitat dari berbagai 

macam binatang kecil misalnya serangga (Insekta) ataupun tungau (Acari). Serangga 

dan tungau menggunakan kotoran sebagai sumber makanan ataupun untuk 

berkembang biak. 

Tungau adalah binatang kecil yang dapat hidup bebas ataupun sebagai parasit 

pada tanaman atau binatang. Tungau suku Macrochelidae Vitzthum merupakan salah 
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satu suku tungau yang ditemukan hidup bebas di serasah ataupun kotoran (feces). 

Peran tungau Macrochelidae di alam dilaporkan sebagai agen pengendali hayati telur 

dan larva lalat instar I serta telur cacing nematoda pada kotoran. Penelitian yang telah 

dilakukan terhadap tungau Macrochelidae menunjukkan perannya sebagai pengendali 

hayati serangga hama lalat Sciaridae dan thrips (ordo Thysanóptera) (Grosman et. al., 

2011; Hulas dan Lascaux, 2011). Tungau Macrochelidae ditemukan berasosiasi dengan 

serangga (Krantz, 1978). Serangga Diptera dan Coleoptera (Scarabaeidae) hidup pada 

kotoran untuk berkembang biak dan tungau Macrochelidae menggunakan kotoran 

sebagai tempat untuk mencari makan. Di habitat yang sama tungau Macrochelide 

menggunakan serangga (Scarabaeidae) sebagai alat transportasi untuk berpindah 

tempat dari satu kotoran ke kotoran lainnya (Krantz, 1978). 

Penelitian tentang jenis-jenis tungau Macrochelidae di Pulau Madura belum 

banyak dilaporkan. Halliday (2000) melaporkan hanya satu jenis tungau, yaitu 

Macrocheles hallidayi yang ditemukan di Madura. Laporan tentang jenis-jenis 

Macrochelidae lainnya belum banyak diungkapkan.  

 

Oleh sebab itu, penelitian tentang jenis-jenis tungau Macrochelidae yang 

berasosiasi dengan kumbang kotoran di Pulau Madura ini sangat berguna untuk 

menambah informasi biodiversitas tungau Macrochelidae di wilayah Indonesia sekaligus 

dapat menambah spesimen koleksi.  

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian tungau Macrochelidae dilakukan di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, 

Pulau Madura, Jawa Timur pada bulan Mei 2002. 

Cara Kerja 

Koleksi tungau Macrochelidae dengan cara menangkap kumbang kotoran secara 

langsung pada kotoran sapi di padang penggembalaan. Kumbang kotoran yang 

diperoleh dimasukkan satu persatu ke dalam botol yang berisi alkohol 70%, diberi label 

dan dibawa ke laboratorium di Bidang Zoologi, Puslit Biologi-LIPI, Cibinong. Di 
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laboratorium, kumbang kotoran diperiksa di bawah dissecting mikroskop untuk melihat 

ada tidaknya tungau yang menempel pada tubuhnya. Tungau yang menempel diambil 

dan dimasukkan ke dalam botol berisi alkohol 70%, kemudian dibuat preparat slide. 

Tungau direndam dalam larutan asam laktat 60% selama 3 hari atau lebih tergantung 

pada ketebalan kitinnya. Setelah itu dibuat preparat slide dengan medium PVA (polyvinil 

alcohol mixed lactic acid). Selanjutnya tungau diidentifikasi di bawah mikroskop 

compound menurut pertelaan jenis oleh Halliday (1987), Krantz (1965), Walter and 

Krantz (1986a, b), Hartini dan Takaku (2003a,b; 2012), Hartini dkk (2015). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertelaan jenis 

Dari hasil penelitian ini diperoleh 2 marga dan 7 jenis tungau suku Macrochelidae  

(Gambar 1) yang berasosiasi dengan kumbang kotoran (Tabel 1, Gambar 2). 

Macrocheles:  

Enam jenis tungau termasuk dalam marga Macrocheles yaitu: 

1. Macrocheles hallidayi Walter and Krantz, 1986 

Betina dari jenis ini dipertelakan dan digambar oleh Walter dan Krantz (1986a), 

sedangkan spesimen jantan dan tingkatan pradewasa dipertelakan oleh Takaku (1998) 

berdasarkan spesimen dari Sumatra. Halliday (2000) menemukan jenis M. hallidayi di 

Madura. 

Diagnosis: Betina. Lempeng dorsal berornamen titik-titik dan jala-jala dengan garis 

lengkung di bagian tengah lempeng; bulu dorsal j1 pilose setengah dari panjang bulu; z1 

lebih pendek dari pada bulu j1 dan panjangnya tidak mencapai posisi bulu berikutnya 

(j2); j5, j6, z5, z6, dan J2 simpel; S5 dan Z5 pendek dan bipectinate; J5 serrate; bulu 

dorsal lainnya bipectinate. Lempeng sternal dengan pola titik-titik punctate kuat pada 

pinggiran sekitar linea angulata (l.ang.), dan linea arcuata (l.arc.) dengan dua lekukan 

mendalam, linea media transversa   
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(l.m.t.) berkembang, terdapat linea oblique posteriores (l.o.p.), l.ang., a.p.p., dan a.p.f. 

Genu IV dengan tujuh bulu pectinate.  

Material penelitian: 11 ♀, Jung Anyar, Socah, Bangkalan, 2 Mei 2002, S. Hartini leg., ex 

Onitis sp.; 2 ♀, 80 m alt., Pemaju, Socah, Bangkalan, 2 Mei 2002, S. Hartini leg., ex 

Copris sp.; 148 ♀, 20 m alt., Kalimuluk airport, Kacongan, Sumenep, 3 Mei 2002, S. 

Hartini leg., ex Onitis sp. 

Habitat: Catharsius molossus, C. sagax, Heliocopris bucephalus Paragymnopleurus 

maurus dan marga Aphodius, Catharsius, Copris, Oniticellus, Onitis, Onthophagus 

(Scarabaeidae).  

Penyebaran: Indonesia (Jawa; Sumatra; Bali; Kalimantan; Sulawesi; Lombok; 

Sumbawa; Flores; Sumba; Madura), India, Thailand, Kamboja, dan Malaysia (Sarawak). 

 

2. Macrocheles kraepelini (Berlese, 1905) 

Betina dari jenis ini dipertelakan oleh Berlese (1905) berdasarkan spesimen dari 

Cibodas, Jawa Barat. Krantz dan Filipponi (1964) mempertelakan ulang dan 

menggambar jenis ini. Jantan dan tingkatan pradewasa dipertelakan oleh Halliday 

(1986) dan Walter dan Krantz (1986a). 

Diagnosis: Betina. Lempeng dorsal lebar dan bulat bagian posterior; sebagian besar 

bulu dorsal lebar dan pilose, kecuali simpel untuk bulu j6, z5, z6, dan J2; bulu z1 

kadang-kadang pilose. Lempeng sternal dengan hiasan yang berbeda; l.ang. dengan 

titik-titik yang kuat. 

Material penelitian: 1 ♀, Jung Anyar Pesisir, Socah, Bangkalan, 2 Mei 2002, S. Hartini, 

ex Copris sp. 

Habitat: C. molossus, Copris incertus, Coptodactyla ducalis, Onitis fulcatus, 

Onthophagus laminatus, O. schwaneri, Pachylister chinensis, Paragymnopleurus 

maurus, marga Catharsius, Copris, Onitis, Onthophagus, Paragymnopleurus 

(Scarabaeidae), kompos pohon sukun, dan serasah. 
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Penyebaran: Indonesia [Jawa; Kalimantan; Madura (catatan baru), Sumatra; Flores dan 

bagian barat pulau Timor], Pakistan, India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, 

Filipina, Samoa, Fiji, Pulau Caroline, dan Australia. 

 

3. Macrocheles krantzi Evans and Hyatt, 1963 

Evans dan Hyatt (1963) mempertelakan jenis Macrocheles krantzi untuk pertama kali. 

Variasi pada ornamen lempeng sternal dan bulu dorsal di dokumentasikan oleh Krantz 

dan Filipponi (1964). 

Diagnosis: Betina. Semua bulu dorsal simpel; lempeng sternal dengan hiasan granular, 

garis tipis, dan titik-titik. 

Material penelitian: 1 ♀, Jung Anyar Pesisir, Socah, Bangkalan, 2 Mei 2002, S. Hartini 

leg., ex Onitis sp. 

Habitat: Marga Aphodius, Onitis, Onthophagus, Scarabaeus (Scarabaeidae), Pachylister 

lutarius (Histeridae) dan kotoran. 

Penyebaran: Indonesia [Jawa; Bali; Sumba; Madura (catatan baru)], India, Sri Lanka, 

dan Australia. 

 

4. Macrocheles limue Samšinăk, 1962 

Diagnosis: Sebagian besar bulu dorsal simpel; kecuali bulu J5 bipectinate dan j1 pilose 

ujungnya. Lempeng sternal berornamen kuat; l.ang. menyatu di tengah lempeng sternal; 

2 l.arc. lurus; tepi posterior dari  

lempeng sternal menyatu ke lempeng metasternal; lempeng ventrianal melebar dan 

dengan titik-titik yang kuat membentuk pola jala. 
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Material penelitian: 3 ♀, 20 m alt., Kalimuluk airport, Kacongan, Sumenep, Sumenep, 2 

Mei 2002, S. Hartini leg., ex Onitis sp.; 1 ♀, Jung Anyar Pesisir, Socah, Bangkalan, 2 

Mei 2002, S. Hartini leg., ex Onitis sp. 

Habitat: Marga Allonitis, Aphodius, Catharsius, Copris, Garreta, Heliocopris, Heteronitis, 

Liatongus, Oniticellus, Onitis, Onthophagus, Scarabaeus (Scarabaeidae), Pachylister 

lutarius (Histeridae) dan kompos, tanah, kotoran sapi dan gajah, serasah.  

Penyebaran: Indonesia [Jawa; Sumatra; Sulawesi; Bali; Lombok; Sumbawa; Sumba; 

Flores; Timor; Madura (catatan baru)], Ethiopia, Chad, Kamerun, Guinea, Zaire, 

Rwanda, Zambezi, Burundi, Kenya, Uganda, Afrika Selatan, Swaziland, India, China, 

dan Filipina. 

 

5. Macrocheles oigru Walter and Krantz, 1986 

Jenis ini dipertelakan dan digambar oleh Walter and Krantz (1986b). 

Diagnosis: Betina. Bulu dorsal simpel, panjang dengan ukuran yang melampaui bulu 

berikutnya, kecuali pada bulu j1, j4, Z5, dan S5 pilose ujungnya; terdapat ornamentasi 

pada lempeng sternal; l.o.p. bercabang dua dan mencapai ke l.m.t.  

Material penelitian: 2 ♀, Jung Anyar Pesisir, Socah, Bangkalan, 2 Mei 2002, S. Hartini 

leg., ex Onitis sp., Onthophagus sp.; 1 ♀, 80 m alt., Pemaju, Socah, Bangkalan, 2 Mei 

2002, S. Hartini leg., ex Copris sp. 

Habitat: Aphodiini, Onitis philemon, O. faliatus, marga Aphodius, Catharsius, Copris, 

Gymnopleurus, Oniticellus, Onitis, Onthophagus (Scarabaeidae), dan Pachylister 

lutarius (Histeridae). 

Penyebaran: Indonesia [Jawa; Sumatra; Sulawesi; Bali; Lombok; Sumbawa; Sumba; 

Flores; Madura (catatan baru)], dan India. 

6. Macrocheles sp. aff. glaber (Müller, 1860) 

Jenis ini termasuk dalam glaber spesies komplek (Walter and Krantz, 1986b) terutama 

ditunjukkan oleh karakteristik tungau betina: 1) ujung bulu dorsal j1, j4, Z4, and S5 

pilose; 2) Terdampat ornamen yang jelas pada lempeng sternal; 3) lempeng ventrianal 



Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

 

1171 
 

 

tidak melebar dan tanpa ornamen jala-jala. Bulu dorsal dari jenis ini lebih pendek dan 

berbeda dari M. oigru, dan secara umum jenis ini diakui sebagai M. glaber walaupun 

keakuratan identifikasi dari M. glaber dan kelompoknya itu membutuhkan koleksi tungau 

hidup yang harus dipelihara hingga dewasa sehingga dapat diamati karakter 

jantan/pradewasanya (Halliday,1986). Pada penelitian ini tidak dilakukan 

pengembangbiakan betina atau koleksi jantan dan pradewasa, sehingga status 

taksonomi jenis ini belum dapat dikonfirmasi. 

Diagnosis: Sebagian besar bulu dorsal simpel, kecuali j1, j4, Z5, dan S5 pilose pada 

bagian ujung dengan panjang tidak mencapai bulu berikutnya. Terdapat ornamentasi 

pada lempeng sternal; l.o.p. bercabang dua dan mencapai ke l.m.t.  

Material penelitian: 9 ♀, Jung Anyar Pesisir, Socah, Bangkalan, 2 Mei 2002, S. Hartini 

leg., ex Copris sp., Onitis sp.; 7 ♀, 20 m alt., Kacongan, Sumenep, 3 Mei 2002, S. 

Hartini leg., ex Onitis sp.; 1 ♀, Dairing, Socah, Bangkalan, 2 Mei 2002, S. Hartini leg., ex 

Onitis sp.; 1 ♀, 80 m alt., Pernaju, Socah, Bangkalan, 2 Mei 2002, S. Hartini leg., ex 

Copris sp. 

Habitat: Onthophagus tricornis, dan marga Aphodius, Catharsius, Copris, Oniticellus, 

Onitis, Onthophagus (Scarabaeidae), serta Pachylister lutarius (Histeridae). 

Penyebaran: Indonesia [Jawa; Sumatra; Kalimantan; Sulawesi; Lombok; Sumbawa; 

Bawean; Flores; Sumba; bagian barat pulau Timor; dan Madura (catatan baru)] 

Marga Neopodocinum: 

Di Pulau Madura hanya ditemukan satu jenis marga Neopodocinum yaitu: 

1.  Neopodocinum jaspersi (Oudemans, 1900) 

Pertelaan jenis dan ilustrasi oleh Krantz (1965).  

Diagnosis: Betina. Lempeng dorsal dengan 28 pasang bulu dan ada bulu tambahan Jx; 

bulu dorsal j4 tidak melampaui posisi bulu j5; l.m.t. tidak sempurna; deutosternal groove 

dengan 5 atau 6 baris bergigi. 
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Material penelitian: 1 ♂, Pernaju, Socah, Bangkalan, 2 Mei 2002, S. Hartini leg., ex 

Onitis sp. 

Habitat: Marga Copris, Heliocopris, Onitis, dan Onthophagus. 

Penyebaran: Indonesia [Jawa; Bali; Madura (catatan baru)], Belanda, China, dan India. 

 

Penelitian tungau Macrochelidae di dua lokasi di Pulau Madura seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1. Terlihat bahwa di Bangkalan diperoleh tungau Macrochelidae dengan jenis 

lebih beragam dibandingkan dengan jenis tungau dari Sumenep yang hanya tiga jenis 

yaitu: Macrocheles hallidayi, M. limue, dan M. sp. aff. glaber. Jumlah jenis tungau 

Macrochelidae di suatu tempat dipengaruhi banyak faktor, antara lain: populasi tungau 

Macrochelidae di alam, individu tungau, jumlah makanan (telur dan larva lalat instar 1 

serta nematoda), dan keberadaan kumbang kotoran sebagai alat transportasi/ 

tumpangan.  

 

Gambar 1. Jenis-jenis tungau Macrochelidae di dua lokasi Penelitian di Pulau Madura 

Asosiasi antara tungau dan kumbang kotoran 

Asosiasi tungau Macrochelidae dengan kumbang kotoran Scarabaeidae terlihat pada 

Gambar 2. 
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Kumbang kotoran marga Onitis merupakan marga kumbang yang berasosiasi dengan 

enam jenis tungau Macrochelidae, marga Copris berasosiasi dengan empat jenis tungau 

dan marga Onthophagus hanya dengan satu jenis tungau. 

 

Gambar 2. Jenis-jenis tungau Macrochelidae yang berasosiasi dengan kumbang kotoran 

Scarabaeidae 

 

Tungau Macrochelidae jenis M. krantzi, M. limue dan N. jaspersi masing-masing 

berasosiasi dengan kumbang Onitis saja, sedangkan M. kraepelini hanya berasosiasi 

dengan kumbang kotoran marga Copris. Bukan berarti bahwa jenis kumbang ini 

merupakan host atau inang spesifik bagi tungau Macrochelidae. Jenis tungau M. 

kraepelini dilaporkan berasosiasi dengan beberapa kumbang kotoran yaitu Catharsius 

molossus, Onthophagus dux, O. schwaneri dan ditemukan pula berasosiasi dengan Apis 

dorsata dorsata (Hymenoptera) (Hartini dkk, 2013; Dwibadra dkk, 2014). Macrocheles 

krantzi dilaporkan berasosiasi dengan kumbang kotoran Onthophagus, Aphodius 

(Scarabaeidae), dan Pachylester lutarius (Histeridae) (Hartini dkk., 2005). Macrocheles 

limue berasosiasi dengan kumbang Oniticellus, Onthophagus, Catharsius 

(Scarabaeidae), Pachylister lutarius (Histeridae) dan Apis dorsata dorsata 

(Hymenoptera) (Hartini dan Takaku, 2003b; Hartini dkk., 2013). Secara bersamaan 
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tungau Macrochelidae dan kumbang kotoran berada pada habitat yang sama dan 

tungau memanfaatkan kumbang kotoran sebagai alat transportasi untuk berpindah 

tempat/berpencar dengan cara menempel pada bagian ventral dan kaki kumbang 

kotoran (Hartini, 2014). 

 

KESIMPULAN 

Penelitian di Pulau Madura menunjukkan bahwa terdapat 7 jenis tungau Macrochelidae 

yang termasuk dalam 2 marga yaitu Macrocheles dan Neopodocinum. Tungau tersebut 

berasosiasi dengan kumbang kotoran Copris, Onthophagus dan Onitis. Enam jenis 

tungau merupakan catatan baru untuk Pulau Madura. 
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ABSTRACT 

The research aims to use seaweed waste supplemented with multienzyme who 

reviewed the impact of the physical quality of local duck egg. Research using local duck 

production phase females aged 22 weeks, of 72 broilers, with initial body weight of an 

average of 1,550 ± 212.13 (CV = 13.68). Cages used are 24 plots cage with a size of 60 

x 60 x 100 cm. Ration constituent feed ingredients used include yellow corn, soybean 

meal, oil, rice bran, fish meal, CaCO3, premix, methionine, lysine, brotia costulla and 

seaweed flour waste. Waste seaweed (Gracilaria sp.) Obtained from the Village 

Randusangan districts Brebes, Brebes district, Central Java. The ration is based 

isoprotein and isoenergi with 18% crude protein and metabolizable energy 2900 kcal / 

kg. The experimental design used was completely randomized design (CRD) with 6 

treatments and 4 replications with 3 ducks for each experimental unit. The treatment 

used is T0 = feed control, T1 = feed with the addition of multienzyme, T2 = feed with 

seaweed waste flour 10%, T3 = feed with seaweed flour waste 10% + multienzyme, T4 = 

feed with seaweed flour waste 12.5 % + multienzyme and T5 = feed with seaweed flour 

waste 15% + multienzyme Data were analyzed using ANOVA using the F test and 

continued with Duncan range test. Parameters measured were thick eggshell, yolk color 

and Haugh unit. The results showed the use of waste multienzyme seaweed additive in 

the ration significant effect (P <0.05) against the eggshell thickness and Haugh unit, but 

the effect was not significant (P> 0.05) on egg yolk color. The use of seaweed waste to 

some 15% by the multienzyme additive can maintain the quality of the eggs and do not 

reduce the productivity of ducks. 

Keywords: Local Ducks, egg quality, waste seaweed, multienzyme. 

PENDAHULUAN 

mailto:gadhing.alfiilr@gmail.com
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 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 

17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta 

km² (Dahuri, 2004). Salah satu kekayaan hayati laut Indonesia adalah rumput laut. 

Terdapat sekitar 18.000 jenis rumput laut di seluruh dunia dan 25 jenis diantaranya 

memiliki nilai ekonomi tinggi. Indonesia terdapat 555 jenis rumput laut dan empat jenis 

diantaranya dikenal sebagai komoditas ekspor, yaitu Euchema sp., Gracilaria sp., 

Gelidium sp. dan Sargasum sp.  

Salah satu jenis alga yang banyak dibudidayakan di perairan Indonesia adalah 

Gracilaria sp. yang merupakan penghasil agar. Namun, penggunaannya selama ini 

masih terbatas untuk pemanfaatan produk makanan dan obat. Belum ada upaya 

pengembangan lebih lanjut pada produk lain yang punya nilai ekonomis lebih tinggi 

(Irwan, 2003). Sebanyak 70 persen dari rumput laut yang dihasilkan merupakan jenis 

Cottoni, sementara sisanya 30% adalah rumput laut Gracilaria (Anonim, 2013). 

Limbah rumput laut (Gracilaria sp) Merupakan afkiran rumput laut yang tidak 

memiliki standart industri memiliki kandungan serat kasar berupa polisakarida yang sulit 

dicerna oleh enzim dalam saluran pencernaan. Maka perlu adanya suplementasi aditif 

enzim untuk membantu menurunkan kandungan serat kasar dan meningkatkan daya 

cernanya dalam saluran pencernaan ternak pada limbah rumput laut. Enzim yang 

digunakan adalah multienzim. 

Pemberian ransum yang mengandung limbah rumput laut terfermentasi telah 

diteliti pada itik lokal dan dapat dimanfaatkan hingga 15%. Namun pada level yang lebih 

tinggi justru menurunkan kecernaannya dalam saluran pencernaan. Sehingga dalam 

penelitian ini dilakukan suplementasi aditif enzim dalam upaya menghilangkan antinutrisi 

limbah rumput laut dan meningkatkan kecernaannya. Limbah rumput laut memiliki 

kandungan karaginan yang dominan bersifat mengikat air selain itu juga mengandung 

makromineral dan mikromineral yang esensial untuk tubuh. Itik mampu mencerna serat 

kasar lebih tinggi dibanding ayam. Hastuti (2006), dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa penggunaan serat kasar sampai dengan 15% pada itik masih dapat di tolerir. 

Sehingga penggunaan limbah rumput laut dalam pakan itik dapat digunakan hingga 

level tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan limbah 

budidaya rumput laut dengan penambahan multienzim sebagai campuran ransum 



Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

 

 

1179 
 

 

terhadap kualitas telur itik lokal yang meliputi tebal kerabang, warna kuning telur dan 

Haugh unit. Manfaat yang diperoleh yaitu memberikan informasi tentang pengaruh 

pemberian tepung limbah rumput laut dengan penambahan multienzim terhadap kualitas 

telur itik lokal yang meliputi konsumsi pakan tebal kerabang, warna kuning telur dan 

Haugh unit.  

METODE PENELITIAN 

Materi 

Materi yang digunakan adalah 72 ekor itik lokal betina umur 22 minggu dengan 

bobot badan rata-rata 1.318 ± 121 g per ekor. Ransum yang digunakan terdiri dari 

tepung limbah rumput laut, tepung limbah rumput laut dengan aditif multienzim, bekatul, 

jagung kuning, bungkil kedelai, tepung ikan, minyak nabati, methionin, lisin, CaCO3, 

brotia castula dan premix. 

 

Metode 

Berdasarkan penelitian ini pemberian multienziem dalam ransummemberi 

pengaruh nyata pada tebal kerabang r, warna kuning telur dan haugh unit. Rancangan 

percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 

perlakuan 4 ulangan dan 3 ekor itik untuk setiap unit percobaan. Perlakuan yang 

diberikan yakni : 

T0: Ransum tanpa aditif multienzim dan Limbah rumput laut 

T1: Ransum mengandung aditif multienzim tanpa Limbah rumput laut 

T2: Ransum mengandung limbah rumput laut 10% tanpa aditif multienzim 

T3: Ransum mengandung 10% limbah rumput laut dengan aditif multienzim  

T4: Ransum mengandung 12,5% limbah rumput laut dengan aditif multienzim 

T5: Ransum mengandung 15% limbah rumput laut dengan aditif multienzim 

Data hasil penelitian diuji F berdasarkan analisis ragam.  



iProceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

1180 
 

 

Tabel 1.  Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian  

   Perlakuan    

Kandungan Nutrisi T0 T1 T2 T3 T4 T5 

EM (kkal/kg)* 2902,29 2902,29 2931,52 2931,52 2908,34 2907,79 

Protein kasar(%) ** 18,09 18,09 18,04 18,04 18,03 18,00 

Lemak kasar (%)** 8,05 8,05 7,66 7,66 7,02 7,24 

Serat kasar (%)** 6,63 6,63 6,01 6,01 6,08 5,79 

Methionin (%)*  1,36 1,36 0,71 0,71 0,71 0,71 

Lysin (%)* 0,63 0,63 1,22 1,22 1,21 1,20 

Arginin (%)* 1,24 1,24 1,15 1,15 1,14 1,11 

Ca (%)*** 2,78 2,78 1,91 1,91 1,91 1,91 

P (%)*** 0,73 0,73 0,67 0,67 1,06 0,64 

 

Keterangan: *)  Sumber NRC (1994) 

             **)  berdasarkan Hasil Analisis Proksimat Fapet UGM 

                       ***) Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Nutrisi Pakan Fakultas Peternakan 

dan Pertanian Undip (2015) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tebal Kerabang  

 Hasil penelitian menunjukan ransum mengandung Limbah rumput laut dengan 

aditif multienzim dan pakan tanpa Rumput Laut dengan aditif multienzim terhadap 

ketebalan kerabang telur itik diperoleh hasil yang menunjukkan pengaruh yang nyata 

(P<0.05). Hasil penelitian perbedaan nyata terdapat pada perlakuan T1, T4 dan T5 

dengan perlakuan T0 dan T3 dan perlakuan T2 menunjukkan bahwa tebal kerabang 

telur dengan menggunakan limbah rumput laut tanpa aditif multienzim (T2) lebih tipis 

dari pada tebal kerabang telur dengan menggunakan limbah rumput laut dengan aditif 

multienzim (T3 dan T5). Penggunaan Limbah rumput laut tanpa aditif multienzim lebih 

tipis dikarenakan yang dapat diretensi oleh tubuh sedikit dan deposisi protein  juga 
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rendah. Faktor yang memengaruhi ketebalan kerabang telur antara lain adalah 

kandungan Ca, semakin rendah kandungan Ca pada kerabang telur kualitas kerabang 

semakin menurun dan kerabang telur semakin tipis (Kurtini dan Riyanti, 2008). Sebagai 

mana menurut Prastiwi (2009) bahwa kalsium dan fosfor saling berpengaruh dalam 

proses absorbsi untuk pembentukan kerabang. 

Kandungan mineral esensial yang dapat meningkatkan konsumsi kalsium. 

Secara umum, tanaman mengandung ikatan asam fitat yang mempunyai kemampuan 

berikatan dengan mineral dan menyebabkan penyerapan mineral menurun. Hal ini 

disebabkan adanya proses fermentasi yang menghasilkan enzim fitase untuk 

mendegradasi fitat fosfor. Pangastuti dan Triwibowo (1996) dalam Arief et al. (2011) 

berpendapat bahwa enzim fitase dapat menghidrolisis asam fitat menjadi senyawa yang 

larut dalam air dan keberadaan mikroorganisme dalam fermentasi dapat membantu 

menurunkan kadar asam fitat 

Tebal kerabang yang dihasilkan pada penelitian menunjukkan pengaruh nyata 

(P<0,05). Rumput laut mengandung mineral esensial yang dapat meningkatkan 

konsumsi kalsium. Secara umum, tanaman mengandung ikatan asam fitat yang 

mempunyai kemampuan berikatan dengan mineral dan menyebabkan penyerapan 

mineral menurun. Hal ini disebabkan adanya proses fermentasi yang menghasilkan 

enzim fitase untuk mendegradasi fitat fosfor. Pangastuti dan Triwibowo (1996) dalam 

Arief et al. (2011) berpendapat bahwa enzim fitase dapat menghidrolisis asam fitat 

menjadi senyawa yang larut dalam air dan keberadaan mikroorganisme dalam 

fermentasi dapat membantu menurunkan kadar asam fitat. 

Hasil analisis tebal kerabang telur itik menggunakan Limbah rumput laut dengan 

aditif multienzim dan Limbah rumput laut tanpa adititif multienzim menunjukkan 

ketebalan kerabang telur yang normal. Romanof dan romanof (1963) menyatakan 

bahwa tebal kerabang secara normal berkisar 0,30 – 0,50 mm.      
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Tabel 2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang Telur, Warna Kuning Telur dan 

Haugh Unit. 

Parameter 
 Perlakuan 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Tebal kerabang (mm) 0.34ab 0,36a 0,32b 0,34ab 0,35a 0,36a 

Warna Kuning Telur 6,70a 6,65a 6,38a 6,42a 6,40a 6,52a 

Haugh Unit 89.82ab 

 

89.85ab 

 

93.93a 

 

91.90ab 

 

89.67ab 

 

88.27b 

              Keterangan : Nilai rataan menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 

Warna Kuning Telur 

Rataan hasil terhadap warna kuning telur itik pada penelitian ini yaitu 6,51 ini 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujana (2006) 

dengan perlakuan dengan menggunakan tepung eceng gondok difermetasi yang 

menghasilkan rataan warnar kuning telur itik 6,1. 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa penggunakaan limbah lumput laut pada 

ransum berpengaruh  tidak nyata (P>0,05) terhadap warna kuning telur. Hasil ini 

menunjukan bahwa penggunaan Limbah Rumput tanpa aditif multienzim (T2) maupun 

Limbah rumput laut dengan aditif multienzim ( T3, T4, T5) dalam ransum berpengaruh 

terhadap warna kuning telur meningkat dibandingkan dengan ransum tanpa limbah 

rumput laut (T0 , T1). 

Ransum berpengaruh langsung terhadap warna kuning telur terutama makanan 

yang mengandung pigmen karotenoid, Pigmen pemberi warna kuning telur yang ada 

dalam ransum secara fisiologi akan diserap oleh organ pencernaan usus halus dan 

diedarkan ke organ target yang membutuhkan. Weng et al. (2000) membuktikan dalam 

penelitiannya bahwa β-caroten dalam darah yang sampai ke organ dan uterine 

endometrium akan mempengaruhi fungsi organ tersebut. selanjutnya menurut sudjana 

(2008) bahwa terdapat hubungan linier antara pigmentasi kuning telur dengan 

kandungan betakaroten didalam ransum karena zat warna betakaroten dalam makanan 

merupakan senyawa yang paling berpengaruh terhadap warna kuning telur. 
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Warna kuning telur pada penelitian ini masih belum memenuhi kesukaan 

konsumen yang umumnya berada pada kisaran 8-14 pada roche yolk colour fan (Chung, 

2002). 

Haugh Unit 

Nilai haugh unit pada penelitian ini berkisar antara 88,27 sampai 93,93. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada penelitian ini tergolong pada kualitas AA. Menurut Brown 

(2000), kualitas telur berdasarkan nilai HU digolongkan menjadi tiga yaitu kualitas AA 

dengan nilai >72, kualitas A dengan nilai 60-71 dan kualitas B dengan nilai 31- 59.   

Hasil analisis ragam haugh unit menunjukkan bahwa penggunaan limbah rumput 

laut dengan aditif multienzim dalam ransum berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap nilai 

haugh unit. Pada table 2 pengaruh nyata terdapat pada perlakuan T0, T1, T3 dan T4 

dengan perlakuan T2 dan dengan perlakuan T5 menunjukkan Tinggi putih telur kental 

dipengaruhi oleh kandungan ovomucin yaitu glikoprotein yang menyusun struktur gel 

putih telur kental (Winarno dan Koswara, 2002). Kandungan asam amino yang semakin 

tinggi dalam ransum maka ovomucin akan semakin kental, sehingga dapat 

mempengaruhi tinggi putih telur kental dan memperbaiki kualitas nilai haugh unit. 

 Besarnya nilai haugh unit juga dipengaruhi oleh faktor lamanya penyimpanan. 

Telur yang lama disimpan akan menurunkan kekentalan putih telur sehingga nilai haugh 

unit akan menurun, Kekentalan putih telur dipengaruhi oleh kandungan ovomusin, yaitu 

glikoprotein yang menyusun struktur gel putih telur kental (Stadelmen dan Cotterill, 

1977). Putih telur tersusun atas protein sehingga putih telur ditentukan oleh kandungan 

protein dalam ransum. Dalam penelitian ini kandungan protein yang diberikan dalam 

ransum adalah 18%.  

Hal inilah yang mengakibatkan nilai haugh unit pada telur tidak berpengaruh 

nyata. Selain itu, nilai haugh unit akan menurun secara nyata dengan bertambahnya 

umur (Izat et al., 1986). Pernyataan Izat et al. (1986) ini didukung pula oleh Sarwono 

(1994) yang menyatakan bahwa faktor umur mempengaruhi kepekatan putih telur. Ayam 

petelur yang lebih tua akan menghasilkan telur dengan putih telur yang lebih encer 

dibandingkan dengan telur yang dihasilkan oleh ayam yang lebih muda. 
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KESIMPULAN 

Penggunaan limbah rumput laut dengan aditif multienzim sampai taraf 15% dapat 

digunakan sebagai pakan alternatif karena penambahan limbah rumput laut dengan 

aditif multienzim pada pakan dapat mempertahankan kualitas telur dan tidak 

mengganggu produktivitas itik. 
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PENGAMATAN PEMBESARAN CALON INDUK UNGGUL BANDENG 
CHANOS CHANOS HASIL SELEKSI DI TAMBAK 

 
Irwan Setyadi 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, Gondol. 
Email : i.setyadi@yahoo.com 

 

 
ABSTRACT 

 
Milkfish superior broodstock derived from natural seed availability is considered very important 
and urgent because the broodstock of milkfish natural presence in the sea is hard to not come; as 
broodstock is expected to produce eggs continously with good quality. The existence of the 
natural broodstock is not only to equip the broodstocks are less productive (salvage) also to help 
people,especially Hatchery Complete (HC) which is in the management of broodstock varies. 
Since 2011 Institute for Mariculture Research and Development Gondol; Bali. Began production 
of milkfish broodstock quality of the result of selection of natural seeds originating from Aceh, 
Gorontalo and Bali. Gradually through individual selection with reference to SOP (Standard 
Operating Procedure). The body length of the average initial milkfish broodstock 60,71 ± 0,28 cm. 

The average initial weight of the body: 2:05 ± 0.29 kg, reared in ponds for 6 months. Artificial 

feeding pellets with a protein content of 35% given satiation (dosage 3% weight biomass) with a 
frequency of 2 times / day. The monitoring results show that the final total body length averaged 
66.45 ± 3.94 cm and the average body weight: 3.10 ± 0.45 kg. The purpose of the activities is to 
prepare of milkfish broodstock G1 with individual selection and the results are expected later can 
produce quality eggs in the community farmers of culture. 
 

 
 
Keywords : broodstock candidate, milkfish Chanos chanos, pond. 
 
PENDAHULUAN 

      Bandeng merupakan salah satu jenis komoditas ikan yang mempunyai nilai ekonomis 

penting, harganya cukup terjangkau, rasa dagingnya cukup gurih dan lezat sehingga menjadi 

daya tarik masyarakat, oleh karena itu memiliki peran yang cukup besar dalam memenuhi gizi 

masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, tentunya berawal dari kebutuhan 

induk bandeng yang ada di pembenihan lengkap dalam mendukung produksi ikan bandeng 

konsumsi. Dalam memenuhi kebutuhan induk bandeng maka Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Budidaya Laut, Gondol; telah melakukan produksi calon induk bandeng yang 

berkualitas dari hasil seleksi benih alam yang berasal dari Aceh, Gorontalo dan Bali melalui 

seleksi individu mulai dari pemilihan benih sampai calon induk bandeng di tambak sehingga bisa 

memenuhi kebutuhan pembenih skala rumah tangga, mengingat permasalahan induk bandeng 

yang berasal dari laut sulit diperoleh, juga kebutuhan akan induk bandeng laut dirasa sangat 

perlu dan mendesak mengingat induk tersebut sebagai penghasil telur diharapkan dapat 
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memproduksi telur secara kontinyu dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat pembenih.  

Selanjutnya masyarakat pembenih dan Pemerintah melakukan kegiatan meningkatkan produksi 

calon induk sehingga peran induk bandeng sebagai inti memproduksi telur; memerlukan 

perhatian dalam penanganan mulai dari benih sampai calon induk terseleksi secara  

berkelanjutan dengan pemberian pakan yang bermutu agar telur dan benih yang dihasilkan 

memenuhi standar eksport. Sedangkan  persyaratan untuk  induk bandeng yang dianjurkan 

adalah : Mencapai usia antara 4-5 tahun atau berat minimal 4 kg atau yang mencapai panjang 

standart 55-60 cm; ikan tidak cacat fisik, semua organ tubuh lengkap, sisik punggung kehitaman 

atau hijau kekuningan, di bagian perut (ventral) berwarna putih keperakan (Prijono et al. 2011). 

Penyebaran ikan bandeng sangat luas meliputi daerah perairan pantai Nusa Tenggara Timur dan 

Barat termasuk Bali, Papua, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Utara Jawa, di Timur Sumatera. 

Namun demikian penyebaran bandeng tidak saja di perairan Indonesia juga di laut tropik Indo 

Pasifik dan dominan di daerah Asia yang meliputi perairan sekitar Burma, Thailand, Vietnam, 

Philipina, Malaysia dan di Indonesia (Prijono et al., 2011; Novianto B R., 2016).  

Tujuan dari kegiatan adalah untuk menyediakan calon  induk unggul bandeng G1 melalui hasil 

seleksi individu dan diharapkan nantinya bisa menghasilkan telur yang berkualitas di masyarakat 

pembudidaya. 

 

BAHAN DAN METODA 

      Hewan uji merupakan hasil penyeleksian benih secara bertahap berdasarkan Standart 

Operasional Prosedur (SOP) (Anonymous. 2012); kemudian dilakukan penyeleksian bertahap; 

dipelihara tambak, yaitu  petak K : 300 ekor; panjang awal rata-rata calon induk bandeng Chanos 

chanos : 60,71 ± 0,28 cm; berat awal tubuh rata-rata :  2,05  ± 0,29 kg. Persiapan tanah  tambak 

dilakukan sebelumnya yaitu dengan pengolahan tanah dasar tambak untuk menumbuhkan pakan 

alami dan  kelekap. Calon induk bandeng yang dipelihara adalah hasil seleksi. Calon induk ikan 

bandeng diberi pakan buatan pelet komersial dengan kadar protein sekitar 35 %. Jumlah pakan 

yang diberikan sebanyak 3 % biomass/hari dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 2 

kali/hari. Adapun komposisi pakan pelet komersial tersaji pada Tabel 1. 

      Tabel 1. Komposisi pakan  pelet komersial yang digunakan calon induk bandeng 

      Parameter Nilai (%) 

Protein                             (%) 
Lemak                             (%) 
Serat kasar                      (%) 
Kadar air                          (%)   
Abu                                  (%)  

35 
 3 
 6 
10 
13 

** 
      Sedangkan pengamatan dilakukan secara fenotip meliputi pertumbuhan panjang dan bobot 

yang dilakukan setiap bulan sekali dan penghitungan kelangsungan hidup (sintasan) dihitung 
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menurut Effendie (2002) serta kualitas air. Metoda penelitian : deskriptif; data yang diperoleh 

dihimpun dalam bentuk tabulasi. Adapun parameter yang diamati : panjang, berat tubuh 

ikan dan kualitas air. Pengamatan secara fenotip dilakukan setiap bulan sekali. Untuk 

pertumbuhan (panjang dan berat) mutlak dihitung menurut rumus Weatherley, A. H. (1972) dalam 

Susanto (2005) yaitu :  

 

                                                               P = Lt – Lo 
Dimana :               
             P    = Pertambahan panjang rata-rata populasi (cm) 

             Lt   = Panjang rata-rata akhir penelitian             (cm) 

             Lo  = Panjang rata-rata awal penelitian              (cm)  

 

Sedangkan penghitungan kelangsungan hidup (sintasan) dihitung menurut Effendie 

(2002) sebagai berikut :  

                   Nt   
         S = ---------- X 100 % 

                                                                      No 

            S   =  Prosentase kelangsungan hidup ikan 

           Nt   = Jumlah ikan yang dipelihara sampai t waktu penelitian 

           No  = Jumlah awal ikan saat penelitian dimulai 
 

     Kemudian pola seleksi individu mengikuti  Standar Operasional Prosedur (SOP) tersaji pada 

gambar 1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Benih alam Aceh 
(20000 ekor) 

 

 

 

Benih alam Gorontalo 
(20000 ekor) 

 

 

 

Benih alam Bali 
(20000 ekor) 

 

 

 Benih dipelihara di tambak 
selama 3-4 bulan mencapai    
ukuran rata-rata 7-8 cm 
 

 

Benih dipelihara di tambak 
selama 3-4 bulan mencapai    
ukuran rata-rata 7-8 cm 
 

 

Benih dipelihara di tambak 
selama 3-4 bulan mencapai    
ukuran rata-rata 7-8 cm 
 

 

Seleksi  50 % terbaik dari 
glondongan dengan 
pertumbuhan terbaik 
dipelihara di tambak sela     
ma 7 bulan mencapai ukuran 
rata-rata  ± 500 g 

Seleksi  50 % terbaik dari 
glondongan dengan 
pertumbuhan terbaik 
dipelihara di tambak sela     
ma 7 bulan mencapai ukuran 
rata-rata  ± 500 g 

Seleksi  50 % terbaik dari 
glondongan dengan 
pertumbuhan terbaik 
dipelihara di tambak sela     
ma 7 bulan mencapai 
ukuran rata-rata  ± 500 g 
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                  Gambar.1. Pola Seleksi individu Standar Operasional Prosedur (SOP) ikan bandeng 
                                    Chanos chanos (Sumantadinata K., 2012) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

        Dari hasil pengamatan akhir kegiatan penyediaan  calon  induk  ikan bandeng, Chanos 

chanos dari petakan seleksi di tambak menghasilkan : panjang tubuh total akhir rerata : 66,45 ± 

3,94  cm; berat tubuh akhir rerata : 3,10 ± 0,45 kg (Tabel. 2.). Dari ukuran tersebut pertumbuhan 

calon induk bandeng dalam kondisi normal, meskipun demikian masih diperlukan masa 

pemeliharaan dalam mendapatkan induk yang siap untuk di pijahkan. Kemudian induk bandeng 

yang siap di matangkan gonadnya dan di pijahkan minimal berumur 4 tahun. (Prijono et al, 2011). 

       Dalam pembesaran calon induk ikan bandeng diperlukan akan kebutuhan pakan buatan 

misalnya pelet sangat mutlak dibutuhkan oleh ikan bandeng setiap saat. Menurut Sudrajat dan 

Saputra (2005) bahwa pakan yang dikonsumsi oleh ikan jumlahnya akan berbeda menurut 

ukuran mulut dan jenis ikan, sehingga kesediaan pakan yang seimbang dalam segi ukuran mulut 

dan jenis ikan mempengaruhi pertumbuhan, juga nutrisi yang ada dalam pakan yaitu protein yang 

merupakan salah satu nutrient yang diperlukan oleh ikan untuk pertumbuhan. Kebutuhan protein 

untuk pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ukuran, kualitas protein, 

kandungan energy pakan, umur, keseimbangan gizi dan tingkat pemberian pakan.  Kemudian 

kebutuhan energy untuk hidup pokok harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum energi pakan 

dipakai untuk pertumbuhan. Adapun kandungan nutrisi yang ada dalam pakan pelet komersial 

tersaji dalam Tabel 2. 

 

       

Seleksi 10 % terbaik (calon 

induk G1) 

 

 

 

Seleksi 10 % terbaik (calon 

induk G1) 

 

 

 

Seleksi 10 % terbaik (calon 

induk G1) 

 

 

 

 Penggabungan hasil seleksi induk G1 dipelihara sampai menjadi induk siap dipijahkan dipijahkan 

 

 
        Induk ikan bandeng G1 sebanyak 50 jantan dan 100 betina dipijahkan secara masal 
            Telur hasil pemijahan yang terbanyak diproses untuk menjadi calon induk G 2 
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Tabel.2. Hasil pengamatan panjang tubuh, berat tubuh, laju pertumbuhan harian induk ikan  
                     bandeng Chanos chanos selama pengamatan di tambak  

 
Parameter                                                              Nilai 

 
  Panjang tubuh total awal                             (cm/ind)                                       60,71 ± 0,28 
  Panjang tubuh total akhir                             (cm/ind)                                       66,45 ± 3,94 
  Berat awal rata-rata                                     (kg/ind)                                          2,05 ± 0,29 
  Berat akhir rata-rata                                    (kg/ind)                                           3,10 ± 0,45   
  Pertumbuhan panjang mutlak                     (kg/ind)                                           5.74 ± 3,66 
  Pertumbuhan berat mutlak                          (kg/ind)                                          1,05 ± 0,16   
  Laju pertumbuhan berat harian                   (%)                                                 0,006 
  Kelangsungan hidup                                   (%)                                                100                 

 

       Dalam pembesaran ikan bandeng di tambak, kebutuhan pakan buatan seperti pelet sangat 

diperlukan untuk menambah, mengganti, atau melengkapi nutrisi pakan alami pada saat 

dibutuhkan oleh ikan tetap tersedia setiap saat, lebih mudah disimpan dan nilai gizinyapun dapat 

diukur sesuai dengan kebutuhan ikan (Zonneveld, et al. 1991). Pemberian pakan buatan harus 

diberikan dengan waktu yang tepat supaya pakan dapat dicerna dan diserap oleh ikan sesuai 

dengan perkembangan stadiumnya (Prijono, et al. 2011),  juga kualitas pakan yang baik 

diperlukan untuk pertumbuhan, pencegahan infeksi malnutrisi dan peningkatan kualitas produksi. 

Untuk keperluan tersebut diperlukan bahan berupa protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan 

mineral (Suwirya, 1994).  

      Dalam pemeliharaan ikan, dosis pakan merupakan salah satu elemen yang penting karena  

60 % dari biaya produksi dipergunakan hanya   untuk  penyediaan   pakan. Menurut  Ismail   et. 

al  ( 1998 ) bahwasanya untuk ikan berukuran 100-300 g atau setelah ikan berumur 3-4 bulan 

maka diberikan pakan 2-3 % dari biomassa/hari; waktu pemberian pakan 2-3 kali per hari, juga 

kemampuan daya cerna pada usus ikan diperhitungkan mengingat cukup terbatas sebagai 

pencerna makanan dalam jumlah yang relative kecil dan waktu yang tidak lama (Effendie. 2002), 

untuk itu supaya usus terus dalam kondisi terisi disarankan frekuensi pemberian pakan buatan 

maupun alami dilakukan secara optimal. Namun demikian kapasitas lambung juga turut 

menentukan banyak sedikitnya jumlah pakan yang dikonsumsi (Kohno and Nose.1971 dalam 

Melianawati dan Suwirya, 2005). Menurut Sudrajat et. al. 2005 bahwa pakan yang dikonsumsi 

oleh ikan jumlahnya akan berbeda, menurut ukuran mulut dan jenis ikan sehingga ketersediaan 

pakan yang seimbang dalam segi ukuran, mutu dan jenis pakan pada akhirnya akan 

mempengaruhi pertumbuhan ikan.  Kemudian  menurut  Ismail   et. al  (1998)  bahwasanya untuk 

ikan berukuran 100-300 g atau setelah ikan berumur 3-4 bulan maka diberikan pakan 2-3 % dari 

biomassa/hari; waktu pemberian pakan 2-3 kali per hari, sehingga kebutuhan akan pakan pelet 
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sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh ikan. Dari hasil  pengamatan sampling yang 

dilakukan tiap sebulan sekali, pemeliharaan calon induk bandeng mengalami peningkatan 

pertumbuhan panjang dan berat tubuh. Pada hasil gambar grafik  2  dan 3 grafik pertumbuhan 

menunjukkan bahwa mulai  bulan Mei-September 2015 menunjukkan kenaikan pertumbuhan 

panjang dan berat tubuh namun di saat bulan akhir September - Oktober (bulan kemarau) terjadi 

pertumbuhan ikan yang lambat terutama disebabkan adanya fluktuasi suhu air dari 26 oC pada 

pagi hari dan siang hari menjadi  ± 30 oC, kondisi salinitas 35 – 50 ppt, dengan kondisi suhu dan 

salinitas  yang fluktuasi tersebut menyebabkan ikan cenderung berada pada lapisan dasar dan 

aktivitas makan menurun; kondisi yang demikian menyebabkan terganggunya metabolisma pada  

pertumbuhan ikan. 

 

 

Gambar.2.  Rata-rata pertumbuhan panjang tubuh total  calon induk ikan bandeng Chanos 
chanos yang dipelihara di tambak 

 

        Selain itu kelangsungan hidup ikan bandeng juga didukung oleh kualitas air sebagai media 

pemeliharaan yang dibutuhkan oleh ikan bandeng. Untuk itu diperlukan analisa kualitas air yaitu 

fisika dan kimia air yang dapat mendukung kehidupan ikan. Sifat kimia fisika air tersebut antara 

lain suhu, oksigen terlarut, derajat keasaman (pH), salinitas, amoniak dan nitrit. Hasil 

pengamatan kualitas air yang dihasilkan tersaji pada Tabel. 3. 

          Secara umum menunjukkan bahwa kualitas air selama penelitian masih dalam kisaran 

yang baik untuk mendukung kehidupan ikan bandeng di tambak. Untuk nilai salinitas masih 

memenuhi persyaratan mengingat ikan bandeng dapat beradaptasi dan bertoleransi tinggi 

terhadap salinitas (0-60) ppt (Arsyat dan Samai.1990) 
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Gambar.3.     Rata-rata pertumbuhan berat tubuh total  calon induk ikan bandeng Chanos chanos 
yang dipelihara di tambak. 

 
      Secara umum menunjukkan bahwa kualitas air selama penelitian masih dalam kisaran yang 

baik untuk mendukung kehidupan ikan bandeng di tambak. Untuk nilai salinitas masih memenuhi 

persyaratan mengingat ikan bandeng dapat beradaptasi dan bertoleransi tinggi terhadap salinitas 

(0-60) ppt (Arsyat dan Samai.1990); pH yang sesuai untuk pertumbuhan ikan adalah 6.5-9.5 dan 

kandungan amoniak dalam air kurang dari 1,2 ppm (Boyd. 1982).   

Sedangkan nilai yang baik untuk oksigen yang terlarut dalam air untuk menunjang 

kehidupan organisma di dalam air yaitu minimal 2 ppm jika oksigen  terlarut dalam  air menurun,  

mengakibatkan 

 
Tabel. 3.  Hasil pengamatan beberapa parameter mutu air tambak selama pemeliharaan calon 

induk ikan bandeng Chanos chanos Forskall   

Paramater  Tambak  

Salinitas 

Suhu 

pH  

Amoniak  

Nitrit 

Oksigen 

Phosphat  

      (ppt) 

      (oC) 

 

(mg/L) 

(mg/L) 

(mg/L)  

(mg/L) 

34 - 50 

25,60 - 30,65 

7,2 - 8,3 

0,0147 - 0,7272 

0,0056 - 0,0147 

4,10 - 5,65 

0,0035 - 0,065 
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mengakibatkan  gerakan ikan lambat dan tidak lincah serta hampir semua akan bergerak ke atas 

permukaan air. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada ikan tersebut biasanya diusahakan 

dengan melakukan pergantian air yang seimbang sehingga kondisi kualitas air stabil. Kemudian 

untuk nilai amoniak cenderung menurun dengan adanya pergantian air dua kali sehingga bahan-

bahan organiknya terurai dan tidak berbahaya untuk kelangsungan hidup ikan jika nilainya tidak 

melebihi dari 1 ppm (Pescod, 1973). Jadi kwalitas air selama penelitian tersebut masih berada 

dalam batas toleransi untuk penyediaan induk ikan bandeng di tambak. 

 

KESIMPULAN  

      Dalam pemeliharaan calon induk bandeng di tambak maka yang perlu diperhatikan antara 

lain kondisi  lingkungan di tambak adalah salinitas, suhu, dan pasang surut air laut. Pada saat 

musim kemarau salinitas air  tambak mencapai kisaran 34 - 50 ppt, sehingga bisa mempengaruhi 

pertumbuhan ikan. 
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_____________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Research of Macrochelidae: Mesostigmata: Acari in area of Ujung Kulon National Park, 

Banten have been done. Macrochelid mites associated with dung bettles were collected 

by methode of trapping and directly from animal dungs in pasture (hand-picked). 

Trapping methode by using human dung trap installed in the forest. Ten species of 

macrochelid mites are found i.e.,: Macrocheles dispar (Berlese, 1910), M. entetiensis 

Hartini & Takaku 2005, M. hallidayi Walter & Krantz 1986, M. jabarensis Hartini & 

Takaku 2003, M. kraepelini (Berlese, 1905), M. limue Samšiňák, 1962, M. nidus Hartini, 

Kahono & Takaku 2013, M. oigru Walter & Krantz 1986, M. aff. glaber (Müller, 1860) and 

Neopodocinum subjaspersi Hartini & Takaku 2003.  

Keywords: Macrochelidae, Macrocheles, Neopodocinum, Ujung Kulon. 

PENDAHULUAN 

Tungau Macrochelidae termasuk ke dalam kelompok Superfamili Eviphidoidea, 

cohort Gamasina, ordo Mesostigmata, subklas Acari dan klas Arachnida. Kharakteristik 

dari kelompok tungau Macrochelidae ini adalah pada bagian lateral terdapat peritreme 

berbentuk U dan bagian posterior menyatu dengan stigma, tarsi pada kaki I tanpa 

adanya cakar (claw).  

Famili tungau Macrochelidae merupakan binatang berukuran kecil dan secara 

alamiah berperan sebagai agen pengendali hayati telur dan larva lalat serta nematoda 

pada kotoran (Tyndale-Biscoe & Wallace 1981, Krantz 1983), serta merupakan agen 

pengendali hayati pada serangga hama (Grosman et. al., 2011; Hulas dan Lascaux 

2011; www.koppert.com/pests/thrips/product). Perananannya sebagai pengendali 

tersebut, memotivasi banyak penelitian dilakukan tentang biologi dan taksonomi. Di 

Jawa tercatat 43 jenis tungau Macrochelidae dari 4 marga yang berasosiasi dengan 

http://www.koppert.com/pests/thrips/product
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kumbang kotoran, lalat maupun terdapat pada serasah (Hartini dan Aziz 1992; Hartini 

dan Takaku 2003a, b; 2012; Hartini dkk. 2009, 2012, 2013, 2015; Hartini dan Dwibadra,  

2011, 2016). 

 Ujung Kulon merupakan kawasan Taman Nasional dengan berbagai macam 

jenis mamalia seperti badak Jawa (Rhinoceros sondaicus sondaicus), banteng (Bos 

javanicus javanicus), rusa Jawa (Cervus timorensis russa), Panthera pardus serta 

binatang lainnya yang menempati habitat dikawasan tersebut (Ministry of Forestry team, 

2003). Kotoran dari binatang tersebut merupakan habitat yang sangat cocok bagi 

berbagai macam serangga (terutama lalat dan kumbang kotoran) serta tungau famili 

Macrochelidae. Tungau Macrochelidae memanfaatkan kumbang kotoran (Scarabaeidae: 

Coleoptera) sebagai alat transportasi dengan cara menempel pada tubuh bagian ventral 

ataupun kaki untuk berpindah tempat dari kotoran yang satu ke lainnya. Selain untuk 

mencari pakan, tungau Macrochelidae berkembang biak di habitat tersebut.  

 Laporan tentang tungau Macrochelidae di kawasan Taman Nasional (TN) Ujung 

Kulon belum pernah ada sebelumnya. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang 

jenis-jenis Macrochelidae di kawasan TN Ujung Kulon yang dapat bermanfaat untuk 

mengenal lebih jauh tentang jenis-jenis tungau dikawasan tersebut serta 

penyebarannya.                                                        

METODE PENELITIAN 

Bahan dan lokasi penelitian 

Bahan penelitian berupa perangkap human dung trap sebanyak 20 buah dan kotoran 

sapi di lapang padang penggembalaan yang dijumpai. Mangkok plastik, air, garam, 

sabun cair, plastik jiplok, botol berisi alkohol 70%, label data, pinset dan alat-alat tulis 

yang digunakan untuk penelitian. Tujuh lokasi penelitian di kawasan Taman Nasional 

Ujung Kulon yaitu: Taman Jaya, Ujung Jaya, P. Peucang, Cibunar, Cidaun, Cibiuk dan 

Cibayoni.  

Cara kerja 
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Koleksi tungau Macrochelidae dilakukan di tujuh lokasi di kawasan Taman Nasional 

Ujung Kulon, dengan dua cara: yaitu secara langsung pada kotoran dan dengan cara 

menggunakan umpan (human dung trap) (Gb. 1). Pengkoleksian secara langsung (Gb. 

2) dilakukan pada habitat kotoran dengan mencari kumbang kotoran yang berasosiasi 

dengan tungau Macrochelidae. Penggunaan umpan dilakukan di hutan ataupun kebun 

dengan menggunakan “human dung” sebagai umpan. Umpan dipasang sepanjang jalan 

setapak dengan jarak 10 m dari masing-masing umpan. Kumbang kotoran yang 

terperangkap bersama tungau Macrochelidae (Gb. 3) kemudian dikoleksi dan 

dimasukkan ke dalam botol yang berisi alkohol 70% dan selanjutnya diberi label data 

dan diproses lebih lanjut di Bidang Zologi, Pusat Penelitin Biologi-LIPI. Identifikasi 

tungau Macrochelidae mengikuti metode Halliday (1987), Krantz (1965), Walter & Krantz 

(1986), Hartini & Takaku (2003a, b; 2005; 2012), Hartini dkk (2009, 2012, 2015). 

 

             

 

Gambar 1. Human dung trap   Gambar 2. Kotoran sapi/           Gambar 3. Tungau yang 

berasosiasi  Dung Cow  dengan kumbang kotoran Scarabaeidae                           

 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Jenis-jenis tungau Macrochelidae                                                                                                                                                                                                                                  

Sepuluh jenis dari  2 marga tungau Macrochelidae ditemukan di tujuh lokasi di Taman 

Nasional Ujung Kulon, Banten (Tabel 1, Gb. 4): 

 Macrocheles dispar (Berlese, 1910) 
 
Diagnosa. Tungau Macrocheles dispar mempunyai karakter pada lempeng dorsal oval, agak 

menyempit pada bagian posterior, permukaan dorsal berbentuk jala dengan titik-titik; bulu j1 

Tungau 
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plumose pada ujungnya; bulu j4, z2, z4, r2-4, J5, Z5, dan S5 pilose pada ujungnya; bulu j2, j3, 

dan s2 simpel tetapi kadang-kadang pilose pada ujungnya; bulu dorsal lainnya simpel. Hiasan 

pada lempeng sternal                                                                        

dengan garis dan titik-titik; linea angulata (l.ang.), linea media transversa (l.m.t.) dan 

linea oblique posteriores (l.o.p.) dengan  pola titik-titik yang jelas; l.m.t. menyatu, 

separuh dari bagian tengah posterior dari lempeng sternal memiliki titik-titik yang lembut. 

Habitat. Jenis Macrocheles dispar pernah dikoleksi dari kumbang kotoran Catharsius 

molossus, Onthophagus cervicapra, O. hirustulus, O. luridipenis, O. schwaneri, O. 

vulpes, Onthophagus (Onthophagus) cribratus, O. (O.) javensis, O. (O.) javaecola, O. 

(O.) malangensis, O. (O.) orientalis,  O. (Gibbonthophagus) fuscopunctatus, O. 

(Macronthophagus) rotundicolis, O. (Serrophorus) mulleri, Paragymnopleurus maurus, 

P. sparsus javanus, Sisyphus thoracicus,  sarang lebah Apis dorsata dorsata dan jenis 

dari marga Aphodius, Catharsius, Copris, Enoplotrupes, Onthophagus, 

Paragymnopleurus (Scarabaeidae). 

Penyebaran. Jenis ini dilaporkan oleh  Hartini (2005) penyebarannya dari Jawa Barat 

dan Jawa Timur. Sedangkan di luar Jawa meliputi Sumatra, Kalimantan, Lombok, 

Sulawesi dan Papua. Dilaporkan juga jenis ini sampai ke Viet Nam, Filipina, China 

(Szechuan) dan Taiwan. 

2. Macrocheles entetiensis Hartini dan Takaku, 2005 

Jenis M. entetiensis didiskripsi pertama kali oleh Hartini dan Takaku (2005), spesimen 

dari Nusa Tenggara Timur. Pada penelitian berikutnya jenis ini ditemukan sampai di 

Jawa. 

Diagnosa. Karakter pada lempeng dorsal oval, permukaan dengan pola jala dan diliputi 

dengan titik-titik; pinggiran lempeng dorsal halus; bulu dorsal mempunyai 28 pasang dan 

22 pasang pori; bulu j1 pilose ujungnya; j3 dan z4 agak tebal dan pilose ujungnya; bulu 

j5, j6, z5, z6 dan J2 simpel; bulu dorsal lainnya pilose ujungnya atau pilose pada 

setengah panjang bulu. Lempeng sternal lebih lebar dari panjangnya dan  permukaan 

lempeng sternal berornamen dengan garis dan diliputi dengan titik-titik; l. ang., l.m.t., 

dan l.o.p. jelas dan memiliki titik-titik; daerah antara pasangan linea oblique anteriores 
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(l.o.a.) berornamen dan berpola jala-jala; linea arcuata (l.arc.) satu garis melintang dan 

sebagian berpola jala-jala;  l.o.p  berpola jala-jala dan terpisah dari  l.m.t., dan tidak 

bercabang dua; 3 pasang bulu dan 2 pasang pori pada lempeng sternal dan semua bulu 

simpel.  

Habitat. Jenis Macrocheles entetiensis telah dikoleksi dari kumbang kotoran jenis C. 

molossus, O. limbatus, O. schwaneri, O. uedai, O. (O.) cribratus, O. (O.) javaecola, O. 

(O.) malangensis, O. (G.) fuscopunctatus, O. (S.) mulleri, P. sparsus javanus, S. 

thoracicus dan jenis dari marga Aphodius, Catharsius dan Onthophagus (Scarabaeidae) 

Penyebaran. Penyebarannya di Jawa, Sumba, Flores, Sumbawa, Timor (Kupang) 

sampai Lombok. 

3. Macrocheles hallidayi Walter and Krantz, 1986 

Diagnosa. Jenis ini mempunyai karakter pada bagian lempeng dorsal berpola jala 

dengan dihiasi titik-titik dengan garis cekung; bulu dorsal j1 pilose sepanjang bulu, bulu 

z1 pendek dari pada bulu j1 dan tidak mencapai pada bulu berikutnya (bulu j2); 

sedangkan karakter bulu j5, j6, z5, z6, dan J2 simpel; bulu S5 dan Z5 pendek dan 

bipectinate; bulu J5 serate; bulu dorsal lainnya bipectinate. Lempeng sternal dengan 

titik-titik yang jelas pada pinggiran sekitar l.ang., dan 2 l.arc. dengan titik-titik; l.o.p. 

bercabang. Kaki bagian genu IV mempunyai 7 bulu  pectinate.  

Habitat. Jenis ini pernah dikoleksi dari kumbang kotoran C. molossus, C. sagax, 

Heliocopris bucephalus, O. cervicapra, O. liliputanus, O. limbatus, O. obscurior, O. 

schwaneri, O. (O.) javensis, O. (O.) orientalis, Microcopris hidakai, P. maurus, sarang 

lebah A. d. dorsata (Hymenoptera) dan jenis dari marga Aphodius, Catharsius, Copris, 

Oniticellus, Onitis, Onthophagus (Scarabaeidae) dan Trogidae.  

Penyebaran. Indonesia (Jawa, Madura, Sumatra, Bali, Lombok, Kalimantan, Flores, 

Sumba, Sumbawa, dan Sulawesi), India, Thailand, Kamboja, dan Malaysia (Sarawak). 

4.  Macrocheles jabarensis Hartini and Takaku, 2003 

Diagnosa. Betina. Lempeng dorsal berbentuk oval, menyempit pada bagian posterior; 

permukaan dorsal dengan hiasan seperti jala dan diliputi titik-titik; bulu  S5 dan Z5 pilose 

dari setengah panjang bulu; bulu J5 pilose sepanjang bulu; bulu lainnya simpel; bulu j4 
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kadang-kadang pilose dibagian ujungnya. Hiasan dari lempeng sternal sangat jelas atau 

sebagian seperti jala. 

Habitat. Jenis ini pernah dikoleksi pada kumbang kotoran C. molossus, M. hidakai, O. 

accedens, O. aurifex, O. borneensis, O. cervicapra, O. dayacus, O. diabolicus, O. dux, 

O. incisus, O. obscurior, O. pasificus, O. pastillatus, O. papulatus, O. rudis, O. 

schwaneri, O. semiaureus, O. vulpes, O. waterstradti, O. (G.) fuscopunctatus, O. (M.) 

rotundicolis, O. (O.) cribratus, O. (O.) javaecola, O. (O.) javensis, O. (O.) orientalis, O. 

(S.) mulleri, P. maurus, P. sparsus javanus, S. thoracicus,  sarang lebah A. d. dorsata 

(Hymenoptera) dan jenis dari marga Catharsius, Microcopris, Onthophagus, 

Paragymnopleurus dan Sisyphus (Scarabaeidae). 

Penyebaran. Meliputi Jawa, Sumatra, Sumbawa, Sulawesi dan Kalimantan. 

 5.  Macrocheles kraepelini (Berlese, 1905) 

Diagnosa: Betina.  Lempeng dorsal dan ventral hampir menyerupai tungau M. hallidayi, 

hanya jumlah bulu pada kaki bagian genu ke IV  tungau M. kraepelini 6, sedangkan M. 

hallidayi 7. 

Habitat. Jenis Macrocheles kraepelini pernah dikolesi dari kumbang kotoran C. dayacus, 

C.  molossus, Copris incertus, C. punctipennis, Coptodactyla ducalis, Onitis fulcatus, 

Onthophagus dux, O. laevis, O. laminatus, O. schwaneri, O. (O.) cribratus, O. (O.) 

javaecola, O. (O.) javensis, O. (O.) malangensis, O. (O.) orientalis, O. (P.) accedens, O. 

(S.) mulleri, P. maurus, Pachylister chinensis (Histeridae), sarang lebah A. d. dorsata 

(Hymenoptera) dan jenis dari marga Catharsius, Copris, Onitis, Onthophagus, 

Paragymnopleurus (Scarabaeidae), Trogidae,  kompos dan serasah. 

Penyebaran. Indonesia (Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Flores dan Kupang), 

Pakistan, India, Thailan, Viet Nam, Malaya, Singapura, Filipina, Samoa, Fiji, Pulau 

Caroline dan Australia. 

 

 



iProceeding Seminar Nasional Biodiversitas VI, Surabaya 3 September 2016 

1202 
 

6. Macrocheles limue Samšiňák, 1962 

Diagnosa. Bulu dorsal jenis M. limue ini kebanyakan berbentuk simpel, kecuali pada 

bulu J5  

bipectinate dan bulu j1 pilose pada ujungnya. Lempeng sternal mempunyai orrnamen 

yang berkembang, l. ang. bertemu ditengah, 2  buah garis l. arc. lurus, tepi posterior  

dari lempeng sternal menyatu dengan lempeng metasternal; lempeng ventrianal 

melebar dan mempunyai ornamen titik-titik berbentuk  seperti jala-jala. 

Habitat. Phoretic pada jenis kumbang kotoran marga Allonitis, Aphodius, Catharsius, 

Copris, Garreta, Heliocopris, Heteronitis, Liatongus, Oniticellus, Onitis, Onthophagus, 

Scarabaeus (Scarabaeidae), P. lutarius (Histeridae), sarang lebah A. d. dorsata 

(Hymenoptera), kompos, tanah, dan kotoran gajah dll. 

Penyebaran. Indonesia [Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Kupang (P. 

Timor), Sulawesi dan Papua], Ethiopia, Chad, Cameroon, Guinea, Zaire, Rwanda, 

Zambezi, Burundi, Kenya, Uganda, Afrika Selatan, Swaziland, India, China dan Filipina. 

7. Macrocheles nidus Hartini, Kahono & Takaku, 2013 

Diagnosa. Lempeng dorsal agak bulat, bundar bagian posterior, berornamen speperti 

jala-jala dan titik-titik, bagian tepi lateral licin dan mempunyai 28 pasang bulu dorsal dan 

22 pasang pori-pori. Bulu j1 pilose ujungnya; j2 agak pilose; z1, j5, j6, z5, z6, dan J2 

simpel dan J5 pilose sepanjang bulu dan bulu dorsal lainnya pilose ½ atau 2/3.  

Habitat. Jenis M. nidus pernah dikoleksi dari sarang lebah A. d. dorsata (Hymenoptera) 

dan kumbang kotoran C. mollossus (Scarabaeidae). 

Penyebaran. Indonesia [Jawa (Jawa Barat), Lampung]. 

  

8. Macrocheles oigru Walter and Krantz, 1986 

Diagnosa. Betina. Bulu dorsal simpel dan panjang, serta panjangnya melampaui dari 

pangkal bulu berikutnya, kecuali untuk bulu j1, j4, Z5, dan S5 pilose ujungnya, bulu J5 

pilose sepanjang bulu.                                                                                              
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Lempeng sternal ornamennya berkembang; l.ang. dan l.arc. berornamen titik-titik, l.o.p. 

bercabang dan  menyatu ke l.m.t.  

Habitat. Jenis ini pernah dikoleksi dari C. molossus, Onitis philemon, O. faliatus, sarang 

lebah A. d. dorsata (Hymenoptera), P. lutarius (Histeridae) dan jenis dari marga 

Aphodius, Catharsius, Copris, Gymnopleurus, Oniticellus, Onitis, Onthophagus 

(Scarabaeidae). 

Penyebaran. Indonesia (Jawa, Sumatra, Sulawesi, Bali, Sumba, Flores, Sulawesi, 

Lombok, Sumbawa), India. 

9.  Macrocheles sp. aff. glaber (Müller, 1860) 

Diagnosa. Betina. Kebanyakan bulu dorsal simpel kecuali bulu j1, j4, Z5 dan S5 pilose 

ujungnya dan panjangnya tidak sampai ke bulu berikutnya. Lempeng sternal 

berornamen, l.o.p.  bercabang dua dan menyatu ke l.m.t. Jenis ini hampir mirip dengan 

M. oigru pada lempeng sternal dan bulu dorsal, akan tetapi M. aff. glaber ini bulu-bulu 

dorsal lebih pendek ukurannya dibanding dengan M. oigru yang lebih panjang.  

Habitat. Jenis ini pernah dikoleksi dari C. molossus, O. javensis, O. tricornis, 

(Scarabaeidae), P. lutarius (Histeridae),  sarang lebah A. d. dorsata (Hymenoptera) dan 

jenis dari marga Aphodius, Catharsius, Copris, Onitis, Oniticellus dan Onthophagus 

(Scarabaeidae).  

Penyebaran. Indonesia [Jawa, Bawean, Sumatra, Kalimantan, Lombok, Sumbawa, 

Sumba, Flores, Timor (Kupang), Sulawesi dan Papua]. 

10.  Neopodocinum subjaspersi Hartini and Takaku, 2003 

Diagnosa. Jenis ini dideskripsi pertama kali oleh Hartini dan Takaku (2003b), spesimen 

dari Jawa Barat.  Lempeng dorsal oval, dengan permukaan titik-titik yang jelas pada 

bagian posterior; bagian tepi dorsal licin. Lempeng mempunyai 28 pasang bulu dan 22 

pasang pori, bulu Jx ada; bulu j1 lebar dan plumose, z1 pendek dan plumose, bulu j2, 

s2, r2, s6, S1, S2, S4, S5, Z5 dan J2 pilose; bulu dorsal lainnya simple. Lempeng sternal 

tungau betina lebih lebar daripada panjangnya, permukaan lempeng memiliki ornamen 
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berupa pola-pola jala dan titik-titik agak samar-samar; l.m.t tidak komplit dan terletak di 

bagian tengah lempeng sternal. Lempeng anal kecil, lebih panjang dari lebarnya. 

Ophistogaster mempunyai 50 pasang bulu simpel atau sedikit pilose. 

Habitat. Jenis ini pernah dikoleksi dari kumbang kotoran C. dayacus, C. molossus, O. 

borneensis, O. incisus, O. semicupreus, O. schwaneri, dan jenis dari marga Copris dan 

Onthophagus. 

Penyebaran. Jawa (T. N. Gunung Halimun, Jonggol, Ciamis, Jawa Barat; T. N. 

Merubetiri, Jawa Timur), Sumatra, Kalimantan. 

Dari hasil penelitian tungau Macrochelidae di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon 

(Tabel 1., Gb. 4) nampaknya tujuh  dari sepuluh jenis tungau yang diperoleh (M. dispar, 

M. hallidayi, M. jabarensis, M. kraepelini, M. oigru, M. aff. glaber dan N. subjaspersi) 

merupakan jenis yang diperoleh dengan menggunakan 2 cara koleksi yaitu  human 

dung trap dan koleksi langsung di kotoran. Hasil tungau Macrochelidae yang berasosiasi 

dengan kumbang kotoran yang dikoleksi dengan menggunakan human dung trap 

maupun pada kotoran secara langsung tidak ada bedanya. Pada dasarnya kumbang 

kotoran (Scarabaeidae) datang untuk mengunjungi kotoran secara langsung maupun 

pada trap (human dung trap) karena bau. Kotoran merupakan habitat bagi tungau 

Macrochelidae maupun kumbang kotoran untuk mencari pakan dan berkembang biak. 

Secara bersamaan tungau dan kumbang tersebut di habitat yang sama dan tungau 

memanfaatkan kumbang kotoran dengan cara menempel pada bagian ventral maupun 

kaki sebagai alat transportasi untuk berpindah tempat dari habitat/kotoran yang satu ke 

lainnya (Hartini, 2014).  
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Tabel 1. Jenis-jenis tungau Macrochelidae di Kawasan TN Ujung Kulon dikoleksi dengan   

               menggunakan human dung trap (HDT) dan langsung pada kotoran sapi/Dung   

Cow (DC) 

Jenis tungau                                                        Human dung trap  (HDT)     kotoran 

sapi (DC) 

1   M. dispar (Berlese, 1910)                                             v                                            v 

2   M. entetiensis  Hartini and Takaku, 2005                     v                                            - 

3   M. hallidayi  Walter and Krantz, 1986                           v                                            v 

4   M. jabarensis  Hartini and Takaku, 2003                      v                                            v 

5   M. kraepelini (Berlese, 1905)                                        v                                            v 

6   M. limue Samšiňák, 1962                                              -                                            v 

7   M. nidus Hartini, Kahono and Takaku, 2013                 v                                            - 

8   M. oigru  Walter and Krantz, 1986                                v                                            v 

9   M. aff. glaber (Műller, 1860)                                          v                                            v 

10 N. subjaspersi Hartini and Takaku, 2003                      v                                            v 
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Gambar 4. Jenis tungau Macrochelidae dengan menggunakan 2 cara penangkapan 

[Human dung trap (HDT) dan secara langsung pada kotoran sapi (Dung cow= DC)] 

Jenis tungau M. entetiensis dan M. nidus yang diperoleh selama penelitian hanya 

diperoleh dengan cara menggunakan human dung trap saja.  Hartini dkk (2013) 

menemukan jenis tungau M. nidus ini juga pada sarang lebah Apis dorsata dorsata di 

Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Dari sarang lebah tersebut terdapat larva lalat yang 

merupakan makanan bagi tungau Macrochelidae dan kumbang Histeridae (Coleoptera) 

yang merupakan alat transportasi tungau. 

Jenis tungau M. limue yang dikoleksi pada penelitian ini hanya diperoleh secara 

langsung pada kotoran sapi saja. Hartini dkk (2005) mendapatkan jenis tungau M. limue 

dari Flores, Sumba, Kupang dan Papua juga dengan menggunakan human dung trap.  

Dari tujuh lokasi penelitian di kawasan Taman Nasional ujung Kulon (Gb. 5), nampaknya 

tungau jenis M. dispar ditemukan disemua  lokasi penelitian, kemudian diikuti oleh jenis 

M. jabarensis (6 lokasi), M. kraepelini dan M. hallidayi (4 lokasi), sedangkan M. oigru, M. 

aff. glaber dan N. subjaspersi masing-masing 3 lokasi serta M. nidus, M. limue, dan M. 

entetiensis hanya ditemukan di satu lokasi saja. Hartini (2005) dan Hartini & Dwibadra 

(2016) menyebutkan bahwa tungau M. dispar dan M. jabarensis merupakan jenis tungau 

yang paling umum ditemukan dan hampir di semua pulau-pulau besar di Indonesia 

ditemukan jenis ini dan dengan jumlah individu cukup banyak.  
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Gambar 5. Jenis-jenis tungau Macrochelidae di tujuh lokasi penelitian di TN Ujung 

Kulon 

Ada tidaknya jenis tungau yang berasosiasi dengan kumbang kotoran banyak faktor 

yang berpengaruh diantaranya yaitu: jumlah populasi jenis disuatu tempat/habitat, 

kesempatan tungau untuk menempel pada inangnya/asosiasinya sebagai alat 

transportasi (Hartini 2014, Hartini & Dwibadra 2016).  

 

KESIMPULAN 

Sepuluh jenis dari 2 marga tungau Macrochelidae yang ditemukan di kawasan Taman 

Nasional Ujung Kulon merupakan catatan baru. 

Jenis-jenis tungau Macrochelidae yang dikoleksi dengan penggunaan human dung trap 

dan secara langsung  tidak berbeda.  
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M. dispar merupakan jenis tungau Macrochelidae yang ditemukan di tujuh lokasi 

penelitian di Taman Nasional Ujung Kulon. 
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