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BIODIVERSITAS, Journal of Biological Diversity mempublikasikan tulisan ilmiah, baik hasil penelitian asli maupun telaah 
pustaka (review) dalam lingkup keanekaragaman hayati (biodiversitas) pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Setiap 
naskah yang dikirimkan akan ditelaah oleh redaktur pelaksana, redaktur ahli, dan redaktur tamu yang diundang secara 
khusus sesuai bidangnya. Dalam rangka menyongsong pasar bebas, penulis sangat dianjurkan menuliskan karyanya 

dalam Bahasa Inggris, meskipun tulisan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap sangat dihargai. 
Jurnal ini terbit empat kali setahun, setiap bulan bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. 



PEDOMAN UNTUK PENULIS 
 
Format penulisan pada nomor ini merupakan acuan utama bagi 

para penulis, adapun pedoman ini hanya merupakan ringkasannya. 
Setiap naskah harus disertai surat pengantar yang menyatakan 
bahwa tulisan merupakan hasil karya penulis atau para penulis dan 
belum pernah dipublikasikan.  Penulis diminta mengirimkan dua kopi 
naskah dan satu disket ukuran 3½” atau compact disc (CD), kecuali 
naskah yang dikirim melalui e-mail. Pada koreksi terakhir kembali 
diminta satu disket untuk pencetakan.  

Tulisan diketik pada satu sisi kertas putih, ukuran A4 (210x297 
mm2), dalam satu kolom, menggunakan spasi ganda, jenis huruf 
Times New Roman, ukuran 12 point, dengan jarak tepi 2 cm di semua 
sisi. Program pengolah kata atau jenis huruf tambahan dapat 
digunakan, namun harus PC compatible dan berbasis Microsoft Word. 
Nama ilmiah (genus, spesies, author), dan kultivar atau strain 
disebutkan secara lengkap pada penyebutan pertama kali. Nama 
genus dapat disingkat setelahnya penyebutan yang pertama, kecuali 
menimbulkan kerancuan. Nama author dapat dihilangkan setelah 
penyebutan pertama. Misalnya pertama kali ditulis Rhizopus oryzae L. 
UICC 524, selanjutnya ditulis R. oryzae UICC 524. Nama daerah 
dapat dicantumkan apabila tidak menimbulkan makna ganda. 
Penyebutan nama ilmiah secara lengkap dapat diulang pada bagian 
Bahan dan Metode. Tatanama kimia dan biokimia mengikuti aturan 
IUPAC-IUB. Simbol-simbol kimia standar dan penyingkatan untuk 
nama kimia dapat dilakukan apabila jelas dan umum digunakan, 
misalnya pertama kali ditulis lengkap butilat hidroksitoluen (BHT) 
selanjutnya ditulis BHT. Ukuran metrik menggunakan satuan SI, 
penggunaan satuan lain harus diikuti nilai ekuivalen dengan satuan SI 
pada penyebutan pertama. Penyingkatan satuan, seperti g, mg, ml, 
dan sebagainya tidak diikuti titik. Indek minus (m-2, l-1, h-1) disarankan 
untuk digunakan, kecuali dalam hal-hal seperti “per-tanaman” atau 
“per-plot”. Persamaan matematika tidak selalu dapat dituliskan 
dalam satu kolom dengan teks, untuk itu dapat ditulis secara terpisah. 
Angka satu hingga sepuluh dinyatakan dengan kata-kata, kecuali 
apabila berhubungan dengan pengukuran, sedangkan nilai di atasnya 
dituliskan dalam angka, kecuali di awal kalimat. Pecahan sebaiknya 
dinyatakan dalam desimal. Dalam teks digunakan “%” bukannya 
“persen”. Pengungkapan ide dengan kalimat yang rumit dan bertele-
tele perlu dihindari, sebaiknya digunakan kalimat yang efektif dan 
efisien. Naskah hasil penelitian diharapkan tidak lebih dari 25 
halaman (termasuk gambar dan tabel), naskah telaah pustaka 
menyesuaikan, masing-masing halaman berisi 700-800 kata, atau 
sebanding dengan naskah dalam nomor penerbitan ini. 

Judul ditulis secara padat, jelas, dan informatif, maksimum 20 
kata. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk naskah 
dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saja untuk naskah 
dalam bahasa Inggris. Naskah yang terlalu panjang dapat dibuat 
berseri, tetapi naskah demikian jarang diterbitkan jurnal ini. Judul 
pelari (running title) sekitar lima kata. Nama penulis atau para 
penulis pada naskah kelompok ditulis secara lengkap dan tidak 
disingkat. Nama dan alamat institusi ditulis lengkap dengan nama 
dan nomor jalan (lokasi), kode pos, nomor telepon, nomor telepon 
genggam, nomor faksimili, alamat e-mail, dan website. Pada naskah 
kelompok perlu ditunjukkan penulis untuk korespondensi beserta 
alamat dengan urutan seperti di atas. Abstract sebaiknya tidak lebih 
dari 200 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk 
naskah dalam bahasa Indonesia (teks dalam bahasa Indonesia hanya 
untuk kepentingan keredaksian) atau bahasa Inggris saja untuk 
naskah dalam bahasa Inggris. Kata kunci (Keywords) sekitar lima  
kata, meliputi nama ilmiah dan daerah (apabila ada), topik penelitian 
dan metode-metode khusus yang digunakan. Pendahuluan 
(Introduction) sekitar 400-600 kata, meliputi latar belakang, tinjauan 
pustaka dan tujuan penelitian. Bahan dan Metode (Materials and 
Methods) sebaiknya ditekankan pada cara kerja dan cara analisis 
data. Hasil dan Pembahasan (Results and Discussion) ditulis 
sebagai satu rangkaian, pada tulisan yang cukup panjang sebaiknya 
dibuat beberapa sub judul. Pembahasan merupakan jawaban 
pertanyaan mengapa dan bagaimana hasil penelitian dapat terjadi, 
bukan sekedar mengungkapkan kembali hasil penelitian dalam bentuk 
kalimat. Pembahasan yang lengkap dan menyeluruh lebih disukai dari 
pada pembahasan yang tidak tuntas. Naskah telaah pustaka tanpa 
sub judul Bahan dan Metode, serta Hasil dan Pembahasan. 
Kesimpulan (Conclusion) sebaiknya tetap diberikan, meskipun 
biasanya sudah terungkap pada Hasil dan Pembahasan. Ucapan 
terima kasih (Acknowledgments) apabila diperlukan ditulis secara 
singkat. Gambar dan Tabel maksimum tiga halaman, dapat dibuat 
dengan tinta cina atau printer laser. Judul gambar ditulis di bawah 
gambar, sedangkan judul table ditulis di atas tabel. Foto dicetak pada 
kertas glossy dan diberi keterangan. Gambar berwarna dapat diterima 
apabila informasi ilmiah dalam naskah dapat hilang tanpa gambar 
tersebut. Setiap gambar dan foto sebaiknya menyertakan file digital. 

Penulis dianjurkan menyertakan foto atau gambar untuk sampul 
depan, meskipun tidak dimuat dalam naskah sendiri. Tidak ada 
lampiran, semua data atau analisis data dimasukkan dalam Hasil dan 
Pembahasan. 

Pustaka dalam naskah ditulis dalam bentuk nama belakang 
penulis dan tahun. Pada kalimat yang diacu dari beberapa penulis, 
maka nama penulis diurutkan berdasarkan kebaharuan pustaka. 
Naskah yang ditulis oleh dua penulis, maka nama keduanya 
disebutkan, sedang naskah yang  ditulis oleh tiga penulis atau lebih, 
maka hanya nama penulis pertama ditulis diikuti et al. atau dkk., 
misalnya: Sprent dan  Sprent (1990) atau (Smith 1982a, b; Baker and 
Manwell, 1991; Suranto et al., 1998). Pada sitasi bertingkat digunakan 
kata cit atau dalam, misalnya  (Gyorgy, 1991 cit Coward, 1999) atau 
Gyorgy (1991, dalam Coward, 1999).  
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ABSTRACT 

Salvia japonica Thunb. (Japan: Aki-no-Tamurasou) was a perennial herb, protandry insect-pollinated, and self-incompatible with water-flow 
dispersed seed. We used allozyme loci to know genetic structure of a S. japonica population. We examined spatial autocorrelation of 
individuals within five distance class with Moran`s I statistics. The area of observation was in plot 5x5 m2 in Botanical Garden of Osaka City 
University, Kisaichi, Katano, Osaka Prefecture. The 8 loci examined were polymorphic, namely Aat-1, Aat-2, Pgi, Mnr, Pgm-1, Pgm-2, Idh, 
and 6-Pgd. Low levels of genetic diversity were found for 29 individuals. Ninety-two percent cases for all of distance class were similar 
and only 8% (8 of 105 cases) were significant differences. This result indicated that the spatial genetic distributions in all of distance 
classes were all similar and no spatial autocorrelation of genotypes. Only in distance class 2 had one significantly positive cases (0.15) in 
Pgm-1c, indicating that spatial genetic structure in the study population was weak at most. In the other word that spatial pattern of the 
individuals within S. japonica population was random. Overall of the result was indicating that genotype among individuals of S. japonica 
changed distantly and tended to isolation in distance by seed dispersed. 

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Salvia japonica, spatial autocorrelation, Botanical Garden of Osaka City University, random, isolation, seed. 

PENDAHULUAN 

Salvia japonica Thunb. (Labiatae) merupakan satu-
satunya spesies pada marga Salvia yang penyebarannya 
paling luas di Jepang, Korea, dan Cina (Nakai, 1950). Hasil 
penelitian tentang struktur genetik pada berbagai populasi 
di Jepang menunjukkan adanya hubungan yang nyata 
antara jarak genetik dengan jarak geografi (Sudarmono, 
2003). Kondisi geografi merupakan faktor yang pa-ling 
besar peranannya dalam variasi genetik (32%), diikuti 
mekanisme kehidupan (25%), serta sistem perkawinan dan 
penyebaran biji (± 17%) (Hamrick dan Godt, 1990).  

Menurut Grant (1981) isolasi geografi merupakan salah 
satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembentukan 
spesies baru. Pengaruh faktor demografi suatu wilayah 
seperti adanya perbukitan, sungai, pemukiman, dan hutan 
erat kaitannya dengan proses penyerbukan. Faktor 
penyerbuk atau polinator memegang peranan penting 
khususnya pada tanaman yang perkawinannya terjadi 
dengan bantuan serangga. Pada penelitian pendahuluan 
ternyata lebah jenis Thyreus japonicus (Apidae), Ceratina 

flavipes (Apidae), dan Apis indica japonica (Apidae) 
merupakan penyerbuk yang dominan (Sudarmono, 2003, 
pengamatan pribadi). Hasil dari percobaan persilangan 
antar perlakuan buatan dan secara alami oleh penyerbuk 
menunjukkan bahwa S. japonica termasuk bunga dengan 
tipe kawin silang dan penyerbukan alami menghasilkan 
jumlah biji yang lebih sedikit daripada penyerbukan tangan, 
sebagai indikasi bahwa penyerbuk memegang peranan 
penting di alam (Sudarmono dan Okada, 2003). 
Perkawinan silang menyebabkan hasil anakan populasi S. 
japonica yang tumbuh dari biji memiliki keragaman genetik 
tinggi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara 
mendalam struktur genetik sebaran individu dalam populasi 
yang mempunyai keragaman genetik paling tinggi di antara 
populasi S. japonica (Labiatae) di Jepang dengan 
menggunakan statistik autokorelasi sebaran Indeks Moran 
(spatial autocorrelation Moran`s I). Penelitian ini diawali 
dengan penelitian terhadap 64 populasi S. japonica dan 10 
populasi dari 8 spesies Salvia lainnya sebagai spesies out 
group, yakni: S. nipponica Miq., S. glabrescense Makino, S. 
pygmaea Matsum., S. isensis Nakai ex Hara, S. lutescens 
(Koidz.) Koidz.), S. plebeia R.Br., S. hayatana Hayata, dan 
S. arisanensis Hayata. Selanjutnya pada populasi yang 
paling tinggi keragaman genetiknya dibuat plot di dalamnya 
yang disesuaikan dengan ukuran populasi dan jarak 
individu tumbuhan. Akhirnya pada populasi tersebut 
dianalisis kondisi struktur genetik antar individu dalam 
populasi tersebut berdasarkan kelas jarak tertentu. 
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BAHAN DAN METODE 

Total sampel 2043 individu yang terdiri dari 1785 
individu Salvia japonica (64 populasi), 45 individu S. 
nipponica (2 populasi), 24 individu S. glabrescense (1 
populasi), 35 individu S. pygmaea (1 populasi), 37 individu 

S. isensis (1 populasi), 47 individu S. lutescense (2 
populasi), 10 individu S. plebeia (1 populasi), yang 
merupakan tumbuhan dari Jepang sedangkan 2 populasi 
dari Taiwan yaitu S. hayatana (36 individu) dan S. 
arisanensis (24 individu). Daftar lokasi sampel beserta 
habitatnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
 
Tabel 1. Nama spesies, nomor populasi, lokasi dan jumlah individu yang diperiksa (N) pada Salvia di Jepang dan Taiwan. Nama tanaman 
dalam bahasa Jepang tertulis dalam kurung.  
 

Spesies Pop. 
No. Lokasi Populasi N Habitat 

S. japonica  1. Kisaichi, Katano, Osaka Prefektur  57 teduh, liat berpasir   
(Aki-no-Tamurasou) 2. Taman Nasipadaal Hoshida, Osaka Pref.  46 tepi saluran air, tempat berpasir 
 3. Himuro-dai, Hirakata, Osaka Pref. 39 tepi saluran air, tempat berpasir 
 4. Tsuburpadaara Pref. 42 pematang sawah 
 5. Sakura, Ouda-chpadaara Pref. 27 tepi saluran air, lereng berrumput 
 6. Hatano, Oyodo-cho, Yoshino-gun, Nara Pref. 38 tempat berpasir berlumut 
 7. Washiyama, Seki-cho, Mie Pref. 10 lembab dan pematang sawah 
 8. Shimagahara-mura, Mie Pref. 35 aliran air dan sisi jalan 
 9. Ueno, Mie Pref. 25 semak, lembab 
 10. Oyamada-mura, Mie Pref. 22 tepi hutan, aliran air dan tepi sawah 
 11. Iwagami, Aoyama-cho, Mie Pref. 26 tepi saluran air, lereng berrumput berlumut 
 12. Funa-cho, Toba, Mie Pref. 30 sisi jalan, liat berpasir 
 13. Ise, Mie Pref. 41 tepi saluran air, tempat berpasir 
 14. Asakuma, Kinshinshi, Mie Pref. 19 teduh tempat, tepi sungai  
 15. Asakuma Mt., Ise, Mie Pref. 22 tempat berpasir, liat atau sebagian batu kapur 
 16. Isobe-cho, Mie Pref. 37 tepi saluran air 
 17. Nachi Katsuura-cho, Wakayama Pref. 22 teduh tempat, sebagian batu kapur 
 18. Pulau Ooshima, Wakayama Pref. 15 tempat berpasir, tempat terbuka 
 19. Kasagi-cho, Kyoto Pref. 28 lereng berrumput 
 20. Waazuka-cho, Kyoto Pref. 23 pematang sawah 
 21. Hiyoshi, Kyoto Pref. 45 tepi saluran air 
 22. Ukyoku, Umegahata-cho, Kyoto Pref. 37 tepi sungai, tempat berpasir 
 23. Nougami, Keihoku, Kyoto Pref. 36 tepi saluran air, tempat berpasir 
 24. Kyoutanabe, Kyoto Pref. 49 aliran air dan pematang sawah 
 25. Ritto, Shiga Pref. 45 tepi hutdanan pematang sawah 
 26. Shigaraki-cho, Shiga Pref. 16 tepi saluran air, tempat berpasir 
 27. Koonan-cho, Shiga Pref. 21 tepi hutan pinus, aliran air dan sisi jalan 
 28. Tsuchiyama-cho, Shiga Pref. 34 tepi hutan, lembab 
 29. Hiezan Mt., Shiga Pref. 29 tempat berpasir, teduh 
 30. Sakauchi-mura, Kawakami, Gifu Pref. 42 tepi saluran air, tempat berpasir 
 31. Oodaira, Hamakita, Shizuoka Pref. 19 tempat berpasir 
 32. Mt. Hooraiji, Hooraiji-cho, Aichi Pref. 25 liat atau sebagian batu kapur 
 33. Shinjo, Aichi Pref. 14 tepi sawah, lembab 
 34. Asama Mt., Kanagawa Pref. 19 liat atau sebagian batu kapur 
 35. Yamazaki-cho, Hyogo Pref. 27 tepi saluran air 
 36. Kaibara-cho, Hyogo Pref. 16 tepi saluran air, tempat berpasir 
 37. Ichinomiya-cho, Hyogo Pref. 9 aliran air dan sisi jalan 
 38. Chikusa-cho, Hyogo Pref. 42 aliran air dan sisi jalan 
 39. Oohara-cho, Okayama Pref. 19 endapan sungai 
 40. Kanba, Maniwa-gun, Okayama Pref. 33 lereng berrumput, sisi jalan 
 41. Katsuyama-gun, Okayama Pref. 29 sisi jalan 
 42. Yatsuka-mura, Maniwa-gun, Okayama Pref. 24 jalan tepi saluran air 
 43. Hiruzen, Kawakami-mura, Okayama Pref. 11 tepi saluran air 
 44. Chizu-cho, Tottataui Pref. 42 tepi saluran air dan lereng berrumput berlumut 
 45. Shiraichi, Higashi Hiroshima, Hiroshima Pref. 14 tepi saluran air, tempat berpasir 
 46. Meise-gun, Kamiyama-cho, Tokushima Pref. 24 sawah dan tepi saluran air 
 47. Tokushima, Tokushima Pref. 18 tempat berpasir, lembab 
 48. Yamashiro-cho, Tokushima Pref. 40 tepi hutan, teduh area 
 49. Opadao, Yamashiro-cho, Tokushima Pref. 31 tepi sungai dan tempat berpasir 
 50. Uma-gun, Ehime Pref. 23 tepi sawah dan lereng berrumput 
 51. Uwa-cho, Ehime Pref. 23 jalan tepi saluran air 
 52. Oozu, Ehime Pref. 22 tepi hutdanan lereng berrumput berlumut 
 53. Kochi, Kochi Pref. 15 jalan tepi saluran air 
 54. Susaki, Kochi Pref.  22 tepi saluran air 
 55. Ogata-cho, Kochi Pref. 5 teduh dan tempat berpasir 
 56. Kadogawa-cho, Miyazaki Pref. 40 tepi saluran air, tempat berpasir 
 57. Hyuuga, Miyazaki Pref. 14 sisi jalan, lereng berrumput berlumut 
 58. Aoidake-mura, Miyazaki Pref. 36 tepi saluran air, sisi jalan 
 59. Mimata-cho, Miyazaki Pref. 25 tepi perkebunan pinus dan sawah 
 60. Yasuhisha-gun, Nishi Myakpadaojou-cho, Miyazaki Pref. 16 sisi jalan tepi hutan 
 61. Kitamata-mura, Kagoshima Pref. 69 tepi sawah, lembab 
 62. Takarabe-cho, Kagoshima Pref. 30 sisi jalan, lereng berrumput berlumut 
 63. Mochibaru-gun, Kagoshima Pref. 10 tepi hutdanan sawah 
 64. P. Amami (Amami oshima), Kagoshima Pref. 21 liat atau sebagian batu kapur 
  subtotal 1785  
S. nipponica (KibanaAkigiri) 65. Pulau Kinkasan, Oshika-cho, Miyagi Pref.  23 liat atau sebagian batu kapur 
 66. Chizu-cho, Tottori Pref.  22 tepi saluran air, tempat berpasir 
  subtotal 45  
S. glabrescense (Akigiri) 67. Miyazu, Kyoto Pref. 24 sisi jalan, lembab dan teduh tempat 
S. pygmaea (Hime-Tamurasou) 68. Sungai Sumiyoh, P. Amami, Kagoshima Pref. 35 endapan sungai 
S. isensis (Shimaji-Tamurasou) 69. Gunung Asakuma, Mie Pref. 37 liat atau sebagian batu kapur 
S. lutescens  70. Shinjo, Aichi Pref. 7 liat berpasir dan tanah berrumput 
(Natsuno-Tamurasou) 71. G. Yazu, Hisai, Mie Pref. 40 liat berpasir, lembab dan teduh tempat 
  subtotal 47  
S. plebeia (Mizokoju) 72. Kizu, Tatara, Kyotanabe, Kyoto Pref. 10 tanah berrumput pada endapan sungai 
S. hayatana (Yanbaru-Tamurasou) 73. Wu shinpi, Wu-yen Chiao, Taiwan 36  
S. arisanensis (Arisan-Tamurasou) 74. G. Ho-huan Shan, Taiwan 24  
  Jumlah total 2043  
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Gambar 1. Lokasi sebaran 29 individu S. japonica dan tanda 
panah menunjukkan intermediat jarak kelas.  
 
 

Satu daun setiap individu disimpan pada suhu -4°C 
hingga ekstraksi protein. Pada proses ekstraksi, daun 
dilarutkan dengan 0,1 M Tris-HCl pH 7,5, 0,1% 2-
mercaptoethanol, 0,001 M EDTA (tetrasodium salt) lalu 

diserap dengan kertas filter (Whatman No. 3) (Sudarmono, 
2003). Elektroforesis dilakukan secara vertikal (Shiraishi, 
1988) menggunakan 7,5% gel poliakrilamid untuk sistem 
enzim Aat (aspartate aminotransferase), Est (esterase), 
Gdh (glutamate dehydrogenase), Me (malic enzyme), dan 
Rbc (ribulose-bisphosphate carboxylase), sedangkan 
elektroforesis secara horisontal (Soltis et al., 1983) 
menggunakan 12% gel pati dilakukan untuk sistem enzim 
Pgi (phosphoglucoisomerase), Pgm (phosphoglucomutase), 
Mnr (menadione reductase), Idh (isocitrate 
dehydrogenase), 6-Pgd (6-phosphoglucpadaate 
dehydrogenase), dan Mdh (malate dehydrogenase). Resep 
pewarnaan dicuplik dari Soltis et al.. (1983) serta Wendel 
dan Weeden (1989) dengan beberapa modifikasi 
(Sudarmono, 2003). Sebanyak 19 loci muncul untuk S. 
japonica dari 11 sistem enzim tersebut. Loci dirancang 
berturutan dengan mengikuti arah pergerakan arus listrik 
elektrofotometer (4,5 jam, 300 volt) dari negatif (anoda) ke 
positif (katoda). Rancangan untuk loci adalah apabila 
terdapat pola pita (band) yang berbeda ketebalan, warna 
atau pola horisontalnya, secara berturut-turut dengan angka 
1, 2 dan seterusnya, sedangkan untuk alel dirancang 
berturutan sesuai gerakan anoda dengan huruf a, b, c dan 
seterusnya.  

Variasi genetik populasi dihitung dan analisis data 
semua kelas jarak dihitung dengan program komputer 

POPGEN ver. 1.31 (Yeh et al., 
1999) untuk menentukan 
parameter: persentase polimorfik 
loci (P%), rata-rata jumlah alel 
per lokus (A), rata-rata jumlah 
alel efektif (Ae), rata-rata 
heterozigot yang diamati (Ho) 
dan diharapkan He (observed 
and expected heterozygote), 
rata-rata homozigot yang diamati 
(ho) dan diharapkan he (observed 
and expected homozygote), juga 
indeks fiksasi FIS. Program 
komputer FSTAT (Goudet, 2000) 
digunakan untuk menganalisis 
keragaman genetik (GST). Variasi 
genetik pada tingkat populasi (74 
populasi) dihitung dan pada 
populasi dengan keragaman 
genetik (P%, A, Ae, Ho, He) yang 
paling tinggi dianalisis struktur 
genetiknya dengan 
menggunakan Analisis 
Autokorelasi Sebaran.  

Di dalam populasi dengan 
keragaman genetik yang paling 
tinggi dibuat plot. Selanjutnya 
daun sampel dikumpulkan dari 
individu dalam plot berukuran 
5x5 m2, pada populasi yang 
tertinggi keragaman genetiknya 
tersebut (Gambar 1). Pada areal 
ini S. japonica tumbuh dominan 
di antara rerumputan jenis 
bambu-bambuan pendek dengan 
kondisi sekitarnya hamparan 
terbuka. Vegetasi pada lokasi 
tersebut belum pernah terbakar 
dan tidak ada bukti bahwa 
mereka ditanam dengan 
sengaja. Tindakan disturbansi  

 
 

Gambar 2. A. Tingginya heterozigositas pada dimerik sistem enzim AATt populasi S. japonica di 
Kisaichi. Alel hitam (AA, AB, BB) sebagai lokus Aat-1 dan alel putih (AA, BB, CC, BC) sebagai 
lokus Aat-2. B. Enzim PGI. C. Enzim PGM (lokus Pgm-1 dan Pgm-2). D. Enzim MNR. E. Enzim 
6-PGD. F. Enzim IDH. Tanda panah sebagai pergerakan enzim dari arus negatif ke positif.  
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antropogenik yang dilakukan hanya 
berupa pemangkasan. Individu-
individu S. japonica diklasifikasikan 
dalam 5 kelas jarak sebagai berikut 
0-1 meter, 1-2 m, 2-3 m, 3-4 m, 4-5 m 
sebagai kelas jarak 1, 2, 3, 4 dan 5 
berturut-turut (Takahashi, 2003). 
Distribusi sebaran alozim polimorfik 
dianalisis terpisah dengan menggu-
nakan Indeks Moran untuk setiap 
kelas jarak (Sokal dan Oden, 1978). 

Genotip untuk masing-masing alel 
dikonversi dengan nilai 0,0 (alel aa), 
0,5 (alel ab) atau 1,0 (alel bb), dan 
seterusnya. Hanya satu alel diperoleh 
pada loci dialel sebab alel kedua 
menyumbangkan info identik. Setiap 
pasangan yang mungkin pada 
individu dipertimbangkan sebagai 
suatu `join` antara 2 individu. Batas 
atas dan bawah untuk kelas jarak 
(intermediat) untuk masing-masing 
kelas hasilnya sama dengan jumlah 
pasangan (`join`). Statistik Indeks 
Moran dihitung untuk masing-masing 
5 kelas jarak dengan rumus (Sokal 
dan Oden, 1978): 

 

 
 
N: jumlah individu dalam populasi; 

Wij: unsur matrik yang berhubungan 
atau bobot misalnya Wij = 1 jika 
pasangan pada individu i dan j adalah 
pada kelas jarak 1. Zi = Xi-X, Zj= Xj-
X; variasi Xi dan Xj adalah nilai 
genotip untuk individu i dan j berturut-
turut. x adalah rata-rata nilai genotip 
untuk semua individu dan So adalah 
jumlah bobot. Nilai positif nyata pada 
Ik menunjukkan bahwa pasangan 
individu yang terpisah oleh jarak pada 
kelas jarak k mempunyai hubungan 
alel yang sama daripada peluang 
umumnya yang diharapkan. Nilai 
negatif nyata menunjukkan individu 
mempunyai hubungan alel yang 
berbeda daripada umumnya. Seluruh 
korelogram antar individu pada kelas 
jarak diuji menggunkan uji kriteria 
Bonferroni. Semua hitungan analisis 
statistik ditampilkan menggunakan 
PSAwinD versi 1.1.1. (Takahashi, 
2003). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 74 populasi yang diteliti 
(Tabel 2), diketahui bahwa 
keragaman genetik paling rendah 

Tabel 2. Rata-rata variasi alozim pada tingkat populasi dan spesies pada Salvia dan 
perbandingan pada kategori yang berbeda pada taksa tumbuhan menurut Hamrick dan 
Godt (1990). N= jumlah individu; SE= standard error. 

Indeks Keragaman Genetik Spesies No. 
Pop. N P% A Ae Ho He 

S. japonica  1 57 43,75 1,50 1,26 0,210 0,151 
 2 46 25 1,25 1,19 0,128 0,098 
 3 39 0 1,00 1,00 0 0 
 4 42 37,5 1,38 1,22 0,168 0,127 
 5 27 18,75 1,19 1,12 0,109 0,070 
 6 38 25 1,25 1,18 0,112 0,102 
 7 10 25 1,25 1,25 0,25 0,132 
 8 35 18,75 1,19 1,19 0,188 0,095 
 9 25 6,25 1,06 1,06 0,063 0,032 
 10 22 6,25 1,06 1,06 0,063 0,032 
 11 26 12,5 1,13 1,12 0,111 0,062 
 12 30 12,5 1,13 1,04 0,038 0,032 
 13 41 31,25 1,31 1,13 0,124 0,086 
 14 19 0 1,00 1,00 0 0 
 15 22 6,25 1,06 1,06 0,063 0,032 
 16 37 0 1,00 1,00 0 0 
 17 22 6,25 1,06 1,03 0,021 0,084 
 18 15 25 1,25 1,19 0,192 0,101 
 19 28 18,75 1,19 1,15 0,143 0,079 
 20 23 18,75 1,19 1,18 0,125 0,093 
 21 45 6,25 1,06 1,06 0,063 0,032 
 22 37 18,75 1,19 1,13 0,086 0,071 
 23 36 0 1,00 1,00 0 0 
 24 49 6,25 1,06 1,01 0,004 0,006 
 25 45 0 1,00 1,00 0 0 
 26 16 25 1,25 1,16 0,090 0,100 
 27 21 12,5 1,13 1,08 0,080 0,048 
 28 34 6,25 1,06 1,05 0,011 0,028 
 29 29 6,25 1,13 1,04 0,019 0,026 
 30 42 12,5 1,13 1,06 0,054 0,043 
 31 19 12,5 1,13 1,13 0,125 0,064 
 32 25 12,5 1,13 1,12 0,110 0,062 
 33 14 12,5 1,13 1,13 0,125 0,065 
 34 19 6,25 1,06 1,06 0,063 0,032 
 35 27 12,5 1,13 1,09 0,028 0,054 
 36 16 12,5 1,13 1,13 0,125 0,065 
 37 9 6,25 1,06 1,04 0,035 0,027 
 38 42 12,5 1,13 1,13 0,125 0,063 
 39 19 12,5 1,13 1,07 0,066 0,035 
 40 33 12,5 1,13 1,12 0,104 0,063 
 41 29 12,5 1,13 1,07 0,065 0,034 
 42 24 0 1,00 1,00 0 0 
 43 11 0 1,00 1,00 0 0 
 44 42 12,5 1,13 1,13 0,125 0,063 
 45 14 12,5 1,13 1,07 0,063 0,041 
 46 24 12,5 1,13 1,13 0,125 0,064 
 47 18 18,75 1,19 1,16 0,090 0,086 
 48 40 18,75 1,19 1,19 0,188 0,095 
 49 31 25 1,25 1,15 0,077 0,089 
 50 23 25 1,25 1,25 0,250 0,128 
 51 23 6,25 1,06 1,06 0,063 0,032 
 52 22 12,5 1,13 1,09 0,089 0,054 
 53 15 25 1,25 1,25 0,250 0,129 
 54 22 25 1,25 1,23 0,224 0,123 
 55 5 25 1,25 1,25 0,250 0,139 
 56 40 31,25 1,31 1,29 0,267 0,152 
 57 14 31,25 1,31 1,29 0,281 0,154 
 58 36 25 1,25 1,25 0,250 0,127 
 59 25 6,25 1,06 1,06 0,063 0,032 
 60 16 6,25 1,06 1,06 0,063 0,032 
 61 69 6,25 1,06 1,06 0,063 0,032 
 62 30 12,5 1,13 1,13 0,125 0,064 
 63 10 18,75 1,19 1,19 0,188 0,099 
 64 21 12,5 1,13 1,13 0,125 0,064 
Rata-rata pada tingkat spesies 75 2,56 1,48 0,100 0,245 
S. nipponica  65 23 12,5 1,13 1,13 0,125 0,064 
 66 22 18,75 1,19 1,17 0,161 0,090 
Rata-rata pada tingkat spesies 25 1,25 1,22 0,144 0,118 
S. glabrescense 67 24 6,25 1,06 1,03 0,029 0,023 
S. pygmaea 68 35 6,25 1,06 1,03 0 0,020 
S. isensis 69 37 0 1,00 1,00 0 0 
S. lutescens  70 7 12,5 1,13 1,13 0,125 0,067 
 71 40 18,75 1,19 1,15 0,148 0,083 
Rata-rata pada tingkat spesies 25 1,25 1,16 0,145 0,088 
S. plebeia  72 10 6,25 1,06 1,06 0,063 0,033 
S. hayatana  73 36 18,75 1,19 1,19 0,188 0,095 
S. arisanensis  74 24 6,25 1,06 1,06 0,063 0,032 
Rata-rata total (SE) 13,93(1,11) 1,14(0,01) 1,11(0,01) 0,103(0,009) 0,063(0,005) 
Batasan geografi; tersebar luas 43,0 (2,0) 1,72 (0,04) 1,23 (0,02) - 0,159 (0,007) 
Batasan geografi; regional 36,4 (2,0) 1,55 (0,04) 1,16 (0,02) - 0,118 (0,007) 
Sistem penyerbukan; perkawinan oleh binatang 35,9 (1,8) 1,54 (0,03) 1,17 (0,01) - 0,124 (0,008) 
Semusim umur panjang; herbaceous 39,3 (16,2) 1,44 (0,20) 1,14 (0,05) - 0,084 (0,028) 
Keterangan: *Pp, persentase loci polimorfik; A, rata-rata jumlah alel per lokus; Ae, rata-rata jumlah alel 
per loci polimorfik; Ho, heterozigosity yang diamati; He, heterozigosity yang diharapkan.  
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ditemukan pada 7 populasi S. japonica (populasi no. 3, 14, 
16, 23, 25, 42 dan 43) dan 1 populasi S. isensis (populasi 
no. 69). Keragaman genetik paling tinggi terdapat pada 
populasi no. 1 yaitu di Kisaichi (Kebun Raya Universitas 
Osaka City). Tingginya keragaman genetik didasarkan pada 
kategori menurut Hamrick dan Godt (1990). Pada Tabel 2 
empat baris terakhir dengan jelas ditunjukkan bahwa 
populasi no. 1 pada S. japonica memiliki keragaman 
genetik paling tinggi yaitu persentase polimorfik loci (P = 
44%), rata-rata jumlah alel per lokus (A) = 1,5, rata-rata 
jumlah alel efektif (Ae) = 1,3, rata-rata heterozigot yang 
diamati (Ho) = 0,2 dan diharapkan He = 0,15 ini lebih tinggi 
dari  populasi dengan sebaran yang luas (regional) atau 
lebih tinggi dari  populasi tumbuhan yang penyerbukannya 
dilakukan oleh hewan atau lebih tinggi dari populasi 
tumbuhan herba semusim.  

Gambar 2 memperlihatkan, enzim Aat-1 dan Aat-2 
memiliki alel AA, AB, BB sebagai lokus Aat-1 dan alel AA, 
BB, CC, BC sebagai lokus Aat-2. Ternyata dari 19 loci yang 
muncul hanya 8 loci (lihat Gambar 2) yang polimorfik (Aat-
1, Aat-2, Pgi, Mnr, Pgm-1, Pgm-2, Idh, dan 6-Pgd), lainnya 
monomorfik kecuali yang Est sebenarnya polimorfik namun 
tidak digunakan karena adanya tumpang tindih pada setiap 
loci. Delapan loci yang ada memiliki 21 alel yaitu; Aat-1 (3 
alel), Aat-2 (3 alel), Pgi (2 alel), Pgm-1 (3 alel), Pgm-2 (3 
alel), Mnr (2 alel), Idh (3 alel), dan 6-Pgd (3 alel). Di luar 
perhitungan kelas jarak, keragaman genetik 29 individu 
adalah rendah (Tabel 3), mengingat jumlah alel rata-rata 
(0,38) jauh dari rata-rata jumlah alel efektif (1,5); begitu juga 
dengan rata-rata heterozigositas yang diamati (0,17) 
dibandingkan yang diharapkan (0,31), indikasinya 
homozigositas lebih besar (0,69). Keragaman genetik 
rendah (0,32) karena kurang dari 0,5 dan rata-rata indeks 
fiksasi positif (0,382) menunjukkan bahwa inbreeding atau 
perkawinan sendiri lebih dominan. 

Uji statistik autokorelasi sebaran kelas jarak (Tabel 4), 
92% (97 koefisien dari 105 koefisien) untuk semua kelas 
jarak adalah sama, hanya 8% atau 8 koefisien yang nyata 
berbeda. Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi genetik 
pada semua kelas jarak adalah sama atau tidak ada 
autokorelasi sebaran genotip. Dari masing-masing kelas 
jarak dengan 21 alel, pada kelas jarak 1, 2 dan 3 yang 
berbedanyata hanya 1 koefisien (5%), pada kelas jarak 4 
terdapat 2 koefisien (9,5%), dan pada kelas jarak 5 terdapat 
3 koefisien (14%). Hanya kelas jarak 2 yang mempunyai 1 
koefisien positif berbeda nyata (0,15), yakni pada alel Pgm-
1c (Tabel 4 dan Gambar 3). Gambar 3 menunjukkan bahwa 
rata-rata koefisien dari semua alel yang mempunyai nilai 
positif hanya pada kelas jarak 2, lainnya negatif. Hal ini 
menunjukkan bahwa struktur genetik sebaran pada 
populasi yang diteliti pada umumnya lemah, pola sebaran 
individu-individu bersifat acak. 

 
Tabel 3. Ringkasan keragaman genetik pada 8 loci polimorfik 
populasi S. japonica (no. 1) di Kebun Raya Universitas Osaka City, 
Kisaichi. SE= standard error. 
 
Parameter  
Jumlah sampel 29 
% loci polimorfik 100 
Rata-rata jumlah alel (SE) 0,38 (0,079)  
Rata-rata jumlah alel efektif (SE) 1,5 (0,116) 
Rata-rata heterozigot yang diamati (SE) 0,17 (0,014) 
Rata-rata heterozygot yang diharapkan (SE) 0,31 (0,025) 
Rata-rata homozigot yang diamati (SE) 0,83 (0,026) 
Rata-rata homozygot yang diharapkan (SE) 0,69 (0,047) 
Keragaman genetik;GST (SE) 0,32 (0,049) 
Rata-rata indeks fiksasi;FIS (SE) 0,382 (0,076) 

Tabel 4. Statistik autokorelasi sebaran Moran`s I pada masing-
masing alozim dan kelas jarak 29 individu dalam plot populasi no. 1. 
 

Kelas jarak (intermediat, meter) Alel 1 (0,61) 2 (1,54) 3 (2,21) 4 (2,98) 5 (4,52) Fis Frek,
alel 

Aat-1a -0,02 -0,08 -0,04 -0,14 0,1 1 0,143 
Aat-1b -0,01 -0,01 -0,07 -0,02 -0,07 0,836 0,679 
Aat-1c -0,049 -0,09 -0,03 -0,01 0,002 0,757 0,179 
Aat-2 a -0,092* -0,028 -0,028 -0,028 -0,0021 -0,018 0,018 
Aat-2 b -0,12 0,08 -0,14 -0,1 0,1 0,073 0,839 
Aat-2 c -0,01 0,08 -0,21* -0,05 0,02 0,125 0,143 
Pgi a 0,03 -0,03 0,07 -0,11 -0,14 0,462 0,071 
Pgi b 0,085 -0,069 0,002 0,09 -0,28** 0,462 0,929 
Pgm-1 a -0,13 -0,04 0,13 -0,08 -0,06 -0,057 0,054 
Pgm-1 b -0,12 0,2 -0,02 -0,01 -0,23* 0,603 0,839 
Pgm-1 c -0,14 0,15* -0,09 -0,05 -0,05 0,627 0,107 
Pgm-2 a 0,06 -0,06 -0,02 -0,06 -0,1 0,648 0,054 
Pgm-2 b 0,12 0,07 -0,02 -0,06 -0,29** 0,510 0,875 
Pgm-2 c -0,12 0,09 -0,08 -0,005 -0,05 -0,077 0,071 
Mnr a -0,035 -0,02 0,07 -0,13 -0,06 0,125 0,014 
Mnr b -0,04 -0,04 -0,02 -0,1 0,03 0,125 0,875 
Idh a -0,07 0,07 -0,07 -0,03 -0,09 -0,143 0,125 
Idh b 0,08 -0,16 -0,16 -0,02 0,08 0,533 0,643 
Idh c 0,15 -0,05 -0,2 -0,18 0,1 0,900 0,232 
6-Pgd a 0,045 0,01 -0,05 -0,22* 0,04 0,270 0,821 
6-Pgd b 0,1 -0,01 0,01 -0,21* -0,07 0,270 0,179 
Rata-rata -0,014 0,003 -0,046 -0,073 -0,049 0,382 0,376 
SE 0,020 0,019 0,018 0,016 0,025 0,076 0,079 
Keterangan: SE= standard eror, FIS: indeks fiksasi. Berbedanyata 
pada level 5%, **berbeda nyata pada level 1%. 
 
 
 

 
 
Gambar 3. Korelogram pada statistik autokorelasi Moran’s I, 
sebagai fungsi jarak 29 individu untuk rata-rata genotip alozim. 
 
 

Pada tingkat populasi, populasi No. 1 (Kisaichi) memiliki 
keragaman genetik paling tinggi dengan jumlah individu 
yang diperiksa sebanyak 57 individu; untuk lebih 
meyakinkan maka 29 individu di dalamnya dengan variasi 
jarak yang berbeda-beda diperiksa struktur genetiknya. Hal 
ini didasarkan pada penelitian Van Treuren dan Ouborg. 
(1993), yang menyatakan bahwa keragaman genetik pada 
tumbuhan semusim dan langka Salvia pratensis 
dipengaruhi oleh ukuran populasi dan depresi inbreeding. 
Tumbuhan tersebut mempunyai ukuran populasi yang 
menyempit dan terjadi tekanan inbreeding, sehingga 
menyebabkan cepatnya laju tingkat kepunahan. Sebaliknya 
semakin luas ukuran populasi dan semakin tingginya 
perkawinan silang antar individu maka variasi genetik akan 
meningkat seperti pada populasi S. japonica di Kisaichi.  

Analisis keragaman genetik untuk spesies yang 
sebarannya luas pada tingkat populasi (Tabel 2) yaitu 
persentase polimorfik loci 43%, rata-rata jumlah alel 1,72, 
rata-rata jumlah alel efektif 1,23 dan rata-rata 
heterozigositas yang diharapkan 0,159, maka 
heterozigositas yang diharapkan (He) pada populasi S. 
japonica (0,31) lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 
heterozigositas sangat berperan dalam proses 
pembentukan struktur genetik. Setiap populasi mempunyai 
struktur genetik yang berbeda-beda. Menurut Chung et al. 
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(2000), pembentukan struktur genetik pada Neolitsea 
sericea di Korea bagian selatan terjadi karena adanya 
faktor reproduktif (serbuk sari) dan komponen penyebar biji 
(burung). Menurut Dewey dan Heywood (1988) struktur 
genetik sebaran pada Psychotria nervosa hampir tidak ada, 
hal ini menunjukkan rendahnya keragaman genetik dan 
arus gen sehingga habitatnya perlu segera dilindungi. 
Populasi S. japonica, antar individu pada kelas jarak 
terdekat (1,54 m) umumnya homogen (korelasinya positif) 
(Gambar 3) artinya genotipnya seragam. Hal ini 
kemungkinan karena perkembangbiakannya terjadi melalui 
bagian vegetatif, mengingat S. japonica dapat diperbanyak 
melalui stek; kemungkinan tumbuh dari bekas 
pemangkasan (pembersihan rutin). Sedangkan 
pertumbuhan melalui biji lebih banyak menghadapi kendala 
terutama iklim dan serangga pemakan biji.  

Tumbuhan S. japonica tersebar cukup luas di beberapa 
tempat di Jepang bagian barat , sehingga dengan mudah 
dapat ditemukan terutama pada lokasi yang teduh, lembab 
dan dengan media pasir atau drainase lancar (Tabel 1). 
Begitu pula populasi yang ada dalam Kebun Raya 
Universitas Osaka City, Kisaichi, Osaka Prefektur, Jepang 
yang arealnya berbukit-bukit. Apabila turun hujan maka 
areal yang cekung menjadi tempat penampungan biji-bijian 
termasuk biji S. japonica, sehingga ada kemungkinan biji-
bijian dari berbagai individu di beberapa lokasi terkumpul 
dalam cekungan tadi, lalu tumbuh dan berkembang selama 
bertahun-tahun membentuk koloni (clon) yang memiliki 
variasi genetik akibat proses perkawinan silang antar 
koloni. Hal ini juga ditemukan pada setiap populasi yang 
tersebar di beberapa lokasi di Jepang bagian barat dengan 
kumpulan individu terpisah jauh antar populasi.  

Menurut Epperson dan Alvarez-Buylla (1997), derajat 
dan tipe korelasi antara anakan biji pada Cecropia 
obttusifolia tergantung pada (i) pemisahan antara saudara 
seinduk (sibs) dan kemudian pada genotip induk 
(heterozigot vs. homozigot); dan (ii) peluang kontak antara 
genotip tumbuhan dari biji pada pemisahan yang sama. 
Seiring dengan perjalanan waktu maka terjadi proses 
isolasi geografi pada populasi S. japonica di kebun raya 
tersebut (Sudarmono, 2003). Menurut Grant (1981) hal ini 
merupakan salah satu mekanisme evolusi yang 
memungkinkan terbentuknya spesies baru (speciation).  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Penelitian pada 29 individu S. japonica menunjukkan 
adanya struktur genetik, tetapi sangat kecil dan sebarannya 
acak. Sebaran autokorelasinya juga negatif, yakni semakin 
menjauh individunya semakin berbeda genotipnya. Hal ini 
terjadi karena individu yang tumbuh pada jarak berdekatan 
perkembangbiakannya terjadi secara vegetatif, sedangkan 
individu yang berjauhan perkembangbiakannya secara 
generatif (biji) serta memungkinkan terjadinya perkawinan 
silang. Pada studi lebih lanjut disarankan untuk 

memperbanyak sampel dengan variasi jarak yang semakin 
jauh dan plot penelitian yang diperluas. 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to show genetic variations of malaria vector Anopheles subpictus in East Flores, East Nusa Tenggara Province 
and non-vector in Banjarnegara, Central Java Province by isozyme electrophoresis and refined morphological examinations as isozymes 
and morphological characters are known as gene influenced factors. An. subpictus females were collected by using animal and human bait 
collection and reared individually in the laboratory. Progenies were used as materials for electrophoretic examination after eggs and larvae 
were morphologically confirmed as the species investigated. Each progeny was run on horizontal starch electrophoresis in a separate well 
according to Green et al. (1990), Sukowati et al. (1999) and Dharmawan et al. (2002) with modification. The visualized isozymes were 
malate dehydrogenase (Mdh), lactate dehydrogenase (Ldh), alkaline phosphatase (Alp), alpha esterase (αEst), beta esterase (βEst), malic 
enzyme (Me), leucine aminopeptidase (Lap), and acid phosphatase (Acp). Zymograms showed that Mdh, Ldh, Alp, αEst and Me had been 
varied between vector and non-vector species. Refined morphological examination on larvae showed different number of branches of their 
inner clypeal hairs and observation on eggs revealed different size and ridge numbers. We concluded that An. subpictus in East Flores was 
genetically and morphologically different from Banjarnegara and suggested that the two variants might be members of An. subpictus 
species complex.  

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: isozyme, morphology, Anopheles subpictus complex, Banjarnegara, East Flores. 

PENDAHULUAN 

Anopheles subpictus merupakan salah satu vektor 
utama malaria di daerah pantai kawasan Indonesia Timur 
seperti Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (Arbani, 1992) dan 
Nusa Tenggara Barat (Siregar, 1995). Di pedalaman pulau 
Jawa, An. subpictus bukan merupakan vektor malaria 
walaupun di daerah pantai nyamuk ini merupakan vektor 
malaria sekunder (Utari et al., 2002). Tempat perindukan 
An. subpictus bervariasi, larva dapat hidup di air jernih 
maupun air keruh, di air tawar maupun air payau. Larva An. 
subpictus sering ditemukan bersama dengan larva An. 
sundaicus di laguna dan bersama An. aconitus di 
persawahan. Di beberapa daerah pantai Bali An. subpictus 
dan An. sundaicus sering ditemukan di kolam ikan buatan 
(Soekirno et al., 1983). Di Sulawesi, walaupun sering 
terdapat bersama-sama, jumlah larva An. subpictus selalu 
jauh lebih banyak daripada An. sundaicus. Di daerah 
endemik malaria Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara 
Barat, An. subpictus merupakan spesies yang dominan 
sepanjang tahun (Siregar, 1995).  

Perbedaan kemampuan An subpictus bertindak sebagai 
vektor malaria dan variasi tempat perindukannya di 

Indonesia mendukung hipotesis bahwa An. subpictus 
memiliki variasi genetik dan morfologi. Variasi tersebut 
dapat diuji antara lain dengan teknik elektroforesis isozim 
dan pemeriksaan morfologi secara rinci (refined 
morphological examination). Berdasarkan hal tersebut 
maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi 
isozim sebagai ekspresi gen dan perbedaan morfologi An. 
subpictus dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) 
yang diketahui sebagai vektor utama malaria dan dari 
Banjarnegara, Jawa Tengah yang non vektor malaria. 

BAHAN DAN METODE 

Nyamuk An. subpictus diperoleh dari (i) Tanjung Bunga, 
Flores Timur, NTT sebagai nyamuk vektor malaria dan (ii) 
Banjarmangun, Banjarnegara, Jawa Tengah sebagai 
nyamuk non vektor. Nyamuk ditangkap dengan cara animal 
bait collection menggunakan umpan hewan besar (sapi 
atau kerbau) mengikuti metode Sukowati et al. (1999), serta 
human bait collection di dalam dan di luar rumah. 
Penangkapan dilakukan pada bulan Juli 1998 dan Agustus 
1999. Nyamuk hasil tangkapan dibiakan sebagai koloni 
induk tunggal, kemudian dijadikan bahan elektroforesis 
isozim dan pemeriksaan morfologi. 

Bahan untuk elektroforesis berasal dari nyamuk alam 
dan filial 1 (F1). Setiap sampel diberi nomor atau kode 
sesuai dengan nomor koloni hingga dapat diketahui 
hubungan antara hasil elektroforesis isozim dengan asal 
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bahan. Semua materi yang akan digunakan untuk 
elektroforesis harus  disimpan dalam suhu sangat rendah 
(–70oC). Proses penyediaan sampel dan pembuatan gel 
poliakrilamid serta elektroforesis isozim secara horisontal 
mengikuti metode Green et al. (1990), Sukowati et al. 
(1999), dan Dharmawan et al. (2002) dengan modifikasi. 
Identifikasi elektrogram dilakukan terhadap pita (band) dari 
spesimen An. subpictus non vektor dan vektor secara 
berdampingan pada satu gel. Perbedaan pola pita tersebut 
merupakan variasi isozim pada masing-masing populasi 
An. subpictus.  

Pemeriksaan morfologi dilakukan terhadap telur dan 
larva stadium IV dari F1 koloni induk tunggal. Pemeriksaan 
dilakukan dengan mikroskop binokuler. Pada telur dicari 
perbedaan morfologi yang meliputi ukuran dan bentuk serta 
sisir pelampung, sedang pada larva dicari perbedaan 
morfologi meliputi ukuran dan bentuk serta jumlah cabang 
pada bulu, rambut atau duri, dan antena. Ciri spesifik 
morfologi yang ditemukan didokumentasikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Elektroforesis 
Dari delapan isozim yang diperiksa secara elektroforesis 

didapatkan lima isozim yang memiliki pita yang berbeda 
antara An. subpictus dari Banjarnegara dengan Flores 
Timur, yaitu, Mdh, αEst, Alp, Ldh, dan Me, sedang βEst, 
Lap, dan Aat tidak menunjukkan perbedaan pita. Zymogram 
kelima isozim tersebut ditunjukkan pada Gambar 1-5. 

Malate dehydrogenase 
An. subpictus yang digunakan sebagai sampel 

berjumlah 32 ekor nyamuk vektor dari Flores Timur dan 35 
ekor nyamuk non vektor dari Banjarnegara. Hasil 
elektroforesis diperlihatkan pada Gambar 1. Isozim Mdh 
berjalan ke arah anoda dengan memberikan 3 pita, satu 
pita memanjang dengan intensitas warna yang berbeda dan 
dua pita pendek. Pita An. subpictus vektor dari Flores Timur 
tampak pada nilai Rf 0,04, 0,30 dan 0,35. Sedangkan pita 
An. subpictus non vektor dari Banjarnegara terlihat pada 
nilai Rf 0,07, 0,30 dan 0,35. Dengan demikian isozim Mdh 
menunjukkan variasi antara kedua An. subpictus. 

Alpha esterase 
Elektroforesis dilakukan terhadap 30 ekor nyamuk An. 

subpictus vektor dari Flores Timur dan 30 ekor nyamuk non 
vektor dari Banjarnegara. Hasil elektroforesis diperlihatkan 
pada Gambar 2. Alpha esterase berjalan ke arah anoda 
dan menunjukkan 2 pita. An. subpictus vektor dari Flores 
Timur menampakkan satu pita panjang pada Rf 0,30 
dengan dua intensitas warna yang berbeda. Sedangkan 
pita An. subpictus non vektor dari Banjarnegara 
memberikan 2 pita, yaitu pada Rf 0,25 yang berupa pita 
pendek dan 0,40 berupa pita panjang dengan 2 intensitas 
warna yang berbeda. Isozim αEst juga menunjukkan variasi 
antara An. subpictus dari Banjarnegara dan Flores Timur. 

Alkaline phosphatase 
Sampel yang digunakan berjumlah 30 ekor nyamuk An. 

subpictus vektor dari Flores Timur dan 30 ekor nyamuk non 
vektor dari Banjarnegara. Hasil elektroforesis diperlihatkan 
pada Gambar 3. Isozim Alp berjalan menuju ke arah anoda. 
Pada nyamuk An. subpictus dari Flores Timur tampak 2 pita 
pada Rf 0,65 dan 0,70, keduanya menunjukkan perbedaan 
intensitas warna. Sedangkan pada nyamuk dari 

 
Gambar 1. Zymogram malate dehydrogenase. Keterangan: no. 
1-4 An. subpictus non vektor dari Banjarnegara; no. 5-8 An. 
subpictus vektor dari Flores Timur. Elektroforesis berjalan dari 
katoda (+) menuju anoda (-). 
 

 
Gambar 2. Zymogram Alpha esterase. Keterangan: no. 1-4 An. 
subpictus non vektor dari Banjarnegara; no. 5-8 An. subpictus 
vektor dari Flores Timur. Elektroforesis berjalan dari katoda (+) 
menuju anoda (-). 
 

 
Gambar 3. Zymogram alkaline phosphatase. Keterangan: no. 1-
4 An. subpictus non vektor dari Banjarnegara; no. 5-8 An. 
subpictus vektor dari Flores Timur. Elektroforesis berjalan dari 
katoda (+) menuju anoda (-). 
 

 
Gambar 4. Zymogram lactate dehydrogenase. Keterangan: no. 
1-4 An. subpictus non vektor dari Banjarnegara; no. 5-8 An. 
subpictus vektor dari Flores Timur. Elektroforesis berjalan dari 
katoda (+) menuju anoda (-). 
 

 
Gambar 5. Zymogram malic enzyme. Keterangan: no. 1-4 An. 
subpictus non vektor dari Banjarnegara; no. 5-8 An. subpictus 
vektor dari Flores Timur. Elektroforesis berjalan dari katoda (+) 
menuju anoda (-). 
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Banjarnegara tampak 3 pita yaitu pada Rf 0,57, 0,65 dan 
0,70, dengan pita terakhir memiliki 2 intensitas warna yang 
berbeda. Perbedaan isozim Alp ini menunjukkan adanya 
variasi di antara kedua An. subpictus. 

Lactate dehydrogenase 
Elektroforesis dilakukan terhadap 30 ekor nyamuk An. 

subpictus vektor dari Flores Timur dan 30 non vektor dari 
Banjarnegara. Hasilnya diperlihatkan pada Gambar 4. 
Isozim Ldh berjalan ke arah anoda. Pada nyamuk dari 
Banjarnegara terbentuk pita memanjang berbentuk elips 
mulai dari Rf 0,25, sedang pada nyamuk dari Flores Timur 
tidak menampakkan pita. Ldh pada nyamuk Flores Timur 
kemungkinan jumlahnya amat sedikit, sehingga tidak 
terdeteksi atau memang tidak terekspresikan. Pola isozim 
Ldh ini menunjukkan variasi pada An. subpictus. 

Malic enzyme 
Nyamuk An. subpictus yang digunakan sebagai sampel 

adalah 40 ekor nyamuk F1 dari Flores Timur yang 
merupakan vektor malaria dan 40 ekor nyamuk F1 non 
vektor dari Banjarnegara. Hasil elektroforesis diperlihatkan 
pada Gambar 5. Isozim Me berjalan ke arah anoda. Pada 
nyamuk dari Flores Timur terdapat 2 pita. Pita pertama 
tampak jelas pada Rf 0,17, pita kedua tidak tampak jelas 
pada Rf 0,44. Sedangkan pita An. subpictus non vektor dari 
Banjarnegara tidak tampak, hal ini kemungkinan karena 
konsentrasinya amat rendah sehingga tidak terdeteksi 
dengan teknik ini atau memang Me tidak terekspresikan. 
Walaupun demikian, Me termasuk isozim yang bervariasi 
pada An. subpictus. 

Hasil elektroforesis di atas ditabulasikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Macam dan deskripsi variasi elektromorf lima isozim pada 
An. subpictus Banjarnegara dan Flores Timur. 
 

Jumlah 
sampel Macam 

Isozim B F 

An. subpictus 
Flores Timur 

An. subpictus 
Banjarnegara 

1. Mdh 
 
 

32 
 
 

35 
 
 

Menuju anoda, 
memiliki 3 pita di Rf 
0,04, 0,30 dan 0,35.  

Menuju anoda, 
memiliki 3 pita di Rf 
0,07, 0,30 dan 0,35. 

2. αEst 
 

30 
 

30 
 

Menuju anoda, 
memiliki 1 pita pada 
Rf 0,30. 

Menuju anoda, 
memiliki 2 pita pada Rf 
0,25 dan 0,40 

3. Alp 
 
 

30 
 
 

30 
 
 

Menuju anoda, 
memiliki 2 pita di Rf 
0,65 dan 0,70 

Menuju anoda, 
memiliki 3 pita di Rf 
0,57, 0,65 dan 0,70. 

4. Ldh 
 

30 
 

30 
 

Tidak tampak pita 
 

Menuju anoda, pita 
memanjang mulai Rf 
0,25 

5. Me 
 

40 
 

40 
 

Menuju anoda, 
memiliki 2 pita pada 
Rf 0,17 dan 0,44 

Tidak tampak pita 
 

Keterangan: B = Banjarnegara, F = Flores Timur, Rf = Ratio front 
yaitu perbandingan jarak pita dengan jarak tempuh indikator pada 
akhir elektroforesis. 

Pemeriksaan morfologi  
Telur 

Pengamatan morfologi telur dilakukan terhadap 9 butir 
telur An. subpictus vektor dari Flores Timur dan 44 butir 
telur non vektor dari Banjarnegara. Bentuk morfologi hasil 
pengamatan disajikan pada Gambar 6. Morfologi telur 
tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: rata-rata 
ukuran panjang telur An. subpictus dari Banjarnegara 
adalah 700 μm, sedang panjang telur dari Flores Timur 600 
μm. Keduanya memiliki rata-rata lebar sekitar 300 μm. 
Exochorion tampak sama. Deck keduanya tidak dapat 

diamati dengan jelas. Frill tampak opalescent. Tampak 
perbedaan jumlah sisir pelampung (float ridges) yaitu 17 
helai untuk telur dari Flores Timur dan 23 helai untuk telur 
dari Banjarnegara. 

Larva 
Larva yang diperiksa adalah larva stadium IV dari F1 

hasil kolonisasi induk tunggal An. subpictus dari 
Banjarnegara dan Flores Timur. Setelah dibuat preparat, 
larva diperiksa di bawah mikroskop cahaya. Pemeriksaan 
dilakukan dalam dua tahap yaitu pertama untuk identifikasi 
spesies An. subpictus berdasarkan rujukan buku Kunci 
Bergambar Jentik Anopheles di Indonesia (O’Connor dan 
Soepanto, 1999) dan yang kedua dilakukan pencarian ciri-
ciri morfologi yang dapat membedakan An. subpictus dari 
Banjarnegara dengan Flores Timur; bentuk morfologi bulu 
bahu disajikan pada Gambar 6. Morfologi larva secara 
keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
berbentuk jentik dengan ukuran lebar sekitar 2 mm dan 
panjang 10 mm yang terdiri atas 3 bagian yaitu kepala, 
dada, dan perut. Kepala berbentuk segi empat membulat, 
agak pipih ke arah dada-punggung, berukuran lebih kecil 
dibandingkan dada dan perut. Pada kepala terdapat mata, 
antena dan mulut, serta bulu-bulu yang penting untuk 
identifikasi spesies. Dada berbentuk segi empat dengan sisi 
lebar lebih besar daripada panjang, pipih ke arah dada 
punggung. Di dada juga terdapat ruas-ruas dan bulu-bulu. 
Perut memiliki 10 ruas tersusun silindris agak mengerucut 
ke arah ekor. Pada perut terdapat sifon untuk bernafas, alat 
pengayuh, lempeng punggung, dan juga bulu-bulu. Kunci 
identifikasi An. subpictus terletak pada bulu bahu bagian 
dalam (inner clypeal hairs) (O’Connor dan Soepanto, 1999).   

Pembahasan  
Pemeriksaan isozim terhadap An. subpictus belum 

pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini 
merupakan usaha yang pertama. Macam-macam isozim 
yang diperiksa dalam penelitian ini dipilih berdasarkan 
pertimbangan kemungkinan terbesar diperoleh zymogram 
dengan aktivitas isozim yang cukup kuat untuk 
divisualisasikan disamping perhitungan ekonomis. Hasilnya 
ternyata cukup baik dan menunjukkan variasi elektromorf 
yang nyata pada 5 dari 8 isozim yang diperiksa. 
Dibandingkan dengan penelitian Adak et al. (1994) yang 
memperoleh variasi pada satu macam isozim setelah 
memeriksa 9 isozim lain pada An. culicifacies maka 
penelitian ini dapat dikatakan berhasil baik. 

Perbedaan elektrogram pada Ldh terjadi karena An. 
subpictus dari Banjarnegara menampakkan pita, sedang 
dari Flores Timur tidak menampakkan pita. Hal ini mungkin 
terjadi karena memang tidak terdapat enzim tersebut atau 
aktivitasnya amat lemah sehingga tidak muncul. Sedangkan 
Me pada An. subpictus dari Banjarnegara tidak terlihat 
adanya pita tetapi pada An. subpictus dari Flores Timur 
terlihat. Di sini kemungkinan tidak ada enzim Me pada An. 
subpictus dari Banjarnegara atau konsentrasinya amat 
rendah. Sebenarnya perlu dilakukan pula pemeriksaan Alp, 
Ldh dan Me pada stadium perkembangan yang lain, misal-
nya stadium larva. Hal lain yang perlu dipertimbangkan 
adalah jumlah sampel, walaupun sudah cukup memadai, 
tetapi akan lebih baik apabila sampel yang diperiksa lebih 
banyak. Adak et al. (1994) menggunakan sampel antara 
100-300 nyamuk tetapi disini hanya dipergunakan 30-40 
ekor. Walaupun demikian adanya variasi elektromorf pada 
An. subpictus tidak diragukan, terlebih lagi karena didukung 
variasi morfologi telur dan larva yang nyata.  
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Variasi morfologi telur pada telur An. 
subpictus Banjarnegara dan Flores 
Timur yang tampak adalah jumlah sisir 
pelampung dan ukuran telur. Jumlah 
sisir pelampung pada An. subpictus dari 
Banjarnegara 23 dengan panjang telur 
700 mikron sedang An. subpictus dari 
Flores Timur memiliki 17 sisir 
pelampung dengan panjang telur rata-
rata 600 mikron. Hasil pemeriksaan bulu 
bahu dalam pada larva F1 juga 
menunjukkan perbedaan jumlah cabang 
antara An. subpictus Banjarnegara dan 
Flores Timur. Jumlah cabang bulu bahu 
dalam An. subpictus dari Banjarnegara 
berkisar antara 13-16 sedang An. 
subpictus dari Flores Timur hanya 
antara 6-8. Perbedaan morfologi telur 
dan larva ini tidak mengandung 
overlapping sehingga dapat dipakai 
untuk memilah secara meyakinkan. 
Walaupun demikian hasil penelitian ini 
sebaiknya dikembangkan dengan 
sampel yang jauh lebih banyak dan 
sampel dari lapangan. Pemeriksaan 
sampel dari lapangan memang 
diperlukan karena kadang-kadang 
terjadi variasi morfologi antara lapangan dan koloni, 
walaupun dalam penelitian ini dipergunakan F1 yang 
dipercaya masih memiliki segala sifat-sifat genetik yang 
sama dengan induknya dari lapangan. Pertimbangan 
lainnya adalah apabila benar secara morfologis An. 
subpictus Banjarnegara identik dengan An. subpictus B dari 
India dan An. subpictus Flores Timur identik dengan An. 
subpictus D (Subbarao, 1998), maka Suguna (1984) 
menunjukkan adanya sebagian kecil larva An. subpictus B 
memiliki morfologi yang sama dengan An. subpictus D 
dalam hal jumlah cabang bulu nomor 4. Artinya terdapat 
sedikit overlapping antara morfologi larva An. subpictus B 
dengan D yang tidak tampak dalam penelitian ini. 

KESIMPULAN 

Pemeriksaan elektroforesis isozim dan morfologi secara 
rinci menunjukkan adanya variasi isozim malate 
dehydrogenase, alpha esterase, alkaline phosphatase, 
lactate dehydrogenase dan malic enzyme serta variasi 
morfologi sisir pelampung dan ukuran telur dan jumlah 
cabang bulu bahu dalam larva pada An. subpictus vektor 
Flores Timur dengan non vektor Banjarnegara. Variasi ini 
bermanfaat sebagai alat pemilah antara keduanya. Hasil 
kedua pemeriksaan tersebut membuktikan telah terjadinya 
spesiasi yaitu separasi genetis dan morfologis pada An. 
subpictus Flores Timur dan Banjarnegara yang berarti 
mereka adalah varian dengan kemungkinan besar 
merupakan anggota dari An. subpictus complex.  
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Gambar 6. Skema telur An. subpictus. A. Banjarnegara (40x). B. Flores Timur (40x). 
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Gambar 7. Skema bulu bahu pada larva An. subpictus. A. Banjarnegara bercabang 13-
16. (100 x). B. Flores Timur bercabang 6-8. (100 x). 
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Analisis Filogenetik Rhizobia yang Diisolasi dari Aeschynomene spp. 
Phylogenetic analyses of rhizobia isolated from Aeschynomene spp. 
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ABSTRACT 

The 16S rDNA sequence of eleven strains isolated from nodules of Aeschynomene spp. have been determined and analyses together with 
sequence of other related taxa. Four bacterial groups were identified: (i) photosynthetic Bradyrhizobial group consist of IRBG2, IRBG228 
dan IRBG 230; (ii) non-photosintetik Bradyrhizobium group consist of MAFF210127, MAFF210316, MAFF210318, dan MAFF210408; (iii) 
Rhodopseudomonas palustris group consist of HMD88, HMD89 dan 99D and (4) an isolate, 99C, that is related to Rhodopseudomonas 
acidophila. In addition, DNA-DNA hybridization was performed among HMD88, HMD89 and 99D strains. The result showed that DNA 
homology of HMD88, HMD89 and 99D with Rps. palustris were less than 30%, DNA homology of HMD88, HMD89 and Rps. Palustris with 
99D is about or less than 20%, otherwise between HMD88 and HMD89, DNA similarity was more than 70%. The result suggest that 
HMD88 and HMD89 are the same species, meanwhile 99D is close related or different species in Rhodopseudomonas palustris group.  

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: 16S rDNA sequence, Aeshynomene sp., photosynthetic rhizobia, DNA-DNA hybridization, Rhodopseudomonas palustris. 

PENDAHULUAN 

Aeschynomene adalah salah satu tumbuhan kacang-
kacangan yang merupakan tumbuhan inang 
Bradyrhizobium. Umumnya Bradyrhizobium membentuk 
bintil pada daerah akar. Pada beberapa jenis tumbuhan, 
Bradyrhizobium mampu membentuk bintil pada daerah 
batang sehingga disebut bintil batang (Molouba et al., 
1999). Aeschynomene tumbuh secara alami di daerah 
yang tergenang air. Tumbuhan ini diyakini sebagai pupuk 
hijau yang potensial dalam kondisi air tergenang karena 
fiksasi nitrogen tidak berkurang selama waktu tersebut. 
Beberapa spesies Aeschynomene memiliki bintil batang 
sehingga walaupun akarnya tergenang, fiksasi nitrogen 
oleh bintil batang tetap berlangsung (Eaglesham et al., 
1990; van Berkum et al., 1995).  

Isolat dari bintil Aeschynomene sp. sangat menarik 
dipelajari, karena beberapa galur menghasilkan klorofil a 
sehingga dapat melakukan fotosintesis dan disebut rhizobia 
fotosintetik. Umumnya klorofil a tidak dihasilkan oleh 
rhizobia lain yang bersimbiosis dengan tumbuhan. Masing-
masing karakteristik tersebut umumnya dimiliki oleh jenis 
bakteri yang berbeda, yaitu Rhodopseudomonas palustris 
yang hidup bebas dan memproduksi klorofil a dan 
Bradyrhizobium japonicum yang bersimbiosis dengan 
tumbuhan inang dan tidak memproduksi klorofil a. Uniknya, 
bakteri ini memiliki gabungan kedua karakter tersebut. Oleh 
karena itu, isolat-isolat dari Aeschynomene dikelompokkan 
terpisah dari kelompok Rps. palustris dan B. japonicum. 
Bakteri yang pertama kali ditemukan dalam kelompok ini 

adalah BTAi1, yang diisolasi dari bintil batang A. indica. 
Keberadaan pigmen fotosintetik yang tidak lazim ini 
menyebabkan bakteri tersebut diberi nama sementara 
"Photorhizobium thompsonianum" (Eaglesham et al., 1990; 
Ladha et al., 1990; Ladha dan So, 1994). 

Sejak ditemukan isolat BTAi1 yang merupakan bakteri 
pengikat nitrogen fotosintetik (Young et al., 1991), maka 
banyak penelitian yang ditujukan pada keragaman isolat-
isolat Aeschynomene. Di antara penelitian tersebut, Wong 
et al. (1994) melakukan analisis filogenetik terhadap 
bakteri-bakteri yang dapat membentuk nodul pada 
Aeschynomene sp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
bakteri-bakteri tersebut memiliki kekerabatan dengan 
Bradyrhizobium. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Ladha dan So (1994) terhadap 150 
karakter fenotip dan menemukan bahwa isolat-isolat 
fotosintetik dari beberapa spesies Aeschynomene 
dikelompokkan dalam satu kelompok besar dengan tiga 
subkelompok yang jelas berbeda dari galur Bradyrhizobium 
lain, termasuk isolat-isolat Aeschynomene nonfotosintetik. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa keragaman di antara 
isolat Aeschynomene sangat besar (Willem et al., 2000). 
Akibatnya, banyak galur baru Bradyrhizobium telah 
dideskripsikan tetapi kebanyakan tidak/belum menyandang 
status spesies resmi. Galur-galur tersebut hanya 
disebutkan sebagai Bradyrhizobium sp. Hal tersebut 
disebabkan kurangnya sarana yang tepat untuk 
memperkirakan hubungan di antara spesies-spesies pada 
kelompok Bradyrhizobia (Stacketrandt dan Goebel, 1994; 
Willem et al., 2001).  

Analisis 16S rDNA yang berguna untuk melihat 
hubungan di antara spesies-spesies pada banyak kelompok 
bakteri, memperlihatkan variasi di antara spesies-spesies 
Bradyrhizobia. Pada pohon filogenetik, genus Bradyrhizobium 
membentuk cabang yang terpisah dari Rhizobium. Tiga 
spesies, yaitu Bradyrhizobium japonicum, Bradyrhizobium 
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elkanii, dari Bradyrhizobium liaoningense termasuk dalam 
genus ini (Willem et al., 2000; Young et al., 1991). Oleh 
karena itu, untuk mengetahui hubungan kekerabatan dari 
sebelas galur yang diisolasi dari Aeschynomene spp, 
dilakukan analisis genotip berdasarkan sekuen 16S rDNA, 
bersama dengan sekuen dari taksa lain yang berkerabat. 

BAHAN DAN METODE 

Bakteri dan metode pembiakan 
Sebanyak 11 galur bakteri digunakan dalam penelitian 

(Tabel 1). Semua galur, kecuali galur 99C dan 99D 
ditumbuhkan secara aerob pada suhu 28oC selama 4-7 hari 
pada media agar-agar Tryptone-Glucose-Yeast extract 
(TGY), yang terdiri atas 5,0 g tripton, 1,0 g glukosa, 2.5 g 
ekstrak khamir, 15,0 g agar dan 1000 mL akuades. Galur 
99C dan 99D dibiakkan secara anaerob dengan mengisi 
tabung sampai penuh atau menggunakan kantung anaerob 
kemudian diinkubasi pada suhu 28oC selama 5-7 hari pada 
media nutrien cair yang mengandung 5,0 g pepton, 3,0 g 
meat extract, dan 3,0 g NaCl dalam 1000 mL akuades. 

 
Tabel 1. Galur bakteri yang digunakan. 
 

Galur Media Tumbuhan 
inang 

Negara 
asal Sumber

“Photorhizobium” 
sp. IRBG2 

Agar-agar TGY  A. afraspera Filipina IRRI 

“Photorhizobium” 
sp.IRBG228 

Agar-agar TGY  A. nilotica Filipina IRRI 

“Photorhizobium” 
sp.IRBG230 

Agar-agar TGY  A. pratensis Filipina IRRI 

MAFF210172 Agar-agar TGY  A. americana Thailand MAFF 
MAFF210316 Agar-agar TGY  A. americana Thailand MAFF 
MAFF210318 Agar-agar TGY  A. americana Thailand MAFF 
MAFF210408 Agar-agar TGY  A. falcate Thailand MAFF 
Isolate HMD88 Agar-agar TGY  A. indica Japan PBLOU
Isolate HMD89 Agar-agar TGY  A. indica Japan PBLOU
Isolate 99C Nutrien cair A. indica Japan PBLOU
Isolate 99D Nutrien cair A. indica Japan PBLOU
Annotation: IRRI = International Rice Research Institute; MAFF = 
Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries; PBLOU = Plant 
Biotechnology Laboratory, Osaka University; TGY = Tryptone-
Glucose-Yeast Extract. 

Analisis filogenetik berdasarkan sekuen 16S DNA  
DNA diekstraksi menggunakan Dneasy Tissue Kit 

(QIAGEN). DNA yang diperoleh diamplifikasi dengan 
program PCR (Polymorphic Chain Reaction) menggunakan 
universal primer 20F (5’-TCACGGAGAATTTGATCCTG) 
dan 1500R (5’-GTTACCTGTTACGAGTTT) untuk 
memperoleh sekuen 16S. Campuran untuk reaksi PCR 
mengandung 1-5 μl DNA; 0.5 μl primer 20 pmol; 2 μl 
deoxynucleoside triphosphate (dNTP); 2.5 μl 10x Ex taq 
buffer; 0.25 μl Ex taq DNA polimerase; dan akuades untuk 
mencapai volume total 50 μl. Kondisi reaksi adalah sebagai 
berikut: inisial denaturasi pada 94oC selama 5 menit; dan 
30 siklus terdiri dari 94,0oC selama 30 detik, 53,0oC selama 
30 detik, dan 72,0oC selama 60 detik; dan 72,0oC selama 5 
menit extention period setelah menyelesaikan 30 siklus 
utama. Hasil amplifikasi diamati dengan elektroforesis pada 
1% agarose gel dalam 1x buffer TAE. Produk PCR 
dimurnikan menggunakan QIAquick PCR purification kit 
(QIAGEN).  

DNA yang telah murni diaplikasikan ke dalam program 
PCR cycle sequencing menggunakan 6 primer (Tabel 2). 
Campuran untuk reaksi PCR mengandung 0.5-2 μl 
template, 8 μl big dye (PE Biosystem), 1 µl primer 3.2 pmol 

(20F, 520F, 920F, 520R, 920R, 1500R) dan akuades untuk 
mencapai volume akhir 20 μl. Kondisi reaksi adalah sebagai 
berikut: 96,0oC selama 5 menit; 25 siklus sekuensing pada 
96,0oC selama 10 detik, 50,0oC selama 5 detik, dan 60,0oC 
selama 4 menit; dan 5 menit extention period pada 72,0oC. 

 
Tabel 2. Primer PCR yang digunakan untuk amplifikasi dan 
sekuensing 16S rDNA. 
 
Primer Sekuen primer  
20F TCACGGAGAATTTGATCCTG 
520F CAGCAGCCGCGGTAATACGT 
520R ACGTATTACCGCGGCTGCTG 
920F AAACTCAAAGGAATTGACGG 
920R CCGTCAATTCCTTTGAGTTT 
1500R GTTACCTGTTACGAGTTT 
 

Produk PCR dimurnikan dengan cara sebagai berikut: 
20 µl Na-asetat 3M dan 50 µl etanol absolut dingin 
ditambahkan pada tiap sampel. Setelah diinkubasi pada 
suhu ruang selama 10 menit, campuran disentrifugasi 
14.000 rpm selama 20 menit. Pelet yang diperoleh dicuci 
dengan 250 µl 70% etanol dingin, kemudian disentrifugasi 
14.000 rpm selama 5 menit dan dikeringanginkan. Setelah 
kering, pelet dilarutkan dengan 20 µl larutan TSR (Template 
Suppresor Reagent).  

DNA yang telah murni didenaturasi pada suhu 96oC 
selama 3 menit sebelum dimasukkan ke dalam mesin 
sekuenser. Reaksi dilakukan dengan DNA sekuenser 
otomatis ABI Prism 310 Genetic Analyze (Parkin-Elmer Co., 
CA, USA). Data sekuen dianalisis menggunakan ABI 
AutoAssambler (Parkin-Elmer Co.) dan sekuen yang telah 
dianalisis, dideterminasi menggunakan AutoAssambler 
(Perkin-Elmer Co.). Kesamaan/similaritas dengan galur-
galur referensi terdekat pada DNA Data Bank dapat 
diketahui dengan melakukan analisis Blast. Multiple 
Alignment dari sekuen dilakukan dengan program Clustal W 
(ver. 1.6) (Thompson et al. 1994). Untuk membangun 
pohon filogenetik digunakan metode neighbour-joining 
algorithm (Saitou dan Nei, 1987). Stabilitas 
pengelompokkan (robustness) diperhitungkan 
menggunakan bootstrap dengan 1000 kali ulangan. 

Hibridisasi DNA 
Ekstraksi dan pemurnian DNA bakteri dilakukan 

berdasarkan prosedur Marmur (1961) sebagai berikut: 
Sebelum lisis, sel dilarutkan dalam 10 mL TE salin buffer 
(pH 8,0) dan ditambah proteinase K dengan konsentrasi 
akhir 100 µg/ml. Setelah lisis, untuk memisahkan asam 
nukleat dari protein digunakan 10 mL kloroform : isoamil 
alkohol (24:1). Hibridisasi DNA dilakukan berdasarkan 
prosedur Ezaki et al. (1989) dengan menggunakan metode 
microplate, yaitu DNA yang tidak berlabel yang memiliki 
ikatan non-kovalen dengan microplate, akan dihibridisasi 
dengan biotinylated probe DNA (White, 1972). Hibridisasi 
berlangsung pada suhu 500C. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis filogenetik 16S rDNA 
Topologi pohon filogenetik memperlihatkan dua 

kelompok utama (Gambar 1.). Kelompok pertama adalah 
Bradyrhizobium sp. yang berkelompok bersama BTAi1 
yang merupakan Bradyrhizobium fotosintetik. Sedangkan 
kelompok kedua terbagi menjadi dua subkelompok, yaitu 
subkelompok Bradyrhizobium nonfotosintetik dan 
subkelompok Rhodopseudomonas palustris.  
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Dalam kelompok pertama terdapat galur BTAi1 dan 
isolat-isolat IRBG2, IRBG228, serta IRBG230 yang secara 
fenotip dan kemotaksonomi termasuk dalam kelompok 
bradyrhizobia fotosintetik (Triana, 2003). Isolat-isolat 
tersebut memiliki tingkat kesamaan yang tinggi (99%) 
dengan galur-galur referensi terdekatnya, yang merupakan 
bradyrizobia fotosintetik. Mereka membentuk kelompok 
besar bradyrhizobia fotosintetik yang terpisah dengan 
kelompok lain. Fakta yang sama telah dilaporkan oleh So et 
al. (1994) dan Molouba et al. (1999), yang menemukan 
bahwa galur-galur dalam kelompok ini memiliki sekuen 16S 
rDNA yang sangat serupa, sehingga kelompok tersebut 
layak menyandang status spesies.  

Dalam kelompok bradyrhizobia fotosintetik ini, BTAi1 
membentuk subkelompok yang terpisah dengan galur-galur 
lain, termasuk galur IRBG. Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan Young et al. (1991) bahwa walaupun sekuen 
BTAi1 tidak identik dengan sekuen galur manapun, namun 
tidak dapat dipungkiri bahwa BTAi1 selalu terdapat di 
tengah klaster Bradyrhizobium. Hal tersebut disebabkan 
oleh kekerabatan BTAi1 yang sangat dekat dengan B. 
japonicum USDA110 dengan perbedaan satu nukleotida. 
Namun secara fisiologis, BTAi1 lebih serupa dengan galur-
galur bradyrhizobia fotosintetik daripada nonfotosintetik.  

Fakta lain menunjukkan bahwa isolat ini secara 
filogenetik memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan 
Blastobacter denitrificans. Blastobacter denitrificans adalah 
isolat yang berasal dari air permukaan sebuah danau 
(Hirsch dan Muller, 1985). Isolat ini mampu membentuk 
tunas dan tidak berasosiasi dengan tumbuhan inang. 
Kenyataannya, isolat ini berkelompok dengan galur-galur 
bradyrhizobia fotosintetik dalam kelompok bradyrhizobia 
fotosintetik dan memiliki sekuen 16S rDNA yang sangat 
serupa (98-99%) dengan galur referensi terdekatnya. 
Diduga anggota-anggota kelompok bradyrhizobia 
fotosintetik memiliki apparatus fotosintetik atau sisa-sisanya 
(Willem et al., 2001). 

Hasil penelitian ini mendukung hasil-hasil penelitian 
terdahulu, yaitu kelompok bradyrhizobia fotosintetik secara 
jelas membentuk kelompok terpisah dari Bradyrhizobium 
sp., dan BTAi1 membentuk subkelompok terpisah dalam 
kelompok tersebut. Pengelompokan isolat-isolat fotosintetik 
dalam dua subkelompok ini didukung oleh nilai bootstrap 
yang tinggi. Karena itu ada kemungkinan yang sangat kuat 
bahwa galur-galur fotosintetik dari Aeschynomene spp. 
setidaknya terdiri dari dua spesies yang berbeda, 
sebagaimana telah dikemukan oleh beberapa autor 
terdahulu. Menurut So et al. (1994) dan Fleischman dan 
Kramer (1998), Bradyrhizobium fotosintetik dari 
Aeschynomene mungkin merupakan spesies Brady-
rhizobium yang berbeda dengan spesies Bradyrhizobium 
yang lain. Namun demikian, data hibridisasi DNA sangat 
dibutuhkan sebelum mengusulkan nama formalnya. 

Di dalam kelompok kedua terdapat isolat-isolat MAFF, 
HMD dan 99D. Menurut Triana (2003), galur-galur MAFF 
secara fenotip dan kemotaksonomi terbukti memiliki 
karakter yang lebih mirip dengan bradyrhizobia 
nonfotosintetik daripada bradyrhizobia fotosintetik. Pada 
pohon filogenetik (Gambar 1.), terlihat bahwa isolat HMD88, 
HMD89 dan 99D membentuk subkelompok tersendiri, 
bersama-sama dengan Rhodopseudomonas palustris yang 
merupakan bakteri fotosintetik anaerob, sebagaimana hasil 
analisis fenotip dan kemotaksonomi (Triana, 2003). 
Sedangkan isolat-isolat MAFF bergabung dengan spesies-
spesies Bradyrhizobium nonfotosintetik.  

Menurut Hollis et al. (1981), dalam subkelompok 
bradyrhizobia nonfotosintetik, terdapat tiga kelompok 

homolog berdasarkan DNA-DNA hibridisasi, yaitu kelompok 
Bradyrhizobium japonicum, kelompok Bradyrhizobium 
elkanii yang secara genotip dan fenotip berbeda dengan 
Bradyrhizobium japonicum; dan kelompok Bradyrhizobium 
liaoningense untuk isolat yang tumbuh ekstra lambat, yang 
fenotip dan genotipnya berbeda dengan dua spesies yang 
lain. Hasil analisis fenotip yang telah dilakukan Triana 
(2003), menunjukkan bahwa galur-galur MAFF memiliki 
karakter fisiologis yang sangat berbeda satu dengan yang 
lainnya, kecuali MAFF210316 dan MAFF210318 yang 
memiliki karakter hampir identik. Setiap galur MAFF diduga 
memiliki hubungan yang lebih dekat dengan spesies-
spesies bradyrhizobia yang berbeda, dalam kelompok 
bradyrhizobia nonfotosintetik daripada di antara galur-galur 
MAFF sendiri. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil analisis 
filogenetik, MAFF210172 memiliki kekerabatan yang erat 
dengan B. liaoningense, MAFF210408 berkerabat dengan 
B. elkanii, sementara MAFF210316 memiliki kekerabatan 
dengan B. japonicum IAM12608, sedangkan MAFF210318 
berkerabat dengan B. japonicum USDA110. Karena itu 
dapat dipahami bila MAFF210172 merupakan spesies yang 
berbeda dengan MAFF210408, MAFF210316 dan 
MAFF210318. Galur MAFF210408 berbeda dengan 
MAFF210316 dan MAFF210318, sementara MAFF210316 
dan MAFF210318 merupakan spesies yang sama, tetapi 
berbeda galur. Menurut Young et al. (1991), galur-galur 
Bradyrhizobium japonicum diketahui tersebar dalam 
beberapa kelompok, yang sangat berbeda dalam hal 
kekerabatan DNA dan karakteristik lain yang 
memungkinkan galur-galur tersebut layak dianggap sebagai 
spesies yang terpisah/berbeda. Untuk mendeterminasikan 
galur-galur tersebut merupakan spesies yang sama atau 
hanya berkerabat dekat dengan galur referensi terdekatnya, 
data hibridisasi DNA sangat diperlukan. 

Menurut hasil penelitian Triana (2003) pada 
subkelompok Rhodopseudomonas palustris, galur-galur 
HMD88 dan HMD89 memiliki karakter fenotipik dan 
kemotaksonomi yang hampir identik, sementara galur 99D 
memiliki sedikit perbedaan dengan galur-galur HMD. Galur 
99C memiliki sangat banyak perbedaan dengan galur-galur 
fakultatif anaerob fotosintetik tersebut. Berdasarkan sifat-
sifat yang paling banyak berbeda dengan galur-galur lain, 
maka 99C menjadi outgroup dari pohon filogenetik yang 
dibangun. Isolat 99C memiliki banyak kesamaan morfologi 
dengan galur-galur dari kelompok Rps. palustris, namun 
secara fisiologi terdapat perbedaan yang mencolok. Isolat 
99C tidak termasuk dalam kelompok Rps. palustris (Triana, 
2003). Hal tersebut diperkuat oleh hasil analisis filogenetik 
yang menunjukkan bahwa galur 99C memiliki homologi 
yang sangat tinggi dengan Rhodopseudomonas acidophila, 
dan terpisah secara signifikan/nyata dari kelompok Rps. 
palustris.  

Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa pada 
subkelompok Rps. palustris, isolat HMD88 dan HMD89 
memiliki sekuen 16S rDNA parsial (20F) yang sangat 
serupa dengan Rhodopseudomonas palustris dengan 
perbedaan 5 basa (98%), sedangkan galur 99D memiliki 
kesamaan sekuen 16S rDNA parsial (20F) dengan Rps. 
palustris dengan perbedaan 1 basa (99%). Berdasarkan 
data tersebut, diperkirakan galur-galur HMD88, HMD89 dan 
99D memiliki kekerabatan yang dekat dengan Rps. 
palustris. Pada pohon filogenetik, galur-galur tersebut 
membentuk kelompok yang sangat padu/kuat, yang 
didukung oleh nilai bootstrap yang tinggi (99%). Untuk 
mengetahui apakah galur-galur HMD88, HMD89 dan 99D 
adalah spesies yang sama, berkerabat dekat, atau spesies 
yang berbeda, perlu dilakukan hibridisasi DNA. 
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Gambar 1. Pohon filogenetik. 
 

 
Analisis filogenetik yang dilakukan oleh peneliti-peneliti 

terdahulu menunjukkan bahwa kelompok bradyrhizobia 
nonfotosintetik memiliki hubungan yang lebih dekat dengan 
kelompok bakteri fakultatif anaerob fotosintetik, Rps. 
palustris, yaitu bakteri fotosintetik yang dapat melakukan 
fotoautotrof pada kondisi anaerob, dibandingkan dengan 
bradyrhizobia fotosintetik berdasarkan 16s rRNA (Ezaki et 
al., 1989; Young et al., 1991; Wong et al., 1994). Hubungan 
yang dekat ini mungkin mencerminkan bahwa kedua 
kelompok bakteri tersebut (bakteri fotosintetik dan 
bradyrhizobia) berevolusi dari nenek moyang yang sama 
(van Berkum et al., 1995). Hal tersebut mungkin 
disebabkan oleh proses evolusi Bradyrhizobium dari bakteri 
fotosintetik yang hidup bebas dengan cara 
mengembangkan fungsi simbiosis. Umumnya bradyrhizobia 
yang bersimbiosis dengan akar hidup dalam lingkungan 
tanah-akar yang jarang sekali/hampir tidak pernah terpapar 
sinar matahari. Sebagai konsekuensinya, fungsi fotosintetik 
hilang selama evolusi dari kehidupan bebas menjadi 
simbion (Molouba et al., 1999). 

Kemampuan Rps. palustris berfotosintesis 
menyebabkan Rps. palustris terdapat di tengah klaster 
Bradyrhizobium. Fungsi fotosintetik pada bakteri fotosintetik 
adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya 
dengan menyediakan energi untuk mempertahankan 
viabilitas sel selama substrat organik sebagai sumber 
energi tidak tersedia. Kebutuhan akan energi ini membuat 
kemampuan mensintesis klorofil pada bakteri fotosintetik 

terus dipertahankan. Di lain pihak, peran fotosintesis 
berkurang pada bradyrhizobia selama waktu evolusi yang 
didorong oleh kemampuan mereka tumbuh dan 
bereproduksi melalui simbiosis dengan tumbuhan. Karena 
itu kemampuan untuk mensintesis klorofil lambat laun 
menghilang, sementara hubungan simbiosis antara nenek 
moyang Bradyrhizobium dan nenek moyang spesies 
Aeschynomene semakin berkembang. Konsekuensinya, 
nenek moyang bradyrhizobia non-pigmen yang merupakan 
bradyrhizobium fotosintetik sebagian tetap bertahan, 
sebagian lagi kehilangan informasi genetik untuk sintesis 
klorofil. Keadaan tersebut menuju keanekaragaman 
Bradyrhizobium yang ada saat ini yang diisolasi dari 
spesies Aeschynomene. Pada kasus tertentu dengan 
simbion nodul batang, kemampuan fotosintesis 
dipertahankan karena karakteristik tersebut merupakan 
keuntungan selektif, baik pada kondisi hidup bebas maupun 
simbiosis (Molouba et al., 1999). 

Hibridisasi DNA 
Walaupun studi homologi DNA telah berhasil diterapkan 

untuk klasifikasi isolat-isolat Rhizobium (Crow et al., 1981) 
dan Bradyrhizobium (Hollis et al., 1981), besarnya 
persentase homologi DNA untuk mengelompokkan bakteri 
dalam status spesies masih menjadi perdebatan. Secara 
umum, bila kandungan DNA homolog berkisar 60%-100% 
dianggap spesies yang sama, bila memiliki DNA homolog 
berkisar 20-60% dianggap spesies yang berkerabat dekat, 

Filogeni 16 rRNA  
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sedangkan bila DNA homolog kurang dari 20% dianggap 
spesies berbeda (Johnson, 1984). 

 
Tabel 3. Hibiridisasi DNA. 
 

% hubungan ikatan dengan DNA berlabel dari DNA 
Referensi Rps. 

palustris 99 D HMD 88 HMD 89 

Rps. palustris 100 1,8 15,8 11,4 
99 D 23,8 100 23,0 9,3 
HMD 88 18,8 4,0 100 80,3 
HMD 89 26,7 2,5 123,5 100 
 

Berdasarkan hibridisasi DNA (Tabel 3.), terlihat bahwa 
DNA homolog HMD88, HMD89 and 99D dengan Rps. 
palustris kurang dari 30%. Nilai ini mengindikasikan bahwa 
ketiga isolat merupakan spesies yang berbeda atau 
berkerabat dekat dengan Rps. palustris. HMD88 dan 
HMD89 memiliki DNA homolog lebih dari 70%, yang 
mengindikasikan bahwa kedua galur adalah spesies yang 
sama. Dugaan ini diperkuat oleh karakter fisiologi dan 
kemotaksonomi serta genotip yang hampir identik. Di lain 
pihak, 99D memiliki DNA homolog hampir atau kurang dari 
20% dengan HMD88, HMD89, dan Rhodopseudomonas 
palustris mengindikasikan bahwa 99D mungkin merupakan 
spesies yang berbeda dengan galur-galur HMD dan Rps. 
palustris. Hasil tersebut sangat mendukung hasil 16S rDNA 
dan karakter fenotip, yang membedakan galur-galur HMD 
dari galur 99D. Jadi galur-galur dalam kelompok Rps. 
palustris mungkin terdiri dari dua spesies, yaitu HMD88 dan 
HMD89 adalah satu spesies, sementara 99D adalah 
spesies yang lain. Data tersebut memperkuat 
pengelompokan galur-galur tersebut pada pohon 
filogenetik, yaitu galur HMD88 dan HMD 89 berkelompok 
bersama, terpisah dari galur 99D dan Rps. palustris, 
sementara 99D juga terpisah dari kelompok Rps. palustris. 
Secara umum data tersebut menunjukkan HMD88 dan 
HMD89 adalah spesies yang sama, sedangkan 99D adalah 
spesies yang berbeda dalam kelompok Rps. palustris. 

KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
berdasarkan analisis 16S rDNA terhadap 11 galur yang 
diisolasi dari Aeschynomene indica, galur-galur tersebut 
tersebar dalam empat kelompok. Kelompok pertama terdiri 
dari IRBG2, IRBG228, IRBG230 dan ATCC51316 yang 
tergabung dalam kelompok bradyrhizobia fotosintetik. 
Kelompok kedua terdiri dari galur-galur yang terdapat 
dalam kelompok bradyrhizobia nonfotosintetik, yaitu 
MAFF210172 yang memiliki kekerabatan yang erat dengan 
Bradyrhizobium liaoningense, MAFF210316 memiliki 
kekerabatan dengan Bradyrhizobium japonicum IAM12068, 
MAFF210318 berkerabat dengan Bradyrhizobium 
japonicum USDA110, dan MAFF210408 yang berkerabat 
dengan Bradyrhizobium elkanii. Kelompok ketiga terdiri dari 
HMD88, HMD89 dan 99D, yang tergabung dalam kelompok 
Rhodopseudomonas palustris. Dalam kelompok ini, diduga 
bahwa HMD88 dan HMD89 adalah spesies yang sama, 
sementara 99D adalah spesies yang berbeda dengan 
kedua isolat tersebut berdasarkan hibridisasi DNA. 
Sedangkan kelompok keempat hanya terdiri dari 99C yang 
berkerabat dengan Rhodopseudomonas acidophila.  
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ABSTRACT 

The aims of the research was to know ability of fungi catalisator, i.e. Aspergillus niger, Trichoderma viridae, and Chaetomium sp. to 
increase composting process and decrease C/N ratio content. The experiments used grass as carbon source, cow dung as nitrogen 
source, and A. niger, T. viridae, and Chaetomium sp. as catalisator. The result showed that the activators accelerated the compost maturity 
process. The compost was contained phosphate solubilizing fungi (± 109 cell/g), phosphate solubilizing bacteria (± 109 cell/g), and nitrogen 
fixing bacteria (± 108 cell/g). The C/N ratio of compost was 8.90. 
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PENDAHULUAN 

Pupuk organik seperti kompos dan humus adalah pupuk 
alami yang dapat menambah unsur hara di dalam tanah. 
Kompos mempunyai kemampuan menyerap air dan 
mempunyai kandungan unsur-unsur mikro dan makro yang 
dibutuhkan oleh tanaman. Kompos dapat dikatakan sebagai 
produk fermentasi bahan-bahan organik seperti serasah 
dedaunan, enceng gondok atau rumput yang terjadi secara 
konsisten dengan aktivator sejumlah besar mikroba, dalam 
lingkungan yang hangat, basah, dan berudara, dalam waktu 
yang relatif terbatas dan hasil akhirnya berupa humus 
(Sastraatmadja dkk., 2001).  

Menurut Landau (2002), suatu material seperti limbah 
serasah, dan rumput, membutuhkan waktu sangat lama 
untuk menjadi pupuk organik, sehingga untuk mempercepat 
proses tersebut perlu dibantu aktivator/inokulan sebagai 
katalisator. Aktivator adalah mikroba dekomposer atau zat 
kimia yang berperan sebagai katalisator untuk 
mempercepat proses pengomposan. Aktivator atau 
inokulan selain mempercepat pengomposan, juga membuat 
hasil pengomposan menjadi sempurna dengan mutu yang 
baik, karena mengandung unsur-unsur hara yang 
diperlukan oleh tanaman. Penelitian yang dilakukan oleh 
Musnamar (2003), menunjukkan bahwa perlakuan 
penambahan mikroba dekomposer dapat mempercepat 
terbentuknya pupuk organik (kompos). Penambahan 

aktivator atau inokulan pada pembuatan kompos 
merupakan bagian dari usaha untuk mempercepat proses 
pengomposan, meskipun sesungguhnya pada bahan 
material pembentuk kompos sendiri sudah terkandung 
banyak mikroba, khususnya yang berperan dalam 
perombakan zat kimia. 

Salah satu cara untuk mendapatkan kompos bermutu 
tinggi adalah dengan menggunakan aktivator yang 
mengandung nitrogen atau fosfor. Aktivator tersebut dapat 
berupa inokulan di antaranya adalah inokulan fungi unggul 
yang berperan memecah selulosa agar waktu pembuatan 
kompos lebih pendek (Sastraatmadja dkk., 2001). Menurut 
Gaur (1986) aktivator adalah bahan yang mampu mengatur 
(memacu) dekomposisi mikroba dalam proses 
pengomposan, sedangkan aktivator organik adalah bahan 
yang mengandung N tinggi dalam bentuk yang bervariasi 
(protein dan asam amino) yang berasal dari mikroba. 
Terdapat dua jenis bahan aktivator, yaitu: berbentuk 
mikroba dan disebut sebagai aktivator alam (fungi yang 
dikoleksi dari kompos matang, sisa binatang, darah kering, 
tanah yang kaya humus, dan sampah) dan berbentuk 
kimiawi dan disebut aktivator buatan (ammonium sulfat, 
asam amino, sodium nitrat, urea, dan amonia). Aktivator 
sangat berpengaruh dalam proses pengomposan, karena 
strain mikroba yang diinokulasikan dalam material kompos 
selain akan mendekomposisi bahan organik juga akan 
meningkatkan kadar N sebagai hara tambahan bagi 
kelangsungan hidup mikroba tersebut. Fungi yang 
digunakan sebagai inokulan dalam pengomposan residu 
tanaman (jerami dan daun-daunan) dapat mempercepat 
proses dan meningkatkan mutu kompos, karena mikroba 
yang diinokulasikan akan memperkaya unsur hara 
kandungan kompos. 
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Keanekaragaman mikroba tanah (nonpatogen) sudah 
dipandang sebagai sumber daya kehidupan dan 
penghidupan manusia, hewan, dan tanaman, khususnya 
yang berhubungan dengan sumber daya hayati dan 
lingkungan. Keberadaan mikroba tanah efektif sebagai 
biofertilizer dalam suatu lingkungan dapat diwujudkan 
dengan membuat pengembangan sistem pelestarian 
lingkungan, seperti yang sedang dirintis LIPI di Kabubaten 
Jayawijaya dengan nama “Kebun Biologi Wamena”. 
Lingkungan di Kebun Biologi Wamena dan sekitarnya 
masih alami dan belum terjamah oleh penggunaan pupuk 
kimia dan pestisida. Hal ini sangat menguntungkan dan 
berdampak positif terhadap kehidupan vegetasi dan 
mikroba tanah asli (indigenous microbe).  

Terdapat lebih kurang 2000 jenis bakteri dan 50 jenis 
fungi yang terkait dengan proses perombakan selulosa 
pada pengomposan (Subba-Rao, 1994). Proses pembuatan 
kompos merupakan sistem kerjasama beberapa mikroba 
pemecah selulosa yang mempunyai ragam sifat fisiologis. 
Beberapa mikroba tersebut dapat dijumpai di alam, 
khususnya fungi jenis Aspergillus niger, Trichoderma 
viridae, Penicillium sp., dan Chaetomium sp. Kompos yang 
baik sebagai penyubur tanah dan dapat memperbaiki 
struktur tanah, harus mengandung 8 macam nutrisi, yaitu: 
karbon (C) sebesar 19,0-40,0%, nitrogen (N) sebesar 2,0-
2,5%, fosfor (P) sebesar 0,01-0,14%, kalium (K) sebesar 
0,039-1,35%, magnesium (Mg) sebesar 0,04-0,21% dan 
C/N ratio sebesar 9,0-20% (Gaur, 1986).  

Seperti dikemukakan oleh Sastraatmadja dkk. (2001), 
bahwa kompos sebagai salah satu pupuk alam merupakan 
bahan subtitusi yang penting terhadap pupuk kandang dan 
pupuk hijau khususnya untuk daerah Wamena dan 
sekitarnya, yang penggunaan pupuk kimianya tidak 
diperkenankan. Ditambah pula bahwa bahan-bahan organik 
untuk pembuatan kompos di lahan pertanian dan 
perkebunan yang berupa jerami padi, pohon jagung, 
rumput-rumput kering, serabut kelapa, limbah pabrik kelapa 
sawit, penggilingan padi, dan enceng gondok, cukup 
berlimpah di Indonesia dan belum banyak dimanfaatkan 
khususnya di Indonesia bagian timur seperti Wamena dan 
sekitarnya. Di samping itu limbah cair yang berasal dari 
kotoran ternak, pabrik tepung tapioka, pembuatan tahu, 
tempe dan jenis limbah lainnya yang semestinya dapat 
digunakan sebagai bahan pembuat kompos umumnya 
masih terbuang percuma. Seperti dikemukakan oleh 
Widawati dkk. (2003), sifat kompos yang dapat menyerap 
air dan mencegah kerusakan pada struktur tanah, 
merupakan salah satu keunggulan pupuk kompos, jika 
dibandingkan dengan pupuk kimia. Hal ini akan dapat 
mengurangi penggunaan pupuk kimia sebagai bahan 
penyubur di lahan pertanian maupun perkebunan, seperti 
yang sudah dan akan digunakan di Kebun Biologi Wamena 
dan sekitarnya. 

Mengingat keadaan seperti tersebut di atas, maka 
dilakukan percobaan pengomposan dengan menggunakan 
aktivator fungi jenis unggul dari Bidang Mikrobiologi, Pusat 
Penelitian Biologi-LIPI yang dikoleksi dari Kebun Biologi 
Wamena. Penggunaan aktivator fungi pada percobaan ini 
bertujuan untuk mempercepat kematangan kompos dan 
menurunkan persentase C/N ratio dengan kandungan 
unsur hara mendekati standar perdagangan kompos yang 
ditetapkan oleh FFTC (Food and Fertilizer Technology 
Center). Kompos tersebut juga diharapkan mengandung 
mikroba biofertilizer (fungi dan bakteri pelarut fosfat serta 
bakteri penambat N simbiotik dan non simbiotik) lebih 
tinggi, sehingga dapat diaplikasikan pada tanaman di 
Kebun Biologi Wamena.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan  
Sumber karbon pada percobaan ini digunakan rumput 

yang merupakan limbah Kebun Raya Bogor. Sumber 
nitrogen digunakan feses sapi yang berasal dari peternak 
sapi sekitar kota Bogor. Proses pengomposan dipercepat 
dengan menggunakan aktivator fungi jenis Aspergillus 
niger, Trichoderma viridae, dan Chaetomium sp. Fungi 
tersebut merupakan koleksi Bidang Mikrobiologi Puslit. 
Biologi, LIPI, Bogor yang diisolasi dari tanah Kebun Biologi 
Wamena, Papua. Aktivator fungi digunakan dalam bentuk 
inokulan padat dengan bahan pembawa (carrier) dedak. 
Sebagai pembanding (kontrol) dibuat proses pengomposan 
tanpa aktivator fungi.  

Pembuatan aktivator fungi 
Fungi Aspergillus niger, Trichoderma viridae, dan 

Chaetomium sp. diremajakan kembali dengan cara 
ditumbuhkan pada tabung reaksi yang berisi medium tauge 
ekstrak agar. Setelah diinkubasi pada temperatur ruang 
(27oC) selama 7-10 hari, sampai bersporulasi penuh, ke 
dalam masing-masing tabung tersebut dimasukkan 10 mL 
akuades steril, kemudian spora/miseliumnya dilepaskan 
dengan jarum ose. Sebanyak 10 mL suspensi spora (107-
109 sel/mL) dimasukkan (diinokulasikan) ke dalam medium 
dedak steril (250 g dedak dan 140 mL ekstrak tauge). 
Inokulan tersebut diinkubasi pada temperatur kamar selama 
7-10 hari sampai bersporulasi penuh.  

Pembuatan kompos 
Bahan dasar rumput sebagai sumber karbon serta feses 

sapi sebagai sumber N, ditimbang dengan perbandingan 3: 
1 per lapisan kompos. Kemudian masing-masing aktivator 
fungi (berupa inokulan) digabung menjadi satu, sedangkan 
untuk kontrol tidak diberikan aktivator fungi. 

Pembuatan kompos dilakukan secara aerobik di atas 
tanah dengan ukuran 1,5 m x 2 m x 1,5 m dan dilakukan 
dengan membuat 9 lapisan dalam satu tumpukan. Setiap 
lapisan kompos dibuat dengan cara menghamparkan 3 
bagian rumput pada tanah, kemudian diberi air secukupnya 
sampai kelembabannya berkisar antara 60-70% (apabila 
dikepalkan tidak meneteskan air). Di atas permukaan 
rumput ditaburkan 1 bagian feses sapi (kontrol) dan 1 
bagian feses lagi ditambah aktivator fungi secara merata 
dengan dosis 0,1% dari berat lapisan tersebut (32 g). Pada 
lapisan selanjutnya dilakukan cara yang sama hingga 
mencapai lapisan ke-9. Diakhir tumpukan (setelah lapisan 
ke-9) yang dilapisi rerumputan, kemudian ditutupi plastik 
hitam agar tidak terkena air hujan maupun sinar matahari 
secara langsung. Di sekeliling tumpukan dibuat drainase 
(parit) agar air hujan tidak tergenang pada dasar tumpukan 
kompos. Selanjutnya setiap 7 hari sekali dilakukan 
pembalikan kompos secara merata. Pemanenan kompos 
dilakukan 7 hari setelah temperatur pada proses 
pengomposan stabil (konstan) yang menandakan kompos 
telah matang.  

Parameter kematangan kompos dilakukan dengan 
mengamati perubahan sifat-sifat fisik kompos, yaitu: warna, 
temperatur, dan aroma (dilakukan secara visual). Di setiap 
pembalikan kompos dilakukan pengukuran temperatur 
sebanyak 3 kali/hari (pukul 07.00, 12.00, dan 16.00). 
Temperatur diukur dengan menggunakan termometer yang 
dimasukkan ke dalam tumpukan kompos. Sebagai 
parameter terakhir yang menentukan kompos layak pakai 
atau tidak dilakukan analisis secara visual pada sifat fisik  
setelah pengomposan berlangsung 35 hari (pengomposan 
dengan aktivator fungi) dan setelah pengomposan 
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berlangsung 60 hari (pengomposan tanpa aktivator fungi). 
Dilakukan pengambilan sampel dengan 3 ulangan pada 
kompos yang sudah matang untuk dianalisis kandungan 
unsur haranya dengan menggunakan metode Kjeldahl (C, 
N), spektrometer (P), titrasi titimetri (Ca) serta analisis 
penghitungan jumlah bakteri dan fungi penyedia unsur P 
dan N, dilakukan dengan metode plate count. Identifikasi 
bakteria dilakukan dengan menggunakan metode Bergey’s 
(Krieg dan Holt, 1984), sedangkan untuk jamur mengacu 
metode Carmichael dkk. (1980), Domasch dan Gams 
(1980), dan Ellis (1993). Kemudian kompos dijemur 
(kandungan air tidak lebih dari 20%), diayak, dikemas 
dalam plastik, dan disimpan pada temperatur ruang.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran temperatur harian pengomposan selama 
35 hari menunjukkan perubahan temperatur pada tiap 
periode (Tabel 1 dan 3). Terjadi peningkatan temperatur 
dari 39,6oC menjadi 62,6oC yang merupakan temperatur 
maksimum, karena pada periode berikutnya temperatur 
mulai menurun sampai hari ke-7, sejalan dengan periode 
pembalikan kompos (Tabel 1 dan 3). Hal ini terjadi karena 
adanya kegiatan mikroba selama periode pengomposan. 
Jadi peningkatan temperatur adalah salah satu indikator 
keberhasilan suatu proses pengomposan. Terlihat bahwa 
secara umum fluktuasi temperatur setiap periode pada 
pengomposan dengan aktivator fungi dan pengomposan 
tanpa aktivator fungi mengalami peningkatan dari tahap 
awal sampai temperatur maksimum, yang selanjutnya 
diikuti dengan penurunan temperatur (I, II, III, IV, V dan I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII). Penurunan temperatur tersebut 
terjadi karena bahan dasar kompos yang berupa rumput 
sebagai sumber karbon dan kotoran sapi sebagai sumber 
nitrogen dalam proses pengomposan menjadikan kompos 
tersebut matang yang diikuti penurunan temperatur secara 
bertahap hingga mencapai titik temperatur stabil. Hal ini 
sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dallsel dkk. 
(1987, dalam Suryani, 1994), bahwa selama proses 
pengomposan, temperatur yang awalnya normal dalam 
tumpukan kompos secara bertahap mengalami peningkatan 
dan akan mencapai temperatur maksimum, kemudian akan 
menurun terus menerus hingga menjadi stabil pada saat 
kompos matang. Perubahan temperatur ini juga ada 
hubungannya dengan aktivitas mikroba secara kompleks 
yang bekerja di dalam bahan organik. Penumpukan bahan 
organik pada kondisi temperatur dan lingkungan yang 
sesuai bagi mikroba, akan mempercepat proses 
penguraian, mikroba akan menggunakan nutrisi dari bahan 
organik sebagai sumber energi untuk aktivitasnya. Selain 
itu mikroba juga akan berkembang biak dengan cepat 
sambil membebaskan sejumlah energi berupa panas pada 
tumpukan kompos, dan panas tersebut akan meningkatkan 
temperatur. Ini terbukti dengan adanya peningkatan 
temperatur dari 33,9oC menjadi 51,6oC pada hari ke-2 
minggu ke-1 yang kemudian mencapai temperatur 
maksimum (62,6oC) pada hari ke-3 minggu ke-1 (Tabel 1), 
hal ini lebih cepat dibandingkan dengan kontrol (Tabel 3), 
yaitu dari temperatur 54,6oC menjadi 55,9oC pada hari ke-2 
minggu ke-5 yang kemudian mencapai temperatur 
maksimum (62,8oC) pada hari ke-3 minggu ke-5. Pada saat 
proses pengomposan mencapai temperatur maksimum 
persediaan oksigen akan terbatas, sehingga 
mengakibatkan penurunan temperatur. Dallzel (1987, 
dalam Suryani, 1994), mengemukakan bahwa aktivitas 
mikroba mesofilik dalam proses penguraian akan 
menghasilkan panas dengan mengeluarkan CO2 dan 

mengambil O2 dalam tumpukan kompos sampai mencapai 
temperatur maksimum. Selain itu, karena kandungan energi 
dalam pengomposan terus menerus digunakan oleh 
aktivitas mikroba, maka jumlah O2 dalam tumpukan 
pengomposan menjadi terbatas, akibatnya aktivitas mikroba 
semakin berkurang dan temperatur menurun. 

 
Tabel 1. Perubahan temperatur selama pengomposan dengan 
aktivator. 
 

Temperatur (oC) pada hari ke Minggu 
ke 1 2 3 4 5 6 7 
I 39,6 51,6 62,6 61,9 61,0 61,0 58,2 
II 57,1 58,2 59,1 57,3 47,7 47,7 42,8 
III 46,1 49,7 53,9 55,8 45,2 45,2 40,9 
IV 43,9 46,8 47,9 48,6 43,3 43,3 39,3 
V 42,3 44,7 45,1 45,1 38,3 38,3 33,2 
 
 

Tabel 2. Perubahan warna selama pengomposan/minggu (tiap 
pembalikan kompos) dengan aktivator. 
 

Warna pada waktu pembalikan kompos/minggu Warna 
material 

awal I II III IV V/Panen 

Hijau 
kekuningan 

Coklat 
kekuningan 

Coklat 
 

Coklat 
tua 

Coklat 
tua 

Coklat  
kehitaman 

 
 
Tabel 3. Perubahan temperatur selama pengomposan tanpa 
aktivator. 
  

Tanpa aktivator 
temperatur (oC) pada hari ke Minggu 

ke 1 2 3 4 5 6 7 
I 36,7 40,7 44,9 44,6 44,4 44,4 43,8 
II  45,0 45,1 46,7 46,9 46,8 46,5 45,9 
III 45,3 45,9 46,5 48,5 47,6 46,9 45,0 
IV 52,1 53,4 53,1 51,1 46,7 45,3 44,6 
V 54,6 55,9 62,8 60,5 58,3 51,9 44,3 
VI 52,1 52,3 51,4 50,6 48,2 44,0 40,6 
VII  48,2 51,6 50,7 47,8 45,4 42,7 39,5 
VIII 45,7 48,2 46,9 43,1 40,6 38,5 35,2  
 
 
Tabel 4. Perubahan warna selama pengomposan tanpa aktivator 
fungi/minggu (tiap pembalikan kompos). 
 

Warna pada waktu pembalikan kompos/minggu Warna 
material 

awal I II III IV V VI VII VIII 

Hijau 
kekuningan

Coklat
kuning

Coklat
kuning

Coklat
 

Coklat 
 

Coklat 
tua 

Coklat 
tua 

Coklat
tua

Coklat 
kehitaman

 
 

Data perubahan warna pengomposan dengan aktivator 
fungi dan tanpa aktivator fungi tertera pada Tabel 2 dan 4. 
Warna asal material (rumput) adalah hijau kekuningan; 
setelah proses dekomposisi dalam pengomposan dengan 
aktivator fungi wrnanya berubah berturut-turut menjadi 
coklat kekuningan, coklat, coklat tua, dan akhirnya setelah 
kompos matang menjadi coklat kehitaman dan material 
tersebut tidak berbau. Sedangkan pada dekomposisi dalam 
pengomposan tanpa aktivator fungi terjadi perubahan yang 
lebih lambat, yaitu dari warna asal hijau kekuningan akan 
berubah berturut-turut menjadi coklat kekuningan, coklat 
kekuningan, coklat, coklat, coklat tua, coklat tua, coklat tua, 
dan akhirnya coklat kehitaman. Sifat fisik pada proses 
penguraian bahan kompos ditandai dengan adanya 
perubahan warna bahan dasar kompos selama proses 
pengomposan. Bahan dasar yang semula berwarna hijau 
kekuningan berubah menjadi coklat kehitaman sampai akhir 
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masa pengomposan, yaitu selama 5 minggu (dengan 
aktivator fungi) dan 8 minggu (tanpa aktivator fungi) 
pengomposan. Jadi perubahan sifat fisik terjadi akibat 
adanya proses penguraian yang dilakukan oleh mikroba, 
hal ini juga membuktikan bahwa bahan yang dikomposkan 
(rumput) kehilangan zat hijau daun (klorofil). Hal itu juga 
disebabkan adanya aktivitas mikroba yang menghasilkan 
CO2 dan air. Seperti dikemukakan Gaur (1986), bahwa 
pada proses pengomposan akan terjadi penguraian bahan 
organik oleh aktivitas mikroba, yaitu mikroba akan 
mengambil air, oksigen, dan nutrisi dari bahan organik yang 
kemudian bahan organik tersebut akan mengalami 
penguraian dan membebaskan CO2 dan O2. Hal ini terjadi 
pada proses pengomposan dengan aktivator fungi dan 
tanpa aktivator fungi, tetapi pada pengomposan dengan 
aktivator fungi proses pematangan kompos dipercepat oleh 
mikroba tersebut (fungi). Jadi mikroba (fungi) sebagai 
aktivator sangat penting dalam proses pematangan kompos 
dan nilai persentase C/N ratio. Karena kematangan kompos 
selain ditentukan oleh perubahan sifat fisik (warna, 
temperatur, aroma), juga ditentukan oleh kandungan C/N 
ratio. Ciri kompos yang matang ditunjukkan oleh warnanya 
yang coklat kehitaman/hitam dengan struktur yang halus 
dan tidak larut dalam air serta kandungan C/N ratio. 
Menurut Gaur (1986), kandungan C/N ratio kompos yang 
telah matang berkisar antara 9-20, tetapi dalam 
perdagangan kompos di Asia peraturan yang ditetapkan 
oleh Food and Fertilizer Technology Center (FFTC), 
sebagaimana dikemukakan oleh Prihantini (2001). C/N 
rationya berkisar antara 7-20. Pada penelitian ini diketahui 
bahwa penambahan aktivator fungi dalam proses 
pengomposan selain mempercepat pematangan kompos 
(35 hari) juga dapat menurunkan persentase C/N ratio lebih 
cepat dengan nilai lebih rendah dari 20 dan lebih tinggi dari 
7, yaitu 8,90. Sedangkan pada pengomposan tanpa 
aktivator fungi proses pematangan kompos lebih lama (60 
hari) dan persentase C/N ratio lebih tinggi dari 20, yaitu 
22,74 (Tabel 3 dan 5). Hal ini membuktikan, bahwa 
aktivator fungi yang diisolasi dari tanah Kebun Biologi 
Wamena, efektif memacu kematangan bahan kompos 
menjadi kompos dalam waktu yang relatif singkat dan 
menurunkan persentase C/N ratio lebih cepat dengan nilai 
standar perdagangan yang ditetapkan oleh FFTC. 
Penurunan nilai C/N ratio terjadi karena adanya inokulasi 
aktivator fungi dalam proses pengomposan dan aktivator 
fungi tersebut akan menstimulasi proses mikrobiologis 
selama pengomposan berlangsung. Seperti dikemukakan 
oleh Sulistinah dkk. (1983), bahwa penurunan C/N ratio 
relatif pendek karena aktivitas biak-biak fungi yang 
diinokulasikan, sehingga menstimulasi proses mikrobiologis 
pada proses pengomposan tersebut.  

Kompos dari pengomposan dengan aktivator fungi 
mengandung mikroba biofertilizer lebih tinggi (FPF = 109 
sel/g kompos, BPF = 109 sel/g kompos dan BPN simbiotik 
dan nonsimbiotik 108 sel/g kompos) dibandingkan hasil 
kompos dari pengomposan tanpa aktivator fungi (FPF = 108 
sel/g kompos, BPF = 108 sel/g kompos dan BPN simbiotik 
dan nonsimbiotik 107 sel/g kompos) (Tabel 5). Hal ini 
mungkin berhubungan dengan cepat dan lambatnya proses 
pematangan kompos akibat aktivator fungi yang diberikan, 
khususnya pada jumlah kandungan fungi dalam kompos. 
Kemungkinan lain juga karena aktivator fungi Aspergillus 
niger, Trichoderma viridae, dan Chaetomium sp. 
merupakan fungi bermiselium benang dalam tanah yang 
mempunyai fungsi utama menguraikan bahan organik dan 
menghasilkan bahan yang mirip dengan humus dalam 
tanah dan humus merupakan habitat subur untuk mikroba 

(Subba-Rao, 1994). Sifat fungi tersebut sangat bermanfaat 
dan dianggap sangat penting dalam memelihara bahan-
bahan organik atau bahan dasar kompos yang terombak 
dalam proses pengomposan, sehingga akan memelihara 
kehidupan mikroba lain dalam kompos tersebut. 
 
Tabel 5. Hasil analisis unsur hara dan populasi mikroba penyedia 
P dan N di dalam kompos dengan aktivator fungi (A) dan kompos 
tanpa aktivator fungi (B). 
 

Jenis analisis Jumlah 
(A) 

Jumlah 
(B) 

Analisis unsur hara: 
pH 
C organik (%) 
N total (%) 
P tersedia (ppm) 
Ca (me/100 g) 
C/N ratio  
BDT (me/100 g): 
Ca 
K 
Na 

 
6,50 
19,23 
2,16 
0,33 
0,48 
8,90 
 
0,48 
0,54 
0,03 

 
6,10 
21,60 
0,95 
0,31 
0,48 
22,74 
 
0,48 
0,54 
0,03 

Analisis mikroba penyedia P dan N (sel/g): 
Bakteri penambat N simbiotik (Rhizobium)/BPN 

 
8,30x108

 
6,20x107

Bakteri penambat N non sibiotik/BPN: 
Azotobacter indicus 
Azospirillum sp 
Bakteri pelarut fosfat (Pseudomonas sp)/BPF 
Fungi pelarut fosfat (Aspergillus sp)/FPF 

 
8,40x108

8,20x108

2,00x109

1,00x109

 
6,30x107

6,20x107

1,50x108

1,00x108

KESIMPULAN 

Penambahan aktivator fungi Aspergillus niger (109 
sel/mL), Trichoderma viridae (109 sel/mL), dan Chaetomium 
sp. (109 sel/mL) dapat mempercepat proses pematangan 
kompos dan penurunan C/N ratio sesuai dengan standar 
perdagangan kompos yang ditetapkan oleh FFTC (7 > 8,90 
< 20) dengan kandungan fungi pelarut fosfat 109 sel/g 
kompos, bakteri pelarut fosfat 109 sel/g kompos dan bakteri 
penambat nitrogen 108 sel/g kompos.  
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ABSTRACT 

The determinination of the suitable pH condition for maximizing the activity of endo-1,4-β-glucanase of Bacillus sp. AR 009 had been done. 
The acidity range of media for examining the enzyme activities were 4, 5, 6, 7, 8, and 9 at 37°C. The experiments show that the value of 
maximum activity of endo-1,4-β-glucanase was 23.068 U/mL at third day incubation with 124.565 mg/L of sugar reduction at pH 7. 
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PENDAHULUAN 

    Selulosa merupakan polimer rantai lurus glukosa 
yang tersusun atas unit-unit anhydro-1,4-glucose yang 
dihubungkan oleh ikatan 1,4-D-glycosidic. Enzim selulase 
mendegradasi selulosa dengan memecah ikatan ini. Proses 
degradasi selulosa pada prinsipnya melibatkan 3 jenis 
enzim yang bekerja secara sinergis, yaitu endo- dan exo-
1,4-β-glucanase serta β-glucosidase. (i) Endoglukanase, 
1,4-β-D-glucan glucanohydrolase, dan CMC-ase secara 
acak menghidrolisis bagian dalam 1,4-D-glycosidic dari 
glukosa. Hasil dari reaksi ini adalah memendeknya polimer 
glukosa secara cepat yang diikuti dengan meningkatnya 
gula reduksi secara perlahan-lahan; (ii) Eksoglukanase, 
1,4-β-D-glucan cellobiohydrolase, dan avicelase menghi-
drolisis rantai ujung selulosa yang tidak tereduksi dengan 
selobiosa sebagai struktur primer; (iii) β-glucosidase dan 
cellobiase menghidrolisis selobiosa menjadi glukosa 
(Robson dan Chambliss, 1989). Pada umumnya, semua 
aktivitas enzim khususnya endoglukanase dipengaruhi oleh 
pH (Pometto III dan Crawford, 1986). Penyimpangan-
penyimpangan dari nilai pH optimum pada suatu aktivitas 
enzim yang dihasilkan oleh mikroba akan menurunkan 
aktivitas enzim tersebut (Pelczar dan Chan, 1986).  

Genus Bacillus merupakan salah satu kelompok bakteri 
yang mampu mendegradasi selulosa (Sudiana, 2002;  Lynd 
et al., 2002). Dalam penelitian ini dilakukan pengujian 
aktivitas endo-1,4-β-glucanase dari Bacillus sp. AR 009 
pada berbagai kondisi pH. Dari penelitian ini diharapkan 
dapat diperoleh data kondisi pH yang sesuai bagi 
tercapainya aktivitas enzim endo-1,4-β-glucanase dari 
Bacillus sp. AR 009 secara  maksimal. 

BAHAN DAN METODE 

Mikroorganisme. Bakteri yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Bacillus sp. AR 009  yang diisolasi dari 
tanah gambut di Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. 

Media. Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
media cytophage dengan komposisi MgSO4.7H2O 1 g, 
MnSO4.H2O 1 g, (NH4)2SO4 1 g, FeCl3 1 g, yeast extract 1 
g, glukosa 0,1 g, carboxymethylcellulosa (CMC) 10 g, dan 
akuades 1000 ml. Kemudian pH media diatur menjadi pH 4, 
5, 6, 7, 8 dan 9. 

Propagasi Bacillus AR 009. Sebanyak 5 ml media 
cytophage yang telah diberi isolat Bacillus sp. AR 009, 
diinkubasikan pada suhu ruang selama 2 hari. Setelah itu 
dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml yang berisi 150 
ml media cytophage kemudian di shaker pada kecepatan 
120 rpm. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel dari 
media tersebut untuk analisis enzim endo-1,4-β-glucanase. 

Pengukuran aktivitas enzim endo-1,4-β-glucanase.      
Aktivitas enzim endo-1,4-β-glucanase diukur setiap 24 jam. 
Pengukuran aktivitas endo-1,4-β-glucanase ditentukan 
berdasarkan metode DNS (Miller, 1959). Diambil sebanyak 
2 ml sampel, kemudian disentrifugasi pada kecepatan 6000 
rpm (SORVALL® RC 5C PLUS, rotor Swinging Bucket SM-
24 dengan kode rotor 09) selama 10 menit. Setelah itu 
diambil 1 ml supernatan, kemudian dimasukkan ke dalam 
tabung reaksi dan ditambahkan 1 ml substrat CMC 1% 
dengan masing-masing pH 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 (disesuaikan 
dengan pH media), 1 ml NaN3 (Sodium Azide) 1 N dan 1 ml 
DNS, selanjutnya dipanaskan pada air mendidih selama 15 
menit. Setelah itu didinginkan pada air mengalir, setelah 
cukup dingin dilakukan pengukuran dengan menggunakan 
spektrofotometer (Thermospectronic Genesis 20) pada 
panjang gelombang 540 nm (A540 awal). 

Sebanyak 1 ml dari sisa supernatan dimasukkan ke 
dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 ml substrat 
CMC 1% dengan masing-masing pH 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, 
setelah itu diinkubasi pada suhu 37oC selama 2 jam. 
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Setelah inkubasi, ditambahkan 1 ml NaN3 1 N dan 1 ml 
DNS, kemudian dipanaskan pada air mendidih selama 15 
menit. Setelah itu didinginkan pada air mengalir lalu diukur 
dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm 
(A540 akhir). Aktivitas enzim endo-1,4-β-glucanase dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 
Aktivitas enzim = [A540 awal - A540 akhir].V1.103 μmol/BM.V2.T 

 
A540 awal  : nilai absorbansi kadar glukosa sebelum 

inkubasi (mg/L),  
A540 akhir  : nilai absorbansi kadar glukosa setelah 

inkubasi (mg/L),  
BM  :  berat molekul glukosa,  
V1 :  volume larutan (ml),  
V2  :  volume enzim (ml)  
T  :  waktu inkubasi (menit).  
1 unit aktivitas enzim endo-1,4-β-glucanase didefinisi-

kan sebagai 1 μmol glukosa yang dilepaskan per menit. 
 
Pengukuran pH Sampel. Diambil sebanyak 10 ml 

sampel kemudian dilakukan pengukuran pH dengan 
menggunakan pH meter (Horiba F-23). 

Pengukuran biomassa bakteri berdasarkan nilai 
Optical Density (OD). Sebanyak 10 ml sampel diambil 
untuk mengetahui jumlah biomassa dari Bacillus sp. AR 
009. Pengukuran jumlah biomassa ini dilakukan dengan 
menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang  
600 nm. 

Rancangan percobaan dan analisis data. Penelitian 
ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan satu 
faktor perlakuan yaitu pH. Perlakuan yang digunakan yaitu 
pH 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Desain percobaan menggunakan 
desain completely randomized dengan 3 replikasi. Setiap 
pengambilan sampel menggunakan systematic sampling. 
Uji-t digunakan untuk menguji perbedaan antar perlakuan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim Endo-1,4-β-glucanase 
Carboxymethylcellulose (CMC) adalah substrat yang 

digunakan dalam deteksi awal untuk screening enzim 
selulase khususnya endoglukanase. Enzim selulase 
merupakan kelompok enzim glikosil hidrolase yang 
menghidrolisis oligosakarida dan polisakarida (Henrissat, 
1991). Aktivitas tertinggi enzim endo-1,4-β-glucanase dari 
Bacillus sp. AR 009 terjadi pada media dengan nilai pH 7 
yaitu sebesar 23,068 U/mL, diikuti oleh aktivitas enzim pada 
pH 4 sebesar 20,893 U/mL, pH 5 sebesar 15,258 U/mL, pH 
6 sebesar 14,452 U/mL, pH 9 sebesar 13,486 U/mL, dan 
pH 8 sebesar 12,762 U/mL (Gambar 1). Besar kecilnya nilai 
aktivitas enzim mempengaruhi kadar gula reduksi yang 
dihasilkan selama aktivitas enzim berlangsung. Pada pH 7 
didapatkan konsentrasi gula reduksi sebesar 124,565 mg/L, 
sementara itu pada pH 4, 5, 6, 8, dan 9 secara berturut-
turut didapatkan konsentrasi gula reduksi sebesar 112,826 
mg/L; 82,391 mg/L; 78,043 mg/L; 68,913 mg/L dan 72,826 
mg/L. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
semakin tinggi aktivitas enzim, maka semakin tinggi pula 
gula reduksi yang dihasilkan.  

Tingkat keasaman media sangat mempengaruhi 
aktivitas enzim. Gambar 1. menunjukkan bahwa aktivitas 
enzim endo-1,4-β-glucanase Bacillus sp. AR 009  memiliki 
karakter yang berlainan pada setiap media dengan nilai pH 
yang berbeda. Aktivitas tertinggi diperlihatkan pada pH 7. 

Hal penting yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
Bacillus sp. AR 009 secara aktif mendegradasi CMC pada 
kisaran pH netral sampai dengan asam (pH 7 sampai 
dengan pH 4). Hal ini mungkin disebabkan kemampuan 
adaptasi bakteri, yakni Bacillus sp. AR 009 selain mampu 
tumbuh pada pH netral juga mampu beradaptasi dengan 
cepat pada kondisi asam karena berasal dari lingkungan 
yang asam yaitu tanah gambut dengan nilai pH 4,5. Hasil 
penelitian ini mendukung pernyataan  Pometto III dan 
Crawford (1986) yang menyatakan bahwa mineralisasi 
substrat selulosa secara dominan terjadi pada kondisi pH 
asam. 
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Gambar 1. Pengaruh variasi pH media terhadap aktivitas enzim 
endo-1,4-β-glucanase Bacillus sp. AR 009 (A. pH 4, 5,dan 6; B. pH 
7, 8, dan 9). 

 
Lama waktu inkubasi hingga tercapainya aktivitas 

maksimum enzim, menunjukkan hasil yang berlainan pada 
setiap perlakuan. Pada media dengan  nilai pH 4 dan 5 
aktivitas tertinggi enzim dicapai pada hari ke-5, pH 6 pada 
hari ke-2, pH 7 pada hari ke-3, pH 8 dan 9 aktivitas 
tertingginya  berlangsung pada hari ke-4. 

Perubahan nilai pH 
Adanya aktivitas dari enzim endo-1,4-β-glucanase dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan pH dalam lingkungan 
media (Pometto III dan Crawford, 1986). Selama proses 
inkubasi Bacillus sp. AR 009, pH media cenderung berubah 
menjadi basa (Gambar 2). Hal ini kemungkinan disebabkan 
karena akumulasi produk yang berupa gula reduksi 
sederhana yang dihasilkan dari hidrolisis selulosa secara 
acak pada ikatan 1,4-D-glycosidic. Terjadinya perubahan 
nilai pH selama proses inkubasi sangat mempengaruhi 
kerja enzim karena perubahan pH menyebabkan terjadinya 
perubahan pada daerah katalitik dan konformasi dari enzim, 
dimana sifat ionik dari gugus karboksil dan gugus amino 
enzim tersebut sangat mudah dipengaruhi oleh pH (Pelczar 
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dan Chan, 1986). Selain itu, perubahan pH dapat 
menyebabkan denaturasi enzim sehingga dapat 
menimbulkan hilangnya fungsi katalitik enzim (Dick et al., 
2000). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pH 
merupakan salah satu faktor yang memiliki potensi untuk 
mempengaruhi aktivitas enzim, serta sangat erat kaitannya 
dengan fungsi aktif enzim, kelarutan substrat, dan ikatan 
enzim-substrat. (Pelczar dan Chan, 1986). Hal ini pula yang 
menyebabkan terjadinya perubahan kerja enzim yang 
dihasilkan oleh Bacillus sp. AR 009 selama waktu inkubasi 
berlangsung. 
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Gambar 2. Fluktuasi nilai pH selama berlangsungnya aktivitas 
enzim endo-1,4-β-glucanase  

Biomassa 
Selama 5 hari masa inkubasi terjadi perubahan nilai 

biomassa dari Bacillus sp. AR 009. Pada pH 4 terjadi 
peningkatan jumlah biomassa secara optimum pada hari 
ke-3 yaitu sebesar 0,114. Pada media dengan pH 5, jumlah 
biomassa tertinggi terjadi pada hari ke-5 yaitu sebesar 
0,109. Media dengan pH 6 mengalami kenaikan jumlah 
biomassa pada hari ke-4 yaitu sebesar 0,629 seiring 
dengan naiknya nilai aktivitas enzim. Kenaikan jumlah 
biomassa secara maksimum pada media dengan pH 7 dan 
8 terjadi pada hari ke-4 yaitu sebesar 0,570 dan 0,707. 
Begitupun halnya dengan pH 9, nilai OD maksimum terjadi 
pada hari ke-5 yaitu sebesar 0,676. Selama aktivitas enzim 
berlangsung, terjadi pula perubahan jumlah biomassa 
bakteri (Gambar 3). Tetapi hubungan antara perubahan 
nilai biomassa yang diukur berdasarkan nilai OD tidak 
signifikan dengan perubahan aktivitas enzim. Selama 
proses degradasi selulosa berlangsung, terjadi peningkatan 
jumlah biomassa, meskipun demikian terjadinya perubahan 
tersebut tidak memperlihatkan suatu perbandingan yang 
lurus pada media dengan pH 4. Hal ini terlihat pada hari ke-
5 yakni telah terjadi penurunan jumlah biomassa, dan 
sementara itu pada kondisi yang sama terjadi peningkatan 
aktivitas enzim endo-1,4-β-glucanase. Terjadinya kenaikan 
aktivitas enzim pada pH media 4 dipengaruhi oleh 
perubahan nilai pH dan bukan oleh perubahan jumlah 
biomassa bakteri karena pada hari ke-5 tersebut terjadi 
kenaikan nilai pH. Hasil yang sama juga terjadi pada 
perlakuan yang lain.  
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Gambar 3.  Profil perubahan jumlah biomassa bakteri berdasarkan 
nilai Optical Density (OD) yang berlangsung pada pH media 4, 5, 6, 
7, 8, dan 9. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai aktivitas 
maksimum enzim endo-1,4-β-glucanase dari Bacillus sp. 
AR 009 adalah 23,068 U/mL  yang dicapai pada hari ke-3 
dari waktu inkubasi pada media dengan pH 7 dan kondisi 
temperatur 37°C. Gula reduksi yang dihasilkan pada kondisi 
tersebut adalah 124,565 mg/L. Selama aktivitas enzim 
berlangsung, tingkat keasaman media cenderung berubah 
menjadi lebih basa dari kondisi awal. Tidak ada hubungan 
yang signifikan antara nilai aktivitas enzim dengan 
biomassa bakteri yang diukur dengan menggunakan nilai 
kerapatan optis (opitcal density). 

    Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui kemampuan Bacillus sp. AR 009 dalam 
menghasilkan exo-1,4-β-glucanase serta β-glucosidase.  

DAFTAR PUSTAKA 

Dick, W.A., L. Cheng and P. Wang. 2000. Soil acid and alkaline phosphatase 
activity as pH adjustment indicators. Journal of Soil Biology and 
Biochemistry 32: 1915-1919. 

Henrissat, B. 1991. A Classification of glycosyl hydrolases based on amino 
acid sequence similarities. Journal of Biochemistry 280: 309-316. 

Lynd, L.R., P.J. Weimer, W.H. van Zyl, and I.S. Pretorius. 2002. Microbial 
cellulose utilization: fundamentals and biotechnology. Microbiology and 
Molecular Biology Reviews 66 (3): 506-577. 

Miller, G.L. 1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of 
reducing sugar. Analisys of Chemistry 31 (2): 426-428. 

Pelczar, M.J. and E.C.S. Chan. 1986. Dasar-dasar Mikrobiologi. 
Penerjemah: Hadi, R.S. Jakarta: UI Press. 

Pometto III, A.L. and D. L. Crawford. 1986. Effects of pH on lignin and 
cellulose degradation by Streptomyces viridosporus. Journal of 
Applied and Environmental Microbiology 52 (2): 246-250.  

Robson, L.M. and G.H. Chambliss. 1989. Enzymes Microbial Technology. 
11: 626-644. 

Sudiana, I.M. 2002. Characteristic of CMC-ase of Bacillus sp. Isolated From 
Gunung Halimun National Park. Berita Biologi 6 (1): 131-136.  

 



B I O D I V E R S I T A S ISSN: 1412-033X  
Volume 6, Nomor 4 Oktober 2005 
Halaman: 245-247 

 

 
 
 

♥ Alamat korespondensi:  
Jl.Ir. H.Juanda 18 Bogor 16002 
Tel. +62-251-324006. Fax.: +62-251-325854 
e-mail: noviknur@yahoo.com 
 

 

Karakterisasi Pigmen dan Kadar Lovastatin Beberapa Isolat 
Monascus purpureus 

Pigment characterization and lovastatin content of Monascus purpureus isolates 
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ABSTRACT 

Research on characterization of pigment and lovastatin content of M. purpureus had been done. The aim of the research was to select 19 
isolates of M. purpureus which produced the highest lovastatin content, and whether there was any correlation between pigment content 
and the lovastatin content. The isolates were grown on slant agar of bean sprout extract agar for 14 days. The spores suspension was 
inoculated to sterile cooked rice IR 42, then incubated for 14 days at 27-32oC. The fermented rice called “angkak”, dried in oven at 40-45oC 
for two weeks. The dried “angkak” was powdered to measure the content of the pigment and lovastatin. By using spectrophotometer the 
content of the yellow pigment and the red pigment at 390 nm and 500 nm wavelength respectively, could be detected. The content of 
lovastatin could be measured by using HPLC. The result showed that all the tested isolates could produce lovastatin compound, the yellow 
and the red pigment. The highest lovastatin content was 0.92% which produced by JmbA isolate. There was no correlation between the 
pigment and the lovastatin content. 
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PENDAHULUAN 

Penyakit jantung dan stroke menempati urutan pertama 
penyebab kematian baik di negara-negara maju maupun 
negara berkembang. Salah satu faktor resiko langsung 
serangan jantung adalah kadar kolesterol darah yang tidak 
normal (Soeharto, 2004). Kolesterol, ester kolesterol serta 
trigliserida dalam arteri berasosiasi dengan sejumlah besar 
kolagen dan glukosaminoglukan serta sel-sel otot polos 
dalam dinding pembuluh darah membentuk plak yang 
menonjol ke lumen. Keadaan ini dinamakan aterosklerosis. 
Plak yang menonjol ke dalam lumen secara nyata akan 
menyebabkan penyempitan arteri (Spector, 1993). 
Penyempitan arteri akan menyebabkan terhambatnya aliran 
darah dalam arteri. Jika hambatan ini terjadi dalam arteri 
yang menuju ke jantung akan menyebabkan penyakit 
jantung koroner, dan jika terjadi pada arteri yang menuju ke 
otak akan menyebabkan stroke (Soeharto, 2004).  

Kapang jenis Monascus purpureus tidak banyak 
ditemukan di alam, sebagian besar dapat ditemukan pada 
produk makanan. Hawksworth dan Pitt (1983) menyatakan 
bahwa jenis kapang ini penting dalam produksi makanan 
fermentasi di Asia, terutama pada angkak. Angkak adalah 
produk fermentasi dari beras oleh kapang M. purpureus 
yang diproduksi dengan sistem fermentasi media padat. 
Angkak ini merupakan produk komersial di negara Cina 
bagian Selatan, Filipina dan Indonesia. Angkak biasanya 
digunakan sebagai pengawet dan pewarna makanan 

seperti daging, ikan dan keju. Di samping itu bahan ini 
digunakan juga untuk pembuatan minuman anggur beras 
dan minuman lainnya (Steinkraus, 1983; Ma et al., 2000). 
Heber (1999) mengatakan bahwa M. purpureus pada beras 
angkak mempoduksi senyawa yang dapat menghambat 
sintesis kolesterol yang disebut lovastatin. Angkak 
mengandung beberapa bahan aktif, yang dominan adalah 
senyawa terpenoid yaitu mevinolin dan monakolin (inhibitor 
HMG-KoA reduktase), asam-asam lemak tidak jenuh dan 
bahan-bahan lain seperti protein, asam amino, fitosterol, 
isoflavon dan glikosida, serta berbagai pigmen (Blanc et al., 
1995 dalam Anon., 2004).  

Menurut Suwanto (1985), terdapat enam komponen 
utama dari pigmen yang dihasilkan oleh M. purpureus. 
Keenam pigmen tersebut adalah rubropunktatin (merah), 
monaskorubrin (merah), monaskin (kuning), ankaflavin 
(kuning), rubropunktamin (ungu) dan monaskorubramin 
(ungu). Hasil penelitian Fardiaz et al. (1996) menyatakan 
bahwa pigmen yang dihasilkan oleh kapang M. purpureus 
tidak bersifat toksik serta tidak mengganggu sistem 
kekebalan tubuh. Hiperkolesterolemia merupakan salah 
satu faktor primer yang menyebabkan aterosklerosis dan 
juga meningkatkan resiko terkena penyakit jantung koroner 
yang merupakan salah satu penyebab utama kematian di 
dunia saat ini. Oleh karena itu pencegahan maupun 
pengobatan terhadap hiperkolesterolemia merupakan objek 
penelitian yang cukup banyak dilakukan saat ini. Dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan, sekarang angkak juga 
digunakan untuk keperluan medis. Angkak mengandung 
senyawa lovastatin yang dapat digunakan sebagai obat, 
karena senyawa tersebut dapat menurunkan kadar 
kolesterol darah (Palo, 1960; Hesseltine, 1965; Ma et al., 
2000). Heber, (1999) menyatakan bahwa lovastatin dapat 
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menurunkan kadar kolesterol darah sebesar 11-32% dan 
kadar trigliserida sebesar 12-19%.  

Studi yang dilakukan di UCLA dan dipublikasikan dalam 
American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa 
pemberian 2400 mg angkak per hari pada manusia dapat 
menurunkan kolesterol, trigliserida dan kolesterol LDL 
sesudah 8 minggu. Para peneliti tidak menemukan adanya 
efek buruk pada uji fungsi hati dan ginjal yang dilakukan 
sesudah dan sebelum perlakuan (Anon., 2004). Penurunan 
kadar kolesterol merupakan pencegahan primer dan 
sekunder terhadap penyakit jantung dan komplikasi lain dari 
aterosklerosis. Lovastatin dikenal juga dengan nama 
monakolin K atau mevinolin. Senyawa ini dapat digunakan 
sebagai obat untuk menurunkan kadar kolesterol darah 
manusia, karena senyawa ini dapat menghambat sintesis 
kolesterol yakni menghambat aktivitas HMGCoA reduktase 
enzim penentu biosintesis kolesterol (Brown dan Goldstein 
1991). Pemberian lovastatin secara rutin kepada penderita 
hiperkolesterolemia dapat menurunkan kadar kolesterol 
darah hingga 30% (Voet et al., 1999) 

Kandungan protein beras umumnya berkisar antara 6-
10%. Beras juga mengandung vitamin B, fosfat, kalium, 
asam amino dan garam zinc. Kandungan senyawa-
senyawa ini dapat mempengaruhi produksi pigmen (Linn,, 
1973). Khusus untuk asam amino, methionin merupakan 
asam amino esensial bagi biosintesis lovastatin, karena 
merupakan prekursor langsung (Stocking dan Williams 
2003). Telah diisolasi, dikarakterisasi dan diidentifikasi 19 
isolat M. purpureus yang dikoleksi dari beberapa lokasi di 
Indonesia. Karakter penting dari kapang jenis ini bahwa 
kapang tersebut dapat memproduksi senyawa lovastatin 
yang dapat menghambat sintesis kolesterol, pereduksi 
resiko aterosklerosis, jantung koroner dan stroke  

Penelitian ini bertujuan untuk menyeleksi 19 isolat M. 
purpureus tersebut, yakni yang mampu menghasilkan kadar 
pigmen dan senyawa lovastatin tertinggi, di samping itu 
juga untuk mengetahui korelasi antara kadar pigmen 
tersebut dengan kandungan lovastatin.  

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini menggunakan 19 isolat M. purpureus yang 
disimpan pada Kultur Koleksi Bidang Mikrobiologi, Puslit 
Biologi-LIPI, Bogor. Bahan lain yang digunakan adalah 
media ekstrak tauge agar, nasi dari beras putih IR 42, 
methanol, asetonitril, asam fosfat 0,1%, dan standard 
lovastatin.  

Pembuatan inokulum/ starter. Isolat M. purpureus 
yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 19 isolat. 
Setiap isolat ditumbuhkan pada agar miring ekstrak tauge 
agar dalam tabung reaksi. Kemudian biakan diinkubasi 
pada suhu 27-32oC selama 14 hari. Setelah 14 hari 
suspensi spora dibuat dengan cara memasukkan 2,5 mL 
aquades steril ke dalam setiap biakan dalam tabung reaksi. 
Permukaan biakan agar miring dikikis sehingga didapatkan 
suspensi spora. Nasi sebanyak 25 g dimasukkan ke setiap 
cawan petri lalu disterilisasi. Setelah nasi menjadi dingin, 
suspensi spora diinokulasikan, lalu diinkubasi selama 14 
hari pada suhu 27-32oC. Nasi yang telah difermentasi 
dikeringkan dalam oven pada suhu 40-45oC, selama 
seminggu. Nasi yang sudah kering yang disebut angkak 
dihaluskan sampai berbentuk serbuk. Serbuk ini siap 
digunakan untuk inokulum sebagai starter. 

Fermentasi nasi sebagai media padat. Setiap cawan 
petri diisi dengan 25 g nasi lalu disterilisasi. Setelah nasi 
dingin diinokulasi dengan 2 g inokulum untuk setiap cawan 

petri, kemudian diinkubasi selama 14 hari pada suhu 27-
32oC. Hasil fermentasi dikeringovenkan selama 7 hari 
dengan suhu 40-45oC, dan diblender sampai menjadi 
serbuk. Serbuk ini siap untuk diukur kadar pigmen dan 
kadar lovastatinnya. 

Pengukuran pigmen. Untuk pengukuran pigmen dari 
angkak, ditimbang sebanyak 0,05 g serbuk angkak, 
kemudian diekstrak dengan 10 mL methanol dan dilakukan 
pengocokan selama 24 jam. Kemudian ekstrak disaring 
sehingga didapatkan filtrat. Dengan menggunakan 
spektrofotometer pada panjang gelombang 390 nm kadar 
pigmen kuning dapat diukur, dan pigmen merah diukur 
dengan panjang gelombang 500 nm. 

Pengukuran lovastatin. Lovastatin dapat diukur dari 
serbuk angkak. Satu gram serbuk angkak diekstrak dengan 
2 mL asetonitril dan 0,1 mL asam fosfat 0,1%, dari 
dibiarkan selama 30 menit, kemudian larutan disentrifuse 
dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. 
Supernatannya diambil dan diinjeksikan pada kolom HPLC, 
maka kadar lovastatin dapat diukur.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengukuran kadar pigmen 
Gambar 1 memperlihatkan bahwa setiap isolat dari 19 

isolat M. purpureus yang diuji dapat memproduksi pigmen 
kuning dan pigmen merah. Kandungan pigmen merah lebih 
tinggi dibandingkan dengan pigmen kuning,  masing-
masing absorbansinya berkisar antara 0,17-2,33 dan 0,40-
2,58 (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Hasil pengukuran kadar pigmen dan kadar lovastatin 
angkak. 
 

Kadar pigmen 
Isolat Kuning rerata 

(A 390 ; n=2) 
Merah rerata 
(A 500 ; n=2) 

Kadar 
lovastatin  

(n=2) 
Prba 0,6570 0,9525 0,12555 
Stba 0,8745 0, 7770 0,05130 
Bnya 2,0040 2,0565 0,12420 
Mlga 1,1160 0,7140 0,04785 
Mllgb 0,9270 1,3485 0,50385 
Srba 0,7710 1,2330 0,22235 
Srbb 2,3310 2,5575 0,27040 
Srbc 1,1310 1,0785 0,16400 
Srbd 0,3150 0,4050 0,12730 
Srbe 0,1740 2,4975 0,34185 
Yga 0,9060 1,1145 0,10785 
Ygbm 0,7530 0,9660 0,16350 
Ygc 0,8985 1,2900 0,25560 
Ygd 1,0320 1,8060 0,25720 
Sla 0,9975 1,1475 0,09125 
Slb 0,5445 0,5130 0,10880 
Slc 1,1695 2,5860 0,14160 
JmbA 0,9315 1,1070 0,92095 
JmbB 0,4755 0,4350 0,08340 
Keterangan: n = jumlah ulangan 

 
 
Kadar pigmen yang dihasilkan berbeda-beda untuk 

setiap isolat, baik pigmen kuning ataupun pigmen merah. 
Kadar pigmen kuning absorban tertinggi dihasilkan oleh 
isolat Srbb yaitu sebanyak 2,33, sedangkan yang terendah 
dihasilkan oleh isolat Srbe yakni sebanyak 0,17. Kadar 
pigmen merah tertinggi dihasilkan oleh isolat Slc yakni 
absorbansinya sebanyak 2,58, yang terendah dihasilkan 
oleh isolat Srbd yakni absorbansinya sebesar 0,40. Jamur 
M.purpureus ini dapat menghasilkan pigmen merah yang 
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intensif sebagai produk metabolit jika dikultivasi 
pada beras pera yang telah dimasak (Sharpe, 
2004). Di Cina produk ini sudah lama 
dimanfaatkan untuk membuat bir merah, sebagai 
pengawet makanan, serta untuk menjaga warna 
dan rasa ikan, keju dan daging (Steinkraus, 
1983). 

Gambar 1 memperlihatkan bahwa pigmen 
kuning yang dihasilkan oleh isolat Slc sebesar 
2,59, Srbb 2,56 dan Bnya sebesar 2,06. isolat Slc 
merupakan isolat yang dapat menghasilkan 
pigmen kuning yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan isolat-isolat lainnya. Isolat-isolat 
penghasil pigmen merah yang tinggi adalah Srbb 
sebesar 2,33 ; Bnya 2,00 ; dan Slc 1,17. Dari 19 
isolat yang diuji, ternyata isolat-isolat Srbb, Slc 
dan Bnya merupakan isolat-isolat yang baik 
untuk penghasil pigmen kuning dan pigmen 
merah yang terbaik. 

Kadar lovastatin 
Dari hasil pengukuran diketahui bahwa 

kesembilan belas isolat yang diuji mampu 
menghasilkan lovastatin dengan kadar yang 
bervariasi, mulai dari 0,05% sampai 0,92% 
(Tabel 1). Kadar yang terendah dihasilkan oleh 
isolat Mlga, sedangkan yang tertinggi dihasilkan 
oleh isolat Jmba. Gambar 2. memperlihatkan 
bahwa kandungan lovastatin dari semua isolat yang diuji 
relatif cukup tinggi sebagaimana terukur dalam absorbansi 
yaitu sebesar 0,05-0,92%. Kandungan lovastatin ini jauh 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan penelitian Kasim et al. 
(2006), yang menggunakan substrat padat beras merah, 
dengan kandungan lovastatinnya hanya berkisar antara 
0,20-0,27%. Di sini terlihat bahwa substrat padat beras 
putih lebih baik dibandingkan dengan substrat padat beras 
merah untuk penghasil lovastatin. 

Beras pera atau beras putih mempunyai kandungan 
amilosa tinggi yakni sekitar 25-30% dan amilopektin rendah 
(Santoso, 1985). Kandungan tersebut merupakan substrat 
yang baik untuk pembuatan angkak dan untuk kandungan 
lovastatinnya. Sedangkan beras merah termasuk kategori 
beras ketan yang mempunyai kadar amilosa yang rendah 
yakni < 9%. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua 
isolat yang diuji (19 isolat) M. purpureus dapat 
menghasilkan lovastatin dengan kadar yang bervariasi. 
Kadar lovastatin tertinggi dihasilkan oleh isolat JmbA yakni 
sebesar 0,92%, sedangkan yang terendah dihasilkan oleh 
isolat MlgA yaitu sebesar 0,05%. Di samping menghasilkan 
lovastatin semua isolat yang diuji juga dapat menghasilkan 
pigmen kuning dan pigmen merah dengan kadar yang 
berbeda. Pigmen kuning tertinggi dihasilkan oleh isolat Srbb 
dan yang terendah oleh isolat Srbe. Kadar pigmen merah 
tertinggi dihasilkan oleh isolat Slc dan yang terendah oleh 
isolat Srbd. Baik kandungan pigmen kuning ataupun 
pigmen merah tidak ada korelasinya dengan kandungan 
lovastatin. Pigmen merah umumnya lebih dominan 
daripada pigmen kuning. Isolat M. purpureus JmbA 
direkomendasikan menjadi kandidat untuk uji hayati fungsi 
lovastatin. 
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Gambar 1. Diagram kadar pigmen kuning dan pigmen merah dari 19 isolat M. 
purpureus. 
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Gambar 2. Kadar lovastatin dari 19 isolat M. purpureus.  
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ABSTRACT 

Nepenthes is one of the popular genus of pitcher plants. Research on the biodiversity and growth beharviour of Nepenthes spp. in Tanjung 
Puting National Park was carried out. There were four species studied, namely: N. ampullaria, N. mirabilis N. rafflesiana, and N. x. 
hookeriana,. There were about 2096 individuals recorded in this study consisting of 1322 N. ampullaria, 1332 N. mirabilis, 141 N. 
rafflesiana, and 111 N. x. hookeriana. Variation of tendril positions occurred in 1 rosette plant and 3 climbing stems (mature plants) of N. 
ampullaria, 2 rosettes and 9 mature N. mirabilis, 1 rosette and 4 mature N. rafflesiana, 2 rosettes and 2 mature N. x. hookeriana. Their 
habitats were also very specific. It was noted that 6 species of other plants were grown and associated with the Nepenthes spp. 

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: biodiversity, growth beharviour, Nepenthes ampullaria, Nepenthes mirabilis, Nepenthes rafflesiana, Nepenthes x hokeriana, 
Tanjung Puting National Park. 

INTRODUCTION 

Indonesia is a tropical country that is rich in plant 
diversity in many areas of forests. Forest is a habitat for 
various plants which are either determined or 
undetermined. Many kinds of plants have been used for 
human life. However still so many plants are not used yet 
and the potentials remain unrecognised. Amongst the plant 
diversity, Nepenthes is the most popular pitcher plant. 
Kalimantan or Borneo has many areas of tropical forests. 
Nevertheless since the reduction of natural petroleum and 
local government and the inhabitants turn to find other 
income in non-petroleum sectors. As a result, many forest 
areas have been over-exploited. This activity has been 
uncontrolled and ignored any attempts of rehabilitation for 
sustainability in the future. This has lead to forest 
destruction along with habitat disturbance for plant livings. 

Nepenthes grows widely throughout Borneo (Phillipps 
and Lamb, 1996; Clarke, 1997). Unfortunately, land clearing 
and conversion has caused the habitat lost of many 
Nepenthes population. This population decrease was also 
caused by illegal collection by local and foreign collectors 
for a long time (Phillipps and Lamb, 1996; Clarke, 1997; 
Cheek and Jebb, 2001; Anon, 2003). Several populations 
remain in Tanjung Puting National Park, Central Kalimantan 
Province. This pitcher plant is known as a rare, attractive 
and unique plant. This plant has “a picher-like organ” on the 
leaf apex. This organ functions as insect-prey trapper to 
meet the protein requirement. Nepenthes is classified as 
rare based on IUCN and WCMC (Cheek and Jebb, 2001). 
In Indonesia all plants are protected by Peraturan 
Pemerintah (Government Law) No.7, 1999 about protection 
and conservation of plant and wildlife (Mogea et al., 2001). -

Therefore the trade of this plant is controlled internationally 
under CITES (D’amato, 1998).  

In Indonesia Nepenthes has been used by local people 
for a long time. The stems are used for rope or woven 
handicrafts. The big pitchers are used for cooking rice and 
traditional foods (Tamin and Hotta, 1986). The liquid 
substances inside the pitcher covered by the lid on the 
peristome are used for healing the eyes sickness, cough, 
stomach upset, burn injury, skin diseases and stopping 
urine expelled by children. Besides they are used as 
decorative plants by exposing the unique of the variation of 
pitcher shape and color (Danser, 1928; D’amato, 1998; 
Handayani, 2001; Handayani and Yulia, 2001). Recently 
Nepenthes has been attractive to researchers to be studied 
in molecular farming. 

According to Jebb and Cheek (1997) and Cheek and 
Jebb (2001) there are 87 Nepenthes species in the world. 
Most of them are grown and distributed in Malesian Region. 
There are only 8 species occurred outside the region: 
Madagascar (2), Seychelles (1), Sri Lanka (1), India (1), 
Indochina (6-8), Solomon Archipelago (1), New Caledonia 
(1), and Australia (1). Jebb and Cheek (1997) reported that 
the Nepenthes centre of distribution is Indonesia. In 
Indonesia, most of them occurred in Borneo (approximately 
40 species), Sumatra (about 25 species), Java (2 species), 
Moluccas and Celebes (10 species) and Papua/New 
Guinea (11 species).  

The Tanjung Puting National Park (TPNP) is one of the 
natural habitats of the pitcher plants in Indonesia. The Park 
is geographically located between 2º35’-3º20’ S and 
111º50’ E. This area is approximately 415.040 ha and 
bordered by the rivulet of Kumai river, Sekonyer river on the 
North, Seruyan river on the East, and the coastal areas of 
Java Sea. Various apexe ecosystems also occurred in 
TNTP such as lowland tropical forests, heaths, freshwater 
vegetation, peat vegetation, coastal vegetation and 
secondary forests. Such conditions allow the pitcher plants 
to grow well in TPNP. This research aimed to inventory the 
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Nepenthes species in TPNP areas. Growth behaviors were 
recorded. 

MATERIALS AND METHODS 

This study site was in forest areas of Tanjung Harapan 
and Pesalat, Tanjung Puting National Park (TPNP), Central 
Kalimantan Province, from July to August 2004. The 
Nepenthes species in TPNP was identified by counting the 
numbers and observing morphologically the species 
discovered in each plot. Plots 10 x 10 m2 was located in 
randomized design. Well-known species were identified 
directly in the field and unknown species were collected as 
herbarium specimens to be identified later. The 
identification key will be constructed. In addition, the growth 
behavior was studied. Data collection in the plots 
constructed in the fields include several variables: tree 
species associated, the number of leaves per stem of 
Nepenthes, the number of leaves producing pitchers (fertile 
leaves), and sterile leaves, the size of pitcher and its parts 
size, tendril position, and the microclimate. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Diversity of Nepenthes 
In Tanjung Harapan and Pesalat, Tanjung Puting Natio-

nal Park, four Nepenthes species were found: Nepenthes 
ampullaria, Nepenthes mirabilis, Nepenthes. rafflesiana and 
Nepenthes x hookeriana. A key of identification has been 
constructed as follows based on morphological observation: 

 
a. Leaves petiolate .......................................................................  2.  
b. Leaves sessile, short-petioled ................................  N. ampullaria.  
a. The margin of leaves hairy ......................................... N. mirabilis.  
b. The margin entire .....................................................................  3.  
a. The peristome elongated into a neck ...................  N. rafflesiana. 
b. Not an elongated neck at the peristome .........  N. x hookeriana. 

Nepenthes ampullaria Jack. 
Stems climbing, up to 8 m high, slender and smooth. 

Leaves of the rosettes, very short internodes (almost 
absent), minute more like tendrils, petiolate, lanceolate, 1-3 
cm long and 0.3-0.7 cm broad, the apex acute. Pitchers of 
the rosettes dense, oblong, ‘pot’ like. Tendrils yellowish 
green, red-brownish red. Pitchers green-yellowish green, 
green with red or violet spots, 3-8 cm high, the 
circumference 5-15 cm. Wings ribbed, 0.3-1.2 cm broad. 
Mouth orbicular with periscope extended in the inner part 
towards the inner part of the mouth, 1.5-4.5 cm long and 1-
4 cm broad. Peristome 0.7-2 cm long, green-yellowish 
green or red to violet-red. Lid spathulate, 1.2-4 cm long and 
0.4-1.5 cm broad, green-purplish red. Leaves of the 
climbing stems (mature plants), sessile or with a short 
petiole, lanceolate to spathulate, 10,5-18,0 cm long and 3,4-
5,8 cm broad. Tendrils 3,4-5,7 long. Lamina surface 
(adaxial) dark green, abaxial brownish green with delicate 
hairs. Pitchers of the climbing stems slightly higher and 
more slender. Tendrils green-brownish green, tendrils 3,4-
5,7 cm long. Pitchers 4,6-5,4 cm high and the 
circumference 5,8-8,7 cm. Pitchers green, violate-red 
spotted. Pitchers without wings. Mouth orbicular, 2,1-2,3 cm 
long and 1,6-1,7 cm broad. Peristome 0,5-0,7 cm broad, 
green and violet alternately. Lid spatulate, 2-2,1 cm long 
and 0,5-0,7 cm broad, green-purplish red spotted green. 
The pitcher of N. ampullaria was presented in Figure 1.  

Nepenthes mirabilis Druce. 
Stems climbing, up to 10 m high, slender, smooth, thick 

with prominent internode. Leaves of rosettes sessile, 
lanceolate rarely ovate, 5-14 cm long and 1-4 cm broad, at 
apex acute, margin with hairs. Tendrils of the rosettes 2,5-7 
cm long, reddish-yellow green. Pitchers of the rosettes 
bowl-like, narrowly and obliquely ovate in the lower half, 
cylindrical or somewhat narrowed towards the mouth, 
brownish-red green, 5,5-8 cm high, the circumference 4-7 
cm, with ribs, 0,1-0,3 cm broad. Mouth nearly round, 1,5-2 
cm long and 1-1,5 cm broad. The peristome 0,1-0,2 cm 
broad, brownish-red green. The lid orbicular or orbicular 
ovate, 1-1,8 cm long and 1-1,5 cm broad, purplish-red 
green. Leaves of the climbing stems petiolate, the length of 
the petioles 4-10 cm, ovate-lanceolate, 17,5-25 cm long and 
4,5-8 cm broad, acute at the apex, gradually attenuate into 
the base, margin entire or with delicate hairs. Tendrils 10-23 
cm long, green-yellowish green. Pitchers more like those of 
the rosettes, frequently larger than these, 7-17 cm high, the 
circumference 3,5-10 cm, green-brownish red, without 
wings. Mouth oval, 1,2-3,5 cm long and 0,8-3,5 cm broad. 
Peristome 0,1-0,4 cm broad, green-brownish red. Lid 
orbicular, 1,2-3,5 cm long and 0,8-3,5 cm broad, green-
reddish brown. The pitcher of N. mirabilis was presented in 
Figure 2.  

Nepenthes rafflesiana Jack.  
Stems climbing, up to 9 m high, slender, smooth. 

Leaves of the rosettes petiolate, 4-11 cm long, green. 
Lamina lanceolate, 18-38 cm long and 4-9 cm broad, acute 
at the apex, gradually or abruptly attenuate at the base, 
margin entire, adaxial dark green and abaxial reddish 
green. Tendrils 10-12 cm long, yellowish green-reddish 
green. Pitchers rounded at the base, conical to the top, pale 
yellow-purplish red spotted green, 8-19 cm high, the 
circumference 6-20 cm. Wings ribbed, 0,3-3,5 cm wide, 
purplish-spotted green. Mouth oval, narrowed above, 2-6 
cm long and 1,5-5 cm broad. Peristome 0,7-1 cm wide, red-
purplish red, with an elongated neck at the peristome and 
join with the base of the lid. The neck 1,5-3,5 cm long, red-
purplish red. Lid ovate, 2,5-9 cm long, 2-6 cm wide, purplish 
spotted green. Leaves of climbing stems 7-10,5 cm long, 
lanceolate, 20-38 cm long dan lebar 6-11 cm, acute to 
gradually attenuate at the apex, adaxial green abaxial 
reddish green. Tendrils 15-40 cm long, purplish-spotted 
green. Pitchers infundibulate (funnel-shaped), green with 
some purple, 17,2-22,5 cm high, the circumference 5,7-13,0 
cm, wings absent or if present raised-strip-like shaped. 
Mouth oval, elongated into a neck up to 6-6,2 cm long, 5-
5,2 cm wide. Peristome 1,2-1,9 cm wide, green with red or 
violet spotted in very different degres. Neck 3-3,5 cm long, 
green and violet alternately. Lid oval, 8-9 cm long and 6-6,2 
cm broad, violet-red spotted green. The pitcher of N. 
rafflesiana was presented in Figure 3. 

Nepenthes x hookeriana Lindl. 
Stems climbing up to 7 m, slender, smooth. Leaves of 

the rosettes branched, 3-8 cm long. Lamina lanceolate to 
spathulate, 5,5-32 cm long, 2-7 cm wide, acute to 
acuminate at the apex, green. Tendrils 3-40cm long, green 
with some violet. Pitchers obliquely urceolate (urn-shaped), 
green with red to violate-red spots, 7-10 cm high, the 
circumference 9-13 cm. Wings ribbed with the ribs 0,5-2 cm 
broad, violet-spotted green. Mouth horizontal in front, 
abruptly incurved towards the lid, 2-4,5 cm long, 2-4 cm 
broad. Peristome elongated into a short neck with the outer 
margin involute, the inner part flat, up to 0,8-1,5 cm broad,  
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Figure 1. N. ampullaria Jack 
 
 

Figure 2. N. mirabilis Druce 
 

  
  
Figure 3. N. rafflesiana Jack. Figure 4. N. x hookeriana Lindl. 
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green with violet-red stripped. Lid elliptic-oblong, rounded at 
the apex, 2-4 cm long, 1,5-2,5 cm broad, red to violet-red 
spotted. Leaves of the climbing stems branched 3-7 cm 
long. Lamina lanceolate to spathulate, 19-33 cm long and 
5,2-7 cm wide, acute to acuminate at the apex, adaxial 
green, abaxial reddish green. Tendrils 14-14,7 cm long, 
yellowish green to violet-red. Pitchers infundibulate (funnel-
shaped), violet-red spotted green, 7,3-11,5 cm high, the 
circumference 7-10 cm. Wings raised strip-like. Mouth oval 
berbentuk bulat telur, 3,1-4,5 cm long and 2,5-4 cm wide. 
Peristome 1-1,7 cm broad, yellowish green with violet-red 
blotches. Lid elliptic-oblong, rounded at the apex and base, 
2,2-4 cm long, 2-4 cm broad, violet-red spotted green. The 
pitcher of N. x hookeriana was presented in Figure 4. 

Population number 
The pitcher plant populations were easily found In 

Tanjung Harapan and Pesalat. In Tanjung Harapan, 
Nepenthes were found along Beguruh and Feeding Tracks, 
meanwhile in Pesalat they were found in Tracking and 
Padang Ilalang Tracks. The number of Nepenthes 
population in Tanjung Harapan and Pesalat was presented 
in Table 1.  

N. mirabilis were the most frequently-found individuals 
meanwhile the least ones were N. x hookeriana. The most 

dense populations were found in Beguruh Track i.e. 1074 
individuals. In this location, the four Nepenthes grow in 
group. In this Track, the Nepenthes also prefers various 
places from shady until open areas, wet to dried and at 
riverside. Furthermore Nepenthes rafflesiana, N. ampullaria 
and N. x hookeriana tend to prefer dried and shady areas. 
On the other hand, N. mirabilis was more frequently found 
in open areas at either wet such as riverside or dried areas. 
The pitcher plants were found as many as 669 individuals of 
N. mirabilis in Feeding Track. It may be caused by the 
location of this Track which was undergorbicular. 
Nevertheless there was one open area which is covered 
fern Gleichenia linearis (paku resam – Indonesian). 

Most areas in Tracking Track in Pesalat were shaded. 
Jalur tracking. Nepenthes rafflesiana, N. ampullaria, and N. 
x hookeriana grows here which were 773 individuals. 
Interestingly, N. x hookeriana was only found if associated 
with either N. ampullaria or N. raffflesiana, because N. x 
hookeriana is a hybrid between the parents of these two 
species (Danser, 1928; Phillipps and Lamb, 1996; D’amato, 
1998; Cheek and Jebb, 2001). Furthermore Padang Ilalang 
areas were more open. The location was originated in 
burning areas so that Imperata cylindrica (ilalang – 
Indonesian), Melastoma malabathricum and Gleichenia 
linearis can be found frequently. This land characters are 

commonly known as an indicator of marginal 
lands. It is interesting to note that N. mirabilis 
can grow well in this land. 

Leaf 
Leaf is very important for Nepenthes to 

perform photosynthesis and produce protein 
that comes from digestion zone in the pitcher. 
Fertile leaves of rosettes in the four species of 
Nepenthes are more than those of the mature 
plants. The number of fertile and sterile leaves 
each stem and the total number of leaves in 
the study species are presented in Table 2. 

From the results above, the rosettes 
produced more pitchers than the mature 
plants. This can be related to the function of 
the pitchers as a prey trapper. The pitchers of 
the rosettes trap preys (insects) on the 
gorbicular. It is known that the number of 
insects living on the gorbicular is more than 
that of the flying ones. Therefore the rosettes 
require more pitchers to traps the more insects 
and vice versa in the mature plants.  

Tendrils 
Tendrils are organ which eamanate from 

the leaf apex and may bear pitchers at their 
tips in order to stay upright. Tendrils vary in 
positions and shaps between the rosettes and 
the mature plants. Apparently this related to 
the function of the tendrils in bearing the 
pitchers. Five hundred leaves were observed 
and the results were presented in observation 
Table 3. 

 The tendrils of rosettes of the four species 
are mostly straight and loop orbicular the front 
of the pitchers. Meanwhile the tendrils of the 
mature plants generally turn leftside or 
rightside and curl backward of the pitcher. The 
pitchers of the rosettes mostly rest on the 
orbicular therefore the tendrils does not bear 
the pitchers much. This is opposite to those of 

 
 

Table 1. Population of Nepenthes spp. in Tanjung Harapan and Pesalat. 
 

Species Location N. ampullaria N. mirabilis N. rafflesiana N. x hookeriana Number

Tanjung Harapan 
- Beguruh track 
- Feeding track 

 
585 
- 

 
273 
669 

 
110 
- 

 
106 
- 

 
1074 
669 

Pesalat 
- Tracking track 
- Ilalang track 

 
737 
- 

 
- 
390 

 
31 
- 

 
5 
- 

 
773 
390 

Number 1322 1332 141 111 2906 
 
 
Table 2. The number of fertile and sterile leaves and the total in the four 
Nepenthes spp. in rosette and mature plants. 
 

N. ampularia N. mirabilis N. rafflesiana N.xhookeriana Leaves 
number Rosette Adults Rosette Adults Rosette Adults Rosette Adults
Fertile 0-13 0-11 0-9 0-19 0-6 0-12 0-10 0-14 
Sterile 1-7 1-33 1-17 1-37 1-17 1-46 1-6 1-19 
Total 1-13 1-46 1-24 1-40 2-18 4-50 1-10 3-27 

 
 

Table 3. Tendril position of Nepenthes sp. in the rosettes and climbing stems.  
 
Tendril position N. ampullaria N. mirabilis N. rafflesiana N. x hookeriana 
Rosettes     
F/L/W     
F/L/Nw • •  • 
S/SC/W •  • • 
Climbing stems  
(mature plants) 

    

S/SC/V/S • •  • 
S/SC/V/Nw • •  • 
B/C/St/V/Nw     
B/C/R/V/Nw     
B/A/V/Nw  •  • 
F/L/V/S • •  • 
F/L/V/Nw • •  • 
B/C/St/G/Nw • •   
B/C/R/G/Nw • •   
Abbreviations: F=front, SC= slightly curve, V=vegetative, L=left, S=side, St = 
straight, G=generative, R=right, B=back,C=curve, W=winged, Nw=not winged. 
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the adults plants with aerial pitchers. This influences the 
strength of the pitchers from the blows of wind. This is also 
why the tendrils are in contact each other with the other 
tendrils or with the other branches of other plants. 

Pitchers 
The pitchers are produced on the leaf apex and attach 

on the tendrils. The tendrils themself emanate from the 
longitudinal veins of primary leaves (Handayani, 2003). The 
pitchers are the most attractive organ regarding the shape, 
size and their various colour (Clarke, 1997). This variation is 
found not only among the same species but also within the 
different ones. The pitchers which are produced by the 
rosette are different from the ones produced by mature 
plants. The shape, size, and colour of the pitchers of N. 
mirabilis are mostly varied, compared by N. ampullaria, N. 
rafflesiana, and N. x hookeriana. This related to the highest 
adaptability of N. mirabilis in highly variable habitat from 
shady to open, from river banks to dried areas. The organs 
produced seemed to be adaptive to the habitat condition. 
For example, the plants that occurred in shady places 
produced the longer stems and nodes and the larger 
leaves. Although the apexes of the plants at vegetative 
stage are more than the ones of those at the generative 
stage and vice versa in the plants that grow in open areas. 

In all species found in this study, the pitcher shape of 
the rosette is different front the one of the mature plant. The 
pitcher shape of the rosette tends to be orbiculared with 
narrow mouth and the wings attached to it decorated by 
ribs. Meanwhile in mature plants, the shapes are thinner, 
the wings are undeveloped, and the mouths are broadr to 
enable insects to enter. These differences relate to the 
pitcher function. The thinner shape allows to bear tendrils 
and pitchers besides become strong from avoiding the 
blows of the wind. The pitchers of the rosettes trap more 
preys (insects) on the gorbicular. The insects come into 
contact with the surfaces of the lids and the top of the 
pitcher to forage the nectars through the wings. On the 
other hand, the pitchers of the mature plants catch the flying 
insects. In this case, the wings are not used as a direction 
to reach the nectar glands. This leads to the reduction of 
wing size to be like raised strips.  

In TPNP, the pitcher plants grow along river banks, from 
shady to open areas, 30-40 m asl, humidity 34-85%, 
temperatures of 24-46,5°C, the soil moisture 2-70%, pH 
4,5-7,2, litter depth 0-5 cm, canopy coverage 0-70% and 
the soil type is sandy clay. The other plants associated are 
Gleichenia linearis, Imperata cylindrica, Dillenia 

suffruticosa, Cyperus sp., Melastoma malabathricum, and 
Syzygium sp. 

CONCLUSION 

In Tanjung Harapan National Park and Pesalat there 
were 4 species of Nepenthes which were N. ampullaria, N. 
rafflesiana, N. x hookeriana, and N. mirabilis. There were 
2096 individuals consisting of 1322 N. ampullaria, 141 N. 
rafflesiana, 111 N. x. hookeriana, and 1332 N. mirabilis. 
Variation in leave, tendril and pitcher characters was 
evident. In general, Nepenthes grows in the banks of small 
rivers, spreading from shady to open places in the study 
site, 30-40 m asl, humidity 34-85%, temperatures 24-
46,5°C, soil moisture 2-70%, pH 4,5-7,2, litter depth 0-5 cm, 
canopy shade 0-70% and soil type sandy clay. These four 
Nepenthes species were associated frequently with 6 
species of other plant species which were Gleichenia 
linearis, Imperata cylindrica,Dillenia suffruticosa, Cyperus 
sp, Melastoma malabathricum, and Syzygium sp. 
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Jenis-Jenis Tumbuhan Sumber Pakan dan Tempat Bersarang 
Kuskus (Famili Phalangeridae) di Cagar Alam Biak Utara, Papua 
Plants species as feed sources and nesting site of cuscus (Family Phalangeridae) in 

Northern Biak Nature Reserve, Papua 
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ABSTRACT 

Studies on nesting site and feed selection of cuscus in Northern Biak Nature Reserve, Biak Numfor level two district, Papua was conducted 
from August to September 2003. The result showed 57 species of plant used as cuscus feed sources and 11 species of plants as their 
nesting site. Parts of the plants being consumed were fruit (76,1%), leaves (13,4%), flowers (9%), and shoot (1,5%). The night watched 
identified two species of cuscus, namely common cuscus (Phalanger orientalis Pallas), and spotted cuscus (Spilocuscus maculatus 
Desmarest). Direct threat for their conservation were due to hunting pressure by outer conservation area people, specially Biak city people, 
as just for laugh. 

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Cuscus, family Phalangeridae, feed sources, nesting site, Northern Biak Nature Reserve. 

PENDAHULUAN 

Pulau Biak-Supiori menurut sejarah geologinya terletak 
di lepas pantai Sahul yang tidak mempunyai hubungan 
daratan dengan daratan New Guinea (Petocz dan 
Raspado, 1987), sehingga mempunyai jenis-jenis biota 
yang khas dan banyak yang bersifat endemik. Cagar Alam 
Biak Utara berada di bagian utara Pulau Biak tepatnya di 
kecamatan Warsa dengan luas 6.138,04 hektar yang 
ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 
731/kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 serta di bawah 
pengelolaan atau koordinasi Sub Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam Papua I, Sorong (Anonim, 1999). Secara 
geografis kawasan ini terletak diantara 0º 42'-0º 48' Lintang 
Utara dan 135º 48'-135º 55' Bujur Timur (Saaroni dan 
Simbolon, 1998). 

Cagar Alam Biak Utara meliputi areal perbukitan dan 
dataran rendah yang merupakan puncak tertinggi di Biak. 
Kawasan kecil ini menjadi penting karena merupakan areal 
hutan primer dataran yang belum banyak terganggu, 
sehingga merupakan kawasan strategis untuk usaha 
pelestarian dan perlindungan bagi daerah ini dan menjamin 
kelangsungan flora dan faunanya yang khas. Mengingat 
letaknya di luar Paparan Sahul, diperkirakan banyak 
spesies endemik flora dan fauna yang belum teridentifikasi 
(Anonim, 1999).  

Salah satu jenis satwa berkantung endemik Indonesia 

Timur yang terdapat di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Pulau 
Timor adalah kuskus, yang termasuk dalam famili 
Phalangeridae. Kuskus sudah sejak lama diburu untuk 
dimanfaatkan daging, bulu, dan giginya oleh penduduk 
setempat. Kegiatan perburuan dan penangkapan di alam 
serta perdagangan yang tidak terkontrol dapat 
menyebabkan terancamnya keberadaan satwa tersebut di 
habitat aslinya. Beberapa jenis kuskus bahkan sudah 
tergolong dalam kategori terancam punah (endangered) 
dan menuju kepunahan (vulnerable). Saat ini sebagian 
besar dari famili Phalangeridae secara hukum dilindungi 
dan tercantum dalam Appendix II Konvensi CITES (Anonim, 
1996). Informasi mengenai sumber daya hayati terestrial 
daerah Kabupaten Biak Numfor belum banyak diketahui 
(Hutomo dkk., 1996). Mengingat pentingnya pelestarian 
kuskus dan kelestarian kawasan Cagar Alam Biak Utara, 
perlu diketahui secara jelas jenis-jenis tumbuhan hutan dan 
bagian-bagian tumbuhan yang dikonsumsi, serta pemilihan 
tempat bersarang kuskus di kawasan tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi 
jenis-jenis tumbuhan hutan sebagai sumber pakan dan 
pemilihan tempat bersarang serta tentang kondisi habitat 
kuskus di Cagar Alam Biak Utara, Papua. Kelengkapan 
data dapat digunakan untuk kepentingan pengelolaan dan 
pelestarian kuskus serta habitat yang terdapat di Cagar 
Alam Biak Utara. 

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan lokasi 
Penelitian ini dilakukan selama empat minggu pada 

bulan Agustus sampai September 2003 di kawasan Cagar 
Alam Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Papua. 
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Penentuan tumbuhan pakan dan tempat bersarang 
Penentuan tumbuhan pakan dan tempat bersarang 

kuskus dilakukan dalam bentuk survai ke habitat atau 
daerah penyebaran kuskus berdasarkan metode jelajah, 
dengan mengikuti petunjuk masyarakat (pemburu) 
setempat kemudian dilakukan pembuktian langsung di 
lapangan. Untuk mengetahui habitus (bentuk) pohon 
(tumbuhan) sebagai sumber pakan dan tempat bersarang 
kuskus, maka setiap pohon yang dijumpai diukur diameter 
setinggi dada (dbh: diameter breast height) dan tingginya 
serta tinggi letak tempat bersarang dari permukaan tanah, 
kemudian diambil contoh (sampel) batang, ranting, dan 
daun serta bunga dan buahnya (bila ada). Contoh tersebut 
diberi label (lokasi, nama lokal tumbuhan, dan tanggal 
pengumpulan), disusun dengan berlapis kertas koran dan 
dibasahi dengan spritus sebagai pengawet. Pengambilan 
dan pembuatan herbarium dari contoh bertujuan untuk 
identifikasi nama ilmiah. 

Tumbuhan yang dimanfaatkan oleh kuskus sebagai 
sumber pakan, dikumpulkan sebanyak mungkin. Bagian 
tumbuhan yang dimakan berupa daun, batang muda, 
bunga, buah atau biji, dimasukkan ke dalam kantong plastik 
dan diberi label. Di base camp contoh dikering-anginkan 
dan dijemur di bawah sinar matahari. Khusus jenis buah-
buahan dilakukan pemotongan kecil-kecil guna 
mempercepat pengeringan. Penempatan kembali sampel 
dalam kantong plastik dilakukan sesaat sebelum 
meninggalkan base camp. Perlakuan ini dilakukan agar 
contoh pakan tidak berjamur sehingga nilai kandungan 
nutrisi yang dihasilkan pada waktu proses analisis terjamin 
keabsahannya. 

Survai keberadaan kuskus 
Survai keberadaan kuskus dilakukan pada malam hari 

yaitu dari pukul 21.00 s.d. 03.00 WIT. Pengamatan malam 
dilakukan berdasarkan petunjuk masyarakat setempat 
untuk mengetahui mudah/tidaknya kuskus dijumpai di 
kawasan ini. Penangkapan kuskus dilakukan dengan cara 
ditangkap langsung (naik ke pohon) oleh masyarakat, 
kemudian dilakukan penimbangan tubuh dan pengukuran 
bagian-bagian tubuhnya (kepala, badan, ekor berbulu/tidak 
berbulu, kaki depan, kaki belakang, telinga, dan garis hitam 
di punggung). Setelah penimbangan dan pengukuran, 
kuskus tersebut dilepaskan kembali. 

Penentuan jenis tumbuhan sumber pakan dan tempat bersarang 
Nama ilmiah tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai 

sumber pakan dan tempat bersarang kuskus di Cagar Alam 
Biak Utara diidentifikasi di “Herbarium Bogoriense” Bidang 
Botani, Puslit Biologi-LIPI, Bogor. 

Analisis kandungan nutrisi tumbuhan pakan 
Contoh tumbuhan pakan dalam bentuk kering dianalisis 

kandungan nutrisinya di Laboratorium Nutrisi Bidang 
Zoologi, Puslit Biologi-LIPI, Cibinong. Contoh dikeringkan 
dalam oven selama 12 jam dan untuk buah-buahan 
dikeringkan selama 18 jam pada suhu 60oC, kemudian 
digiling halus hingga melewati saringan berdiameter 1 mm. 
Berdasarkan metode Harris (1970) dilakukan analisis 
kandungan nutrisi (analisis proksimat). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Posisi lokasi penelitian di Cagar Alam Biak Utara, 
Papua dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tumbuhan pakan 
Kuskus adalah satwa nocturnal (George, 1973), 

sehingga pada siang hari sulit untuk dapat langsung melihat 
aktifitas satwa tersebut. Tumbuhan hutan sebagai sumber 
pakan kuskus yang terdapat di kawasan Cagar Alam Biak 
Utara masih banyak jenisnya. Dari hasil survai tercatat 57 
jenis yang tergolong kedalam 33 suku tumbuhan (Tabel 2). 

Bagian dari tumbuhan pakan yang dikonsumsi oleh 
kuskus sebagian besar adalah buah, diikuti daun, bunga, 
dan umbut pucuk daun. Dari penelitian sebelumnya 
dilaporkan pula oleh Farida dkk. (2005) bahwa hal ini 
diketahui dari tanda-tanda berupa bekas gigitan pada buah, 
bekas renggutan pada daun/pucuk daun dan bunga. Daun 
yang berserat tinggi hanya diserap sarinya saja, dibuktikan 
dengan ditemukannya gumpalan serat-serat daun 
berbentuk pelet di bawah pohon-pohon yang daunnya 
dimakan kuskus, sebagaimana yang telah dilaporkan 
sebelumnya oleh Farida dkk. (1999). Bagian-bagian dari 
tumbuhan pakan yang dikonsumsi kuskus dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Komposisi pakan secara deskriptif ditemukan buah (51 
bagian = 76,1%), daun (9 bagian = 13,4%), bunga (6 
bagian = 9%), dan umbut pucuk daun (1 bagian = 1,5%). 
Hal ini karena ada jenis tumbuhan hutan yang 
dimanfaatkan sebagai pakan kuskus tidak hanya satu 
bagian saja, ada buah dengan daunnya, ada buah dengan 
bunganya. Bahkan, dari satu jenis tumbuhan pakan, buah, 
daun, dan bunganya dikonsumsi oleh kuskus. 

Buah merupakan bagian yang terbesar dari tumbuhan 
pakan yang dipilih kuskus sebagai sumber pakannya. Hal 
ini karena buah memiliki kandungan serat kasar yang lebih 
tinggi dibandingkan bagian-bagian dari tumbuhan yang lain 
(Tabel 4). Proporsi ini sesuai dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Collins (1973) bahwa kuskus adalah 
satwa pemakan buah (frugivorous) dan pemakan daun 
(folivorous), dan beberapa jenis lainnya ada yang pemakan 
segala (omnivorous). 

Tumbuhan yang dimanfaatkan oleh kuskus sebagai 
sumber pakan di kawasan Cagar Alam Biak Utara 
umumnya pohon-pohon besar, dengan ketinggian 
mencapai 30 m hingga 150 m (rata-rata 56,42 m), diameter 
batang pada habitus pohon besar berkisar antara 24 cm-
126 cm (rata-rata 50,85 cm), ketinggian pada habitus pohon 
antara 4 m hingga 23,5 m (rata-rata 11.05 m) dengan 
diameter berukuran 3,5 cm-22 cm (rata-rata 13,25 cm). 
Sejumlah 16 jenis habitus pohon tetapi diameter batangnya 
termasuk kisaran pohon besar (Tabel 2). Dari banyak jenis 
tumbuhan sebagai sumber pakan, jenis yang dipilih kuskus 
adalah berbentuk pohon. Jelas terbukti bahwa kuskus 
adalah satwa yang hidupnya sebagian besar di atas pohon 
(arboreal). 

Tumbuhan tempat bersarang 
Kuskus sebagai hewan yang hidupnya di atas pohon 

(arboreal) tidak memilih jenis-jenis pohon tertentu sebagai 
tempat bersarang/bersembunyi, yang penting pohon 
tersebut berdaun rimbun, banyak epifit dengan akar yang 
menggantung. Sarangnya adalah tempat yang dibuat 
diantara dahan dan tersusun dari dedaunan sebagai alas 
dan penutup. Pembuktian jenis-jenis tumbuhan yang 
digunakan kuskus untuk tempat bersarang/istirahatnya 
dilakukan dengan cara menusuk-nusukkan kayu galah ke 
sarang kuskus. Cara ini cukup efektif untuk mengetahui 
bahwa kuskus pernah mendiami sarang tersebut, dengan 
ditemukannya bulu-bulu kuskus. Tercatat 11 jenis pohon 
tergolong ke dalam 9 suku yang digunakan kuskus sebagai 
tempat bersarang sementara (Tabel 3).  
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Tabel 1. Posisi lokasi penelitian di Cagar Alam Biak Utara, Papua. 
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1 11 05.3 S 136 05 12.3 E 20 Biak 
1 10 54.1 S 136 04 29.9 E 5 Kuskus Totol dijual di pasar Inpres, Biak 
1 09 45.1 S 136 04 23.6 E 35 Kantor Seksi KSDA Wilayah III, Biak 
0 41 25.1 S 135 48 52.1 E 45 Base camp, Desa Sansundi, C.A. Biak Utara 
0 41 13.9 S 135 48 58.7 E 1 Pantai Sansundi 
0 41 54.3 S 135 48 17.5 E 65 Hutan Dusun Wopes, Sansundi 
0 42 50.3 S 135 48 11.2 E 65 Batas C.A. Biak Utara dengan desa Dowbo 
0 41 09.8 S 135 48 17.3 E 1 Lubang sarang kuskus di pohon Rabon, pantai Sansundi 
0 41 17.7 S 135 48 05.2 E 1 Ditemukan lubang tempat penyu bertelur (120 butir), pantai Sansundi 
0 41 06.9 S 135 48 39.9 E 1 Pulau Praiswari (banyak ditemukan burung), pantai Sansundi 
0 41 56.3 S 135 50 03.7 E 10 Arkinem, Sansundi 
0 41 41.2 S 135 49 58.0 E 1 Petunjuk Informasi KSDA, Arkinem, Sansundi  
0 41 26.6 S 135 50 01.2 E 10 Lokasi rawa-rawa di hutan Arkinem, Sansundi 
0 42 10.7 S 135 50 17.5 E 60 Duas bokor, Sansundi 
0 42 0.79 S 135 50 18.2 E 110 Tanjakan Duas bokor, Sansundi 
0 42 0.61 S 135 50 2.67 E 85 Hutan di pinggir jalan, Urdori, Sansundi 
0 42 06.4 S 135 50 24.3 E 100 Ditemukan Sarang maleo tempat bertelur, Urdori, Sansundi 
0 42 0.32 S 135 50 2.95 E 80 Pal Cagar Alam B 9 CA, di dalam hutan, Urdori, Sansundi 
*) *) *) S *) *) *) E - Pengamatan malam: terlihat satu ekor anak kuskus di pohon Mankamas, ditangkap 

dan diukur, dilepaskan lagi. 
0 41 24.4 S 135 49 04.5 E 10 Pengamatan malam: terlihat seekor kuskus di pohon Asar mampuduar 
0 41 41.6 S 135 49 56.2 E 5 Pengamatan malam: terlihat seekor kuskus di pohon Birnesen 
0 41 40.2 S 135 50 01.9 E 1 Pengamatan malam: terlihat seekor oposum layang di pohon Sapiai, Pehfe- 

Bepondi, Sansundi 
0 41 14.0 S 135 48 33.6 E 1 Pengamatan malam: terlihat seekor oposum layang (P. breviceps) di pohon 

Wamardeber, Praiswari, Sansundi 
0 41 12.2 S 135 48 33.6 E 1 Pengamatan malam: terlihat seekor kuskus di pohon Pison, Praiswari, Sansundi 
0 41 29.5 S 135 48 34.8 E 25 Pengamatan malam: terlihat seekor kuskus di pohon Mansambre, dan seekor 

kucing hutan, Sansundi 
0 41 36.8 S 135 48 26.3 E 25 Pengamatan malam: terlihat 2 ekor oposum layang (P. breviceps) dan seekor 

kelelawar (Chiroptera) di pohon Birnesen, Sansundi 
0 41 59.0 S 135 48 16.2 E 25 Pengamatan malam: terlihat seekor kuskus di pohon Sapiai, Sansundi. Ditangkap, 

dan ternyata di dalam kantungnya ada anaknya, diukur, dan dilepaskan kembali 
0 42 02.0 S 135 48 16.6 E 10 Pengamatan malam: terlihat seekor kuskus di pohon Mankafafen, Wopes, 

Sansundi 
0 42 13.7 S 135 48 09.1 E 15 Pengamatan malam: terlihat seekor kuskus di pohon Manspai, Wopes, Sansundi 
0 41 31.9 S 135 48 32.3 E 35 Pengamatan malam: terlihat seekor tikus besar di pohon Insansium, seekor 

kelelawar (Chiroptera) di pohon Inamber, dan seekor opsum layang (P. breviceps) 
di pohon Birnesen, Sarboiwor, Sansundi 

0 41 26.7 S 135 48 37.4 E 50 Pengamatan malam: terlihat seekor kucing hutan (Felis sp.), Sarboiwor, Sansundi 
 
Keterangan: LAT= Latitude (lintang posisi derajat), LONG= Longitude (bujur posisi derajat), LATM= Latitude Minute (lintang posisi menit), 
LONGM= Longitude Minute (bujur posisi menit), LATS= Latitude Second (lintang posisi detik), LONGS= Longitude Second (bujur posisi 
detik), DIRLAT= Direction Latitude (arah lintang), DIRLONG= Direction Longitude (arah bujur), ALT= Altimeter (meter di atas permukaan 
laut), *) GPS tidak memperlihatkan posisi koordinat di lokasi tersebut, karena rapatnya kanopi. 
 
 
 
 

Tumbuhan yang dimanfaatkan oleh kuskus sebagai 
tempat bersarang umumnya pohon besar dan tinggi, yaitu 
di atas 10 m dengan diameter di atas 20 cm. Ketinggian 
sarang kuskus yang ditemui umumnya berada minimum 5 
m dari tanah. Pohon-pohon sebagai sarang kuskus 
umumnya banyak ditumbuhi tumbuhan merambat atau 
gabungan antara pohon inang dengan jenis beringin. 
Kuskus tidak membuat lubang untuk bersarang tetapi 
memanfaatkan lubang-lubang pohon yang sudah ada untuk 
sarangnya seperti di lubang-lubang pohon Are (Pometia 
pinnata), Asar mampuduar (Ficus virens), dan Rabon 
(Barringtonia asiatica) yang lubangnya tertutup rimbunan 
dedaunan, serta pada pohon kelapa (Cocos nucifera) yang 
dari batang bagian bawah hingga atas ditumbuhi Kaka 
(Rhaphidophora pinnata). 

Pada siang hari sulit untuk melihat keberadaan kuskus 
di tempat bersarangnya. Hal ini disebabkan masyarakat 
masih melakukan aktifitas sistem ladang berpindah 
sehingga pembukaan lahan sedikit demi sedikit masuk ke 
bagian dalam hutan dan telah merusak sebagian besar 
habitat kuskus. Berdasarkan laporan dari Polisi Hutan 
Cagar Alam Biak Utara dan masyarakat, sekelompok 
pemburu sering datang menggunakan kendaraan dari Kota 
Biak terutama pada malam minggu atau hari libur. Para 
pemburu tersebut menembaki burung-burung, kuskus, dan 
satwa lainnya. Gangguan tersebut mengakibatkan kuskus 
tidak lagi menggunakan tempat bersarang yang mudah 
ditemui oleh masyarakat. Kuskus mencari dan mendiami 
sarang di dalam hutan yang terlindung, di ketinggian pohon 
yang tersembunyi sehingga sulit diketahui keberadaannya 
pada siang hari. 
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Tabel 2. Jenis tumbuhan hutan yang dikonsumsi kuskus. 
 
No Suku Nama ilmiah Nama lokal Habitus 

(bentuk) 
Tinggi 
pohon (m) 

Ø 
(cm) 

Bagian yang 
dimakan 

1. Actinidiaceae Saurauia nudiflora Induk indarwai Pohon 15,5 22 Buah, bunga 
2. Anacardiaceae Buchanania arborescens Mansai  Pohon besar 53 50 Buah 
3. Anacardiaceae Dracontomelon dao Dar Pohon  12 39 Buah, bunga 
4. Annonaceae Polyalthia sp. Parui Pohon 15 11 Buah 
5. Araliaceae Boerlagiodendron cf. moluccanum Akrik Pohon 15 10 Buah, bunga 
6. Arecaceae Calamus sp. Mansinyas Pohon 20 34 Buah 
7. Arecaceae Cocos nucifera Serai Pohon besar 30,5 38 Daging buah 
8. Burseraceae Canarium indicum Nas Pohon besar 38 46 Buah 
9. Clusiaceae Garcinia dulcis Amomes Pohon 21 28 Buah 
10. Clusiaceae Calophyllum inophyllum Mares Pohon besar 30 74 Kulit buah 
11. Combretaceae Terminalia catappa Kris Pohon 14,5 34 Buah muda 
12. Ebenaceae Diospyros miritima Num Pohon besar 32 55 Buah 
13. Elaeocarpaceae Elaeocarpus nouhuysii Famum Pohon 20 26 Buah 
14. Euphorbiaceae Antidesma tetrandrum Mankuam Pohon besar 76 26 Buah 
15. Euphorbiaceae Glochidion glomeratum Safer Pohon 17 16 Daun 
16. Euphorbiaceae Macaranga cf. hispida Mandus Pohon 11 11 Buah, bunga 
17. Euphorbiaceae Macaranga tanarius Sapiai Pohon  20 16 Buah 
18. Euphorbiaceae *) Sampare Pohon 5,5 3,5 Daun muda, buah 
19. Euphorbiaceae Mallottus subpeltatus Pirson Pohon 7 8 Buah 
20. Fabaceae  Pongamia pinnata Kabui Pohon besar 150 126 Daun 
21. Fabaceae  Intsia bijuga Aibrar Pohon 21 32 Daun 
22. Flacourtiaceae Flacourtia inermis Enem Pohon 13,5 29 Buah 
23. Gnetaceae Gnetum gnemon Imbrap Pohon - - Buah 
24. Goodeniaceae Scaevola frutescens Anas Pohon  4 16 Buah 
25. Icacinaceae Somphandra australiana Mampokem Pohon 16,5 12 Daun muda 
26. Lecythidaceae Barringtonia asiatica Rabon Pohon 25 97 Buah 
27. Leeaceae Leea indica Aner Pohon 14 13 Daun, bunga, buah
28. Liliaceae Pleomele angustifolia Aryis Pandan 6 - Umbut pucuk daun 
29. Malvaceae Tespedia populnea Papir Pohon besar 30 47 Daun muda, buah 
30. Moraceae Ficus microcarpa Asar pakrek Pohon 11 45 Buah 
31. Moraceae F. subulata Asar papoi Pohon 9 13 Buah 
32. Moraceae F. septica Orbin Pohon 6 12 Buah 
33. Moraceae F. virens Asar mampuduar Pohon 6 19 Daun muda, buah 
34. Moraceae F. tinctoria Imbaren Pohon 18 75 Buah 
35. Moraceae Ficus sp6. Arawen Pohon 18 27 Buah 
36. Moraceae Ficus sp7. Insufak Pohon 7 7 Daun 
37. Moraceae Ficus sp8 Insansium Pohon besar 49 47 Buah 
38. Myristicaceae Horsfieldia batjanica Kamor Pohon 26,5 47 Buah 
39. Myristicaceae H. bivalvis Naproi Pohon 20 8 Buah 
40. Myrtaceae Eugenia reinwardtiana Anui Pohon 3 28 Buah 
41. Myrtaceae Syzygium aqueum Inasem Pohon 14,5 32 Buah 
42. Myrtaceae S. argyrocalyx Adisef Pohon 17 25 Buah 
43. Myrtaceae S. cf malaccense Auber Pohon 16 66 Buah 
44. Myrtaceae S. pergamaceum Arwam Pohon 23,5 13 Buah 
45. Myrtaceae Syzygium sp. Afofen Pohon 14,5 19 Buah 
46. Oleaceae Chionanthus ramiflorus Aem Pohon besar 32 25 Buah 
47. Pandanaceae Pandanus sp. Insrom Pandan besar 11 21 Buah 
48. Piperaceae Piper aduncum Ainan Pohon 5 7 Buah 
49. Rosaceae Prunus arborea Bok Pohon besar 39 24 Buah 
50. Rutaceae Rhus taitensis Manspai Pohon 15 21 Buah 
51. Sapindaceae Pometia pinnata Are Pohon besar 33 48 Buah 
52. Sapindaceae Allophyllus cobbe Maninyek Pohon 14,5 10 Buah 
53. Sapotaceae Payena sp. Sner Pohon besar 115 65 Buah 
54. Urticaceae Pipturus argenteus Wamardeber Pohon 6 6 Buah 
55. Verbenaceae Premna obtusifolia Orui Pohon 13 15 Buah 
56. Verbenaceae Callicarpa longifolia Marmpyam Pohon 9 12 Bunga, buah 
57. Vitaceae Tetrastigma dicotomum Wapor Pemanjat - - Buah 
Keterangan: *) Tidak teridentifikasi. 
 
 
 
 
Kandungan nutrisi pakan kuskus 

Analisis kandungan nutrisi jenis-jenis tumbuhan hutan 
sebagai pakan kuskus dilakukan untuk mengetahui 
kebutuhan gizi sebagai dasar untuk hidup kuskus. Bagian-
bagian tumbuhan hutan yang menjadi pilihan kuskus 
sebagai pakan sangat beragam kadar nutrisinya. 
Kandungan nutrisi pakan kuskus yang berasal dari Cagar 
Alam Biak Utara, Papua dapat dilihat pada Tabel 4. 

Pada Tabel 4, kandungan bahan kering pakan adalah 
81,31%-95,20%, dengan rata-rata 91,80 (± 2,36)%; kadar 
abu (mineral) adalah 2,09%-20,10%, rata-rata 8,11 (± 
3,55)%; protein adalah 1,34%-29,51%, rata-rata 10,98 (± 
6,97)%; lemak adalah 0,07%-8,10%, rata-rata 2,04 (± 

1,66%); serat kasar adalah 10,23%-43,51%, rata-rata 25,08 
(± 9,27)%; dan energi adalah 3339 kal/g-5410 kal/g, rata-
rata 3978,33 (± 398,73) kal/g. 

Kebutuhan nutrisi kuskus dilihat dari hasil analisis 
proksimat, menunjukkan bahwa kandungan protein, serat 
kasar, dan energi mempunyai rentang nilai yang cukup 
nyata, sehingga akan relatif mudah dalam penyediaannya 
dan aplikasi pemberian pakan di penangkaran. Diharapkan 
apabila kuskus ditangkarkan, kecukupan gizinya dapat 
terpenuhi dengan cara mencarikan jenis-jenis pakan 
pengganti yang kadar nutrisinya mempunyai nilai yang 
mendekati tumbuhan hutan. 
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Tabel 3. Tumbuhan tempat bersarang. 
 

Suku Jenis Nama lokal Tinggi 
(m) 

Ø 
(cm)

Ketinggian 
sarang (m)

Anacardiaceae Buchanania 
arborescens 

Mansai ditumbuhi liana: Pawes (Freycinetia sp.) dan Kaka 
(Rhaphidophora pinnata) 

53 50 15-17 

Arecaceae Cocos nucifera Serai ditumbuhi liana Kaka (Rhaphidophora pinnata)  29 38 15-26 
Lecythidaceae Barringtonia asiatica Rabon 18 55 5,5 

Ficus virens Asar mampuduar 55 ? 35-42 Moraceae 
Ficus microcarpa Asar pakrek dirambati Mamunran (Fragaea obovata.) 69 970 29 

Pandanaceae Pandanus sp. Insrom 11 21 7-9 
Pometia pinnata Are ditumbuhi Asar (Ficus sp.) dan anggrek Kabisasu (suku Orchidaceae) 33 48 26 Sapindaceae 

 Pometia pinnata Are ditumbuhi Marus (suku Polypodiaceae) 48 137 36 
Sterculia ceramica Wonem dirambati Waser dan Wananyar (Arcangelisia flava) 58 86 39 Sterculiaceae 
Sterculia longifolia Dupen ditumbuhi Asar (Ficus sp., suku Moraceae)  46 50 18 

Sapotaceae Payena lucida Moref ditumbuhi liana: Sasar (Strychnos colubrina), Kasip (Ficus sp.), 
Warikarom (Scindaphsus hederaceus), dan Ansnemu (Photos scandens) 

63 233 21 

Ulmaceae Gironniera rhamnifolia Buense yang ditumbuhi Kaduk (Asplenium sp.)  28 31 16 
   Rata-rata 42,5  156,3 24,1 
 
 
 
Tabel 4. Kandungan nutrisi pakan kuskus. 
 

No 
Jenis 

tumbuhan 
(nama lokal) 

BK 
(%) 

Abu 
(%) 

Protein 
(%) 

Lemak 
(%) 

Serat 
kasar
(%) 

Energi
(kal/g)

 Buah:        
1. Sampare 91,81 6,39 +) 0,50 13,64 3539 
2. Aner 91,89 8,60 12,99 1,06 13,92 3882 
3. Papir 93,90 9,98 24,50 1,56 14,91 3920 
4. Kabui 93,54 6,52 7,89 0,97 33,92 4292 
5. Asar mampuduar 93,53 10,55 4,84 1,03 25,98 3772 
6. Insufak 91,87 10,13 28,42 1,21 11,47 3906 
7. Aibrar 90,94 9,16 29,51 1,30 23,15 3952 
8. Mampokem 91,15 8,81 19,10 2,5 12,83 4118 
9. Safer 91,11 4,21 10,35 1,91 10,51 4243 
 Umbut pucuk daun:      
10. Aryis 89,77 20,1 22,89 1,05 15,86 3339 
 Bunga:       
11. Aner 89.93 9,35 8,66 0,89 18,59 3635 
12. Akrik 93,56 8,59 10,56 1,99 14,06 3953 
13. Marmpyam 91,87 7,34 16,88 2,27 14,76 4783 
 Buah:       
14. Sampare 90,99 8,46 9,48 0,87 27,55 3445 
15. Aner 91,80 6,67 4,65 1,69 31,97 3839 
16. Mansai 91,00 6,37 3,76 0,35 37,80 3724 
17. Papir 92,81 8,08 14,73 4,60 38,43 4446 
18. Imbaren 91,31 9,90 6,75 1,32 34,62 3649 
19. Wapor 93,30 12,20 6,35 4,30 30,79 4183 
20. Afofen 81,31 5,85 6,09 1,15 14,19 3938 
21. Insansium 93,66 8,85 10,30 8,10 34,76 3902 
22. Mambuken 91,31 12,48 9,49 2,85 23,06 3535 
23. Famum 90,89 4,28 22,19 2,75 25,50 3760 
24. Kamor 89,58 4,42 9,97 0,99 22,54 3436 
25. Mankamas 93,05 14,03 18,19 0,78 26,94 4329 
26. Asar pakrek 92,47 6,45 22,44 2,90 32,45 3948 
27. Asar papoi 92,48 7,84 18,22 3,21 28,36 4661 
28. Are 92,90 3,28 11,33 1,09 33,05 3436 
29. Ainan 87,35 5,94 1,34 1,34 21,00 4104 
30. Manspai 92,01 2,09 3,68 6,56 26,49 5410 
31. Insrom 92,96 9,52 3,71 0,71 36,82 3603 
32. Akrik 87,79 8,74 7,86 2,20 16,51 4319 
33. Wamardeber 92,73 17,04 14,39 2,30 20,77 3597 
34. Arawen 93,53 9,90 8,84 0,93 36,62 3833 
35. Orbin 93,51 10,86 8,51 2,13 32,56 3867 
36. Orui 95,20 5,14 5,86 5,80 23,92 4568 
37. Anas 94,33 6,51 3,50 2,01 31,51 4103 
38. Serai 92,39 11,99 9,28 0,93 10,45 3765 
39. Mares 95,02 4,29 3,22 1,36 37,13 4056 
40. Rabon 92,34 6,40 7,03 0,99 10,23 3778 
41. Sapiai 91,41 4,82 7,19 4,45 35,11 4608 
42. Birnesem 87,31 11,04 7,93 2,46 17,19 4025 
43. Marmpyam 91,87 7,34 10,37 2,27 27,65 3924 
44. Bok 92,32 4,64 8,59 0,07 26,53 3884 
45. Pirson 93,66 3,89 6,55 0,48 43,51 4032 
46. Naproi 93,35 3,86 5,65 1,69 33,88 3962 
Keterangan: BK = bahan kering, +) = sampel tidak cukup untuk dianalisis.  

Tabel 5. Morfometrik kuskus di Cagar Alam Biak Utara, Papua. 
 

Bagian tubuh Phalanger 
orientalis 

Phalanger 
orientalis 

Spilocuscus 
maculatus 

Spilocuscus 
maculatus 

Jenis kelamin ♂ ♂ ♂ ♀(+ anak) 
Panjang kepala 8 cm 8 cm 10 cm 14 cm 
Panjang badan 19 cm 23 cm 23,5 cm 34 cm 
Panjang ekor berbulu 8,3 cm 10,5 cm 14,5 cm 11 cm 
Panjang ekor tidak 
berbulu 

12 cm 14,5 cm 16 cm 12 cm 

Panjang kaki depan 5 cm 6 cm 8,5 cm 8 cm 
Panjang kaki belakang 7 cm 8,5 cm 10 cm 11 cm 
Panjang telinga 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 
Bobot badan 800 g 1000 g 1125 g 2100 g 
Panjang garis hitam Ada garis 

hitam 
25 cm - - 

 

Hasil survai keberadaan kuskus 
Survai pengamatan malam mengindikasikan bahwa 

kuskus di kawasan Cagar Alam Biak Utara masih bisa 
dijumpai terutama pada malam hari. Dari hasil survai dan 
pengamatan malam telah terindentifikasi dua jenis kuskus 
yaitu Phalanger orientalis Pallas, dengan ciri-ciri berbulu 
coklat dengan garis hitam dari dahi hingga punggungnya 
(Collins, 1973) dan pupil mata berbentuk bulat (Flannery, 
1995) serta Spilocuscus maculatus Desmarest, dengan ciri-
ciri berbulu krem totol coklat (Flannery et al., 1987) dan 
pupil mata berbentuk garis (celah), mirip mata kucing 
(Flannery, 1995) (Gambar 1 dan 2). Selama survai dijumpai 
4 ekor kuskus terdiri dari 3 jantan dan 1 betina, kemudian 
dilakukan penimbangan dan pengukuran bagian-bagian 
tubuhnya (morfometrik) (Tabel 5). Setelah dilakukan 
penimbangan dan pengukuran, kuskus tersebut dilepaskan 
kembali.  

Penduduk Desa Sansundi yang terletak di pinggir 
kawasan Cagar Alam Biak Utara umumnya berburu kuskus 
hanya sebatas untuk dikonsumsi dan tidak untuk dijual, hal 
itu dilakukan tidak setiap hari melainkan 1-2 kali dalam 
sebulan. Penduduk desa dan Polisi Hutan Cagar Alam Biak 
Utara mengkhawatirkan kelestarian kuskus akan sangat 
terganggu, akibat sering datangnya sekelompok pemburu 
dari Kota Biak. Para pemburu tersebut menembaki satwa 
yang ditemuinya hanya sebagai hobi atau hiburan, 
sehingga tindakan tersebut dapat berdampak menurunnya 
populasi satwa hutan di kawasan Cagar Alam Biak Utara. 
Sudah saatnya instansi terkait segera melakukan 
pencegahan perburuan liar tersebut, sebelum terjadi 
penurunan populasi bahkan punahnya beberapa spesies 
satwa hutan di Cagar Alam Biak Utara. 
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Gambar 1. Phalanger orientalis (foto: W.R. Farida, 2003) Gambar 2. Spilocuscus maculatus (foto: W.R. Farida, 2003) 
   
 

KESIMPULAN 

Penelitian ini mengidentifikasi 57 jenis tumbuhan yang 
merupakan pakan kuskus di kawasan C.A. Biak Utara, 
Papua. Ficus sp. merupakan jenis tumbuhan hutan yang 
paling disukai kuskus sebagai sumber pakannya. Bagian 
dari tumbuhan pakan yang dikonsumsi sebagian besar 
adalah buah, diikuti daun, bunga, dan umbut pucuk daun. 
Ditemukan 11 jenis pohon yang digunakan kuskus sebagai 
tempat bersarang sementara. Kuskus menyukai pohon 
berdaun rimbun dan ditumbuhi epifit dengan jalinan akar 
yang menggantung sebagai tempat 
bersarang/bersembunyi. Jenis Phalanger orientalis dan 
Spilocuscus maculatus dapat ditemui pada waktu 
pengamatan malam, perlu diteliti lebih lanjut untuk 
mengetahui keberadaan kuskus jenis lainnya. 
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ABSTRACT 

Activities that related to feeding behaviour of sugar glider (Petaurus breviceps) in captivity at night study on activity that related to feeding 
behaviour of sugar glider in captivity of small mammals at night has been conducted at the Division of Zoology, Research Center for 
Biology-LIPI, Bogor. Feeds consisted of passion fruit, banana, guava, papaya, sweet corn, coconut, and bread and were given ad libitum. 
Four sugar glider consisting of two males and females were place in two cages. One zero sampling method was used to observe daily 
activity with interval every 15 minutes which was divided in two periods (06.00-11.45 pm and 00.15-06.00 am). Result of behaviour 
observation showed that feeding activity (13.65%), drinking activity (0.58%), urination activity (4.71%) and defecation activity (5.93%). 
Other activities are locomotion, grooming, and resting activities 42.59%; 23.54%; and 9.01%. Male and female sugar gliders different in 
their feeding activities and locomotion. 

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: feeding behaviour, sugar glider, captivity, night. 

PENDAHULUAN 

Oposum layang (Petaurus breviceps) adalah salah satu 
famili Petauridae yang tergolong ordo Marsupialia. 
Penyebaran hewan ini meliputi Australia, Tasmania, dan 
Papua New Guinea, sedangkan di Indonesia oposum 
layang terdapat di Irian Jaya (Johnson, 2001) dan 
Halmahera Utara (Flannery, 1995). Hewan ini memiliki ciri-
ciri khas yaitu sebagian besar bulunya berwarna coklat 
keabuan, garis hitam memanjang dari hidung hingga 
punggung, dan garis ini juga ada pada bagian muka dari 
mata ke telinga (Christie, 2001). Hewan ini juga memiliki 
membran kulit di bagian samping yang membentang dari 
kaki depan hingga belakang, sehingga dengan 
mengembangkan membran tersebut oposum layang dapat 
melayang dari pohon ke pohon (Petocz, 1994).  

Saat ini perburuan oposum layang langsung dari alam 
untuk tujuan perdagangan sangat sering dilakukan. Hal ini 
dapat menyebabkan keberadaan hewan tersebut terancam. 
Untuk itu harus segera dilakukan usaha konservasi baik 
secara ex situ maupun in situ. Pemeliharaan hewan di 
penangkaran merupakan salah satu sistem pelestarian 
secara ex situ, dalam hal ini perlu diupayakan habitat yang 
mendekati habitat aslinya yang meliputi lingkungan untuk 
tempat tinggal, berlindung, istirahat, dan tersedia pakan 
yang sesuai dengan kebutuhan (Tohari, 1987).  

Informasi tentang palatabilitas dan kecernaan pakan 
yang dikonsumsi oposum layang di dalam kondisi 

penangkaran telah tersedia. Oposum layang yang 
dipelihara di penangkaran lebih banyak mengkonsumsi 
pakan tambahan berupa roti tawar daripada pakan alami 
seperti markisa, jagung manis, pisang ambon, jambu biji, 
pepaya, kelapa, dan biji bunga matahari (Sulistyowati, 
2002), sedangkan di habitat aslinya oposum layang 
mengkonsumsi madu bunga (nektar), serangga dan 
larvanya, laba-laba dan vertebrata kecil (Flannery, 1995).  
Dilaporkan oleh Nowak (1995), di penangkaran oposum 
layang dapat hidup hingga umur 12-14 tahun apabila diurus 
dengan baik, sedangkan di alam hewan ini dapat bertahan 
hidup rata-rata 4-5 tahun (Rowland, 2000). 

Informasi tentang perilaku makan hewan ini di 
penangkaran hingga saat ini belum tersedia.  Padahal salah 
satu tingkah laku hewan yang penting adalah tingkah laku 
makan yang meliputi aktivitas makan dan minum, mencari 
sumber pakan yang potensial, melakukan pemilihan, 
memasukkan pakan ke mulut, dan menelannya (Fraser, 
1974).  Perilaku hewan ini pada malam hari perlu diamati 
karena hewan ini bersifat aktif pada malam hari (nocturnal) 
(Petocz, 1994). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
tingkah laku oposum layang yang berhubungan dengan 
aktivitas makan di penangkaran pada malam hari.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di Penangkaran Mamalia Kecil 
Bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi-LIPI, Bogor selama 
8 minggu. Hewan yang digunakan yaitu dua ekor oposum 
layang jantan berumur 1,5 tahun dengan bobot badan 76 
dan 87 gram dan dua ekor oposum layang betina yang 
berumur 1,5 tahun dengan bobot badan 63 dan 79 gram 
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yang berasal dari Papua (Irian Jaya). Pemberian tanda 
untuk membedakan jenis kelamin yaitu dengan 
memberikan pita penjepit plastik yang diikatkan di leher 
oposum layang betina. Kandang yang digunakan yaitu 
kandang berdinding kawat loket dan berlantai beton 
berjumlah 2 buah berukuran panjang x lebar x tinggi (1 m x 
1,7 m x 1,9 m). Masing-masing kandang diisi dengan 
sepasang oposum layang jantan dan betina. Kandang 
dilengkapi dengan kotak tidur yang terbuat dari plastik, 
tempat pakan, tempat minum, dan cabang-cabang pohon 
sebagai tempat beraktivitas.  

Bahan pakan yang diberikan selama penelitian terdiri 
dari buah-buahan yaitu Markisa (Passiflora edulis), pisang 
ambon (Musa paradisiaca), jambu biji (Psidium guajava), 
pepaya (Carica papaya), jagung manis (Zea mays), kelapa 
(Cocos nucifera) dan pakan tambahan berupa roti tawar. 
Sebelum disajikan, bahan pakan dipotong-potong dahulu 
sehingga hewan dapat dengan mudah memegang pakan 
tersebut, kecuali markisa hanya dibelah dua sehingga 
hewan dapat memakan isinya. Peralatan yang digunakan 
yaitu termometer, higrometer, tempat pakan, tempat 
minum, pisau, kamera dan lampu senter.  

Persiapan yang dilakukan untuk penelitian yaitu 
penyediaan bahan pakan dan minum bagi oposum layang 
yang diberikan pada pukul 16.00 WIB. Pengambilan data 
tingkah laku dilakukan dua kali dalam seminggu (setiap hari 
senin dan kamis) selama 8 minggu berdasarkan metode 
One Zero yaitu memberi angka satu apabila ada aktivitas 
perilaku dan nol bila tidak ada aktivitas (Martin dan 
Bateson, 1988). Waktu pengamatan dibagi dalam dua 
periode yaitu dari pukul 18.00 WIB hingga pukul 23.45 WIB 
dan dari pukul 00.15 WIB hingga pukul 06.00 WIB, dengan 
waktu istirahat selama 30 menit (23.45-00.15 WIB). Interval 
pengamatan dibagi setiap 15 menit. Hasil pengamatan 
dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan aktivitas 
yang berhubungan dengan tingkah laku makan dan 
aktivitas yang mempengaruhi tingkah laku makan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keberadaan kandang yang berlokasi di dalam areal 
Kebun Raya Bogor berpengaruh pada aktivitas oposum 
layang, rimbunnya pepohonan mempengaruhi intensitas 
cahaya matahari yang masuk ke dalam kandang, suhu dan 
kelembaban lingkungan sekitar kandang. Rata-rata suhu 
dan kelembaban selama pengamatan yaitu 25,18 (± 
0,88)oC dan 90 (± 2,68)% (Tabel 1). Suhu udara tertinggi 
yaitu pada pukul 18.00 WIB sebesar 27,15 (± 1,76)oC dan 
terendah pada pukul 05.00 WIB sebesar 24,18 (± 0,63)oC. 
Kelembaban tertinggi terjadi pada pukul 05.00 WIB sebesar 
92 (± 5,90)% dan terendah pada pukul 18.00 WIB sebesar 
83 (± 12,18)%. Pada suhu dan kelembaban tersebut kondisi 
oposum layang selama pengamatan menunjukkan keadaan 
yang baik karena keadaan tersebut masih dapat ditoleransi.  

Perilaku yang berhubungan langsung dengan aktivitas makan  
Aktivitas ini meliputi aktivitas makan, minum, urinasi dan 

defekasi. Alokasi waktu yang menunjukkan aktivitas yang 
berhubungan dengan makan ditunjukkan pada Gambar 1. 

Perilaku makan 
Oposum layang termasuk hewan omnivora.  Makanan 

mereka antara lain serbuk sari, madu bunga, buah, hewan 
invertebrata, dan vertebrata kecil (Stonehouse and Gilmore, 
1977). Menurut Grzimek (1972), oposum layang ketika 
melayang dapat menangkap makanannya berupa ngengat 
yang terbang.  Makanan oposum layang di penangkaran 
biasanya cukup baik dengan diberikannya buah segar dan 

sayur-sayuran (Keys, 2002).  Selain itu makanan oposum 
layang juga dapat berupa roti, yogurt, kacang, makanan 
kering protein tinggi, dan makanan tambahan seperti telur 
rebus matang (Salamon, 2002) 

Posisi oposum layang ketika melakukan aktivitas makan 
yaitu bergantung di dahan pohon atau duduk di dekat 
tempat makannya. Menurut Petocz (1994), oposum layang 
ini makan dalam posisi kepala di bawah pada batang pohon 
atau duduk dalam posisi horizontal pada pangkal pahanya 
sambil memegang pakan dengan tungkai depannya. Urutan 
aktivitas makan ini dimulai dengan mendekati tempat ma-
kan, lalu menciumi pakannya setelah itu mengambil pakan 
dengan kedua tangannya dan menggigit makanannya 
sambil dipegang dengan satu atau kedua kaki depannya. 

Aktivitas makan oposum layang selama pengamatan 
sebesar 13,64% dari keseluruhan aktivitasnya pada malam 
hari. Aktivitas makan tertinggi tercatat pada pukul 18.00-
19.00 WIB yaitu sebesar 1,85 (± 0,11)% (Gambar 1). Hal ini 
menunjukkan bahwa oposum layang sebagai hewan 
nocturnal memulai aktivitasnya pada saat hari mulai gelap. 
Oposum layang mulai makan untuk mengisi perutnya yang 
sudah kosong, karena energinya telah digunakannya untuk 
beraktivitas sebelum beristirahat. Setelah pukul 19.00 WIB, 
aktivitas makan menurun karena oposum layang mulai 
melakukan aktivitas lainnya. Aktivitas makan akan 
meningkat kembali pada pukul 22.00 WIB yaitu sebesar 
1,42 (± 0,01)%. Hal ini disebabkan karena perutnya sudah 
mulai kosong dan energi yang berasal dari pakan yang 
dikonsumsi sebelumnya telah habis untuk melakukan 
aktivitas selama awal malam tersebut. Hal yang sama juga 
terjadi pada pukul 00.00-01.00 WIB, oposum layang 
kembali makan untuk mempersiapkan dirinya selama 
beristirahat pada siang hari. Setelah itu aktivitas ini 
menurun hingga titik terendah pada pukul 05.00-06.00 WIB 
sebesar 0,17 (± 0,02)%, karena hari sudah mulai terang 
dan saatnya oposum layang beristirahat. 

Gambar 2 memperlihatkan aktivitas makan oposum 
layang betina lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas 
makan oposum layang jantan di penangkaran yaitu masing-
masing sebesar 17,89 (± 0,47)% dan 8,98 (± 0,46)%, 
sedangkan Gambar 3 memperlihatkan alokasi waktu 
aktivitas makan antara oposum layang jantan dan betina 
yaitu oposum layang betina lebih banyak melakukan 
aktivitas makan. Hal ini terjadi karena oposum layang 
betina membutuhkan lebih banyak konsumsi pakan selain 
untuk pertumbuhan juga untuk mempersiapkan diri ber-
kembang biak. Menurut Flannery (1995), di Australia bagian 
tenggara oposum layang biasanya mulai berkembang biak 
pada bulan Agustus (musim dingin), setiap oposum layang 
betina normalnya melahirkan dua anak yang berada di 
kantung selama 70 hari. Hal ini diduga karena panjang 
malam hari di belahan bumi selatan lebih lama di musim 
dingin, sehingga oposum layang memiliki lebih banyak 
waktu untuk beraktivitas termasuk berkembang biak. 

Perilaku minum 
Selama pengamatan berlangsung, oposum layang 

jarang melakukan aktivitas minum. Hal ini karena oposum 
layang di penangkaran diberi pakan buah segar yang 
mengandung kadar air tinggi, sehingga kebutuhan air 
oposum layang sudah dapat terpenuhi dari pakannya. 
Selain itu keadaan suhu lingkungan yang rendah pada saat 
pengamatan di malam hari mempengaruhi aktivitas minum 
ini, sehingga oposum layang tidak perlu banyak minum 
untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya. Dalam melaku-
kan aktivitas minum ini, oposum layang mendekatkan 
mulutnya ke pinggir tempat minum sambil berpegangan 
dengan kedua kaki depannya, kemudian meminum air 
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dengan bantuan lidahnya. 
Aktivitas minum oposum layang hanya sebesar 0,57% 

dari keseluruhan aktivitasnya pada waktu malam. Aktivitas 
tertinggi terjadi pada pukul 18.00-19.00 WIB sebesar 0,14 
(± 0,03)% (Gambar 1). Hal ini berkaitan dengan kebiasaan 
oposum layang setelah bangun dari tidurnya akan minum 
dulu, setelah itu baru melakukan aktivitas makan. Selain itu 
oposum layang akan minum untuk menjaga keseimbangan 
air dalam tubuh apabila terjadi penguapan akibat suhu 
udara meningkat (sore hari). Aktivitas minum antara 
oposum layang jantan dan betina tidak memperlihatkan 
perbedaan yang mencolok yaitu masing-masing sebesar 
0,35 (± 0,05)% dan 0,78 (± 0,06)% (Gambar 2). 

Perilaku urinasi 
Aktivitas urinasi oposum layang selama pengamatan 

tercatat sebesar 4,70% dari keseluruhan aktivitasnya pada 
malam hari. Aktivitas ini tertinggi dicapai pada pukul 19.00-
20.00 WIB sebesar 0,60 (± 0,02)% (Gambar 1). Hal ini 
diduga urin yang dihasilkan merupakan sisa metabolisme 
makanan yang digunakan selama istirahat pada siang hari. 
Aktivitas ini mulai meningkat kembali dan mencapai 
puncaknya pada pukul 23.00-00.00 WIB sebesar 0,55 (± 
0,07)%. Hal ini karena air hasil metabolisme yang tidak 
digunakan dari pakan dan minum pada waktu sebelumnya 
harus dikeluarkan. Kondisi lingkungan seperti suhu dan 
kelembaban juga mempengaruhi aktivitas urinasi ini, 
apabila suhu dingin oposum layang sering melakukan 
aktivitas urinasi. Posisi oposum layang sewaktu melakukan 
aktivitas urinasi yaitu diam, baik di tenggeran (dahan 
pohon) ataupun di dinding berkawat. Pada oposum layang 
jantan, aktivitas urinasi ini juga digunakan untuk menandai 
daerah teritorialnya (Christie, 2001). Aktivitas urinasi yang 
dilakukan antara oposum layang jantan dan betina tidak 
memperlihatkan perbedaan (Gambar 2) yaitu masing-
masing sebesar 4,25 (± 0,19)% dan 5,13 (± 0,22)%. 

Perilaku defekasi 
Persentase aktivitas defekasi selama pengamatan pada 

malam hari tercatat 5,93% dari seluruh aktivitas oposum 
layang. Aktivitas tertinggi dicapai pada pukul 19.00-20.00 
WIB yaitu sebesar 0,67 (± 0,07)% (Gambar 1). Hal ini 
diduga karena hasil pencernaan pakan selama oposum 
layang beristirahat pada waktu siang hari harus dikeluarkan 
dari tubuh. Aktivitas ini kembali meningkat dan mencapai 
puncaknya pada pukul 00.00-01.00 WIB sebesar 0,90 (± 
0,06)%. Hal ini karena pakan yang dikonsumsi pada awal 
malam oleh oposum layang telah dicerna untuk beraktivitas, 
sehingga sisanya harus dikeluarkan. Posisi oposum layang 
melakukan aktivitas defekasi yaitu diam dimana saja baik di 
tenggeran (dahan pohon) ataupun di dinding berkawat. 
Aktivitas defekasi antara oposum layang jantan dan betina 
tidak memperlihatkan perbedaan (Gambar 2) yaitu masing-
masing sebesar 5,86 (± 0,22)% dan 5,99 (± 0,27)%. 

 

 
Gambar 1. Alokasi waktu aktivitas yang berhubungan langsung 
dengan aktivitas makan oposum layang. 
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Gambar 2. Perbandingan aktivitas yang berhubungan langsung 
dengan aktivitas makan pada oposum layang jantan dan betina. 
 

 
Gambar 3. Alokasi waktu aktivitas makan pada oposum layang 
jantan dan betina. 
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Gambar 4. Alokasi waktu aktivitas yang mempengaruhi aktivitas 
makan oposum layang. 
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Gambar 5. Perbedaan aktivitas yang mempengaruhi aktivitas 
makan oposum layang. 
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Gambar 6. Alokasi waktu aktivitas lokomosi pada oposum layang 
jantan dan betina. 
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Perilaku yang mempengaruhi aktivitas makan  
Aktivitas ini meliputi aktivitas lokomosi, grooming dan 

beristirahat. Alokasi waktu yang menunjukkan aktivitas 
lokomosi, grooming dan beristirahat ditunjukkan pada 
Gambar 4. 

Perilaku lokomosi (bergerak) 
Aktivitas lokomosi pada oposum layang sangat tinggi, 

karena di alam oposum layang meluncur bergerak kesana 
kemari dari satu pohon ke pohon lain untuk mencari pakan. 
Aktivitas lokomosi merupakan aktivitas tertinggi di antara 
aktivitas lainnya yaitu sebesar 42,59% pada malam hari. 
Perilaku bergerak oposum layang di penangkaran antara 
lain berjalan dengan keempat kakinya (quadrupedal) saat 
berada di atas tanah, dahan pohon dan dinding kawat 
kandang. Oposum layang juga berjalan sambil meng-
gantung dengan mencengkeram kawat pada atap kandang. 

Gambar 4 memperlihatkan bahwa aktivitas lokomosi 
meningkat hingga pukul 20.00-21.00 WIB sebesar 3,52 (± 
0,08)% setelah itu menurun dan meningkat lagi hingga 
mencapai puncaknya pada pukul 04.00-05.00 WIB sebesar 
4,48 (± 0,10)%. Aktivitas lokomosi ini meningkat setelah 
oposum layang selesai melakukan aktivitas makan, 
terutama oposum layang jantan yang biasanya menjaga 
wilayahnya dari pemangsa (predator) (Petocz, 1994). 

Perbedaan aktivitas lokomosi antara oposum layang 
jantan dan betina terlihat pada besarnya nilai persentase 
aktivitas (Gambar 5). Persentase aktivitas lokomosi oposum 
layang jantan sebesar 48,35 (± 0,71)%, dan oposum layang 
betina sebesar 37,35 (± 0,67)%. Gambar 6 memperlihatkan 
alokasi waktu aktivitas lokomosi antara oposum layang 
jantan dan betina. Oposum layang jantan lebih banyak 
melakukan aktivitas lokomosi. Aktivitas lokomosi oposum 
layang betina biasanya hanya untuk mencari makan, 
sedangkan pada oposum layang jantan selain untuk 
mencari makan, juga untuk menjaga wilayahnya dari 
pemangsa atau pengganggu (Christie, 2001). Menurut 
Flannery (1995), hewan pemangsa oposum layang di alam 
antara lain burung hantu, burung kokabura dan kucing. 

Perilaku membersihkan diri (grooming) 
Persentase aktivitas membersihkan diri (grooming) 

tercatat sebesar 23,53% dari seluruh aktivitasnya pada 
waktu malam. Aktivitas tertinggi terjadi pada pukul 20.00-
21.00 WIB sebesar 2,38 (± 0,08)%. Hal ini karena oposum 
layang sehabis makan sambil beristirahat membersihkan 
tubuh dan tangannya, kegiatan ini dilakukan sambil 
menggantung maupun sambil duduk di cabang pohon. 
Oposum layang merupakan hewan yang rajin 
membersihkan tubuhnya, meskipun mereka memiliki bau 
yang khas tetapi tubuhnya tidak akan berbau apabila pakan 
yang diberikan cukup baik (Hutchings, 2002). Aktivitas 
membersihkan diri pada oposum layang jantan dan betina 
tidak memperlihatkan perbedaan (Gambar 5), pada oposum 
layang jantan sebesar 23,59 (± 0,53)%, sedangkan oposum 
layang betina sebesar 23,49 (± 0,44)%. 

Perilaku istirahat 
Waktu istirahat berupa aktivitas tidur yang dilakukan 

oleh oposum layang tercatat sebesar 9,01% dari seluruh 
aktivitasnya pada malam hari. Aktivitas tidur tertinggi yaitu 
menjelang pagi (05.00-06.00 WIB) sebesar 2,65 (± 0,66)% 
(Gambar 4). Hal ini disebabkan oposum layang kembali 
beristirahat setelah beraktivitas sepanjang malam. 
Terkadang di penangkaran oposum layang tidur sebentar 
pada waktu malam untuk beristirahat, seperti yang 
dilakukan oposum layang di alam (Nowak, 1995; Flannery, 

1995). 
Aktivitas istirahat pada oposum layang dibagi dua. 

Pertama oposum layang tidur sambil bergulung dengan 
posisi kepala berada di dalam membran antara kaki depan 
dan belakangnya. Kedua oposum layang duduk diam atau 
bertengger tidak melakukan aktivitas apapun, hal ini 
dilakukan oposum layang ketika beristirahat sambil 
mengamati keadaan sekitar sarangnya atau mengincar 
serangga sebagai salah satu sumber pakannya. Oposum 
layang di penangkaran melakukan aktivitas tidur biasanya 
di dalam kotak tidurnya apabila keadaan lingkungan sekitar 
terang. Dalam kondisi gelap, oposum layang dapat tidur 
baik di luar maupun di dalam kotak tidurnya sambil 
bergelung/ melingkarkan tubuhnya. Dari Gambar 5, terlihat 
aktivitas istirahat pada oposum layang jantan dan betina 
secara umum tidak terdapat perbedaan. Persentase 
aktivitas istirahat oposum layang jantan sebesar 8,61 (± 
0,71)%, sedangkan oposum layang betina sebesar 9,37 (± 
0,69)%.  

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui besarnya 
aktivitas makan, minum, urinasi dan defekasi pada oposum 
layang (Petaurus breviceps) sepanjang malam berturut-
turut 13,64%; 0,57%; 4,70% dan 5,93%, sedangkan 
aktivitas lainnya seperti bergerak (lokomosi), membersihkan 
diri (grooming) serta istirahat berturut-turut 42,59%; 
23,53%; dan 9,01%. Aktivitas makan tertinggi pada oposum 
layang terjadi antara pukul 18.00-19.00 WIB sebesar 1,85% 
± 0,11. Aktivitas minum jarang terjadi, karena kebutuhan air 
pada oposum layang sudah terpenuhi dari pakannya. 
Perbedaan nilai persentase aktivitas antara oposum layang 
jantan dan betina di penangkaran terjadi pada aktivitas 
makan dan aktivitas lokomosi, sedangkan perbedaan 
aktivitas yang lain seperti minum, urinasi, defekasi, 
grooming, dan istirahat tidak terlalu besar. Tingginya 
aktivitas makan pada pukul 18.00 dapat menjadi pedoman 
untuk waktu pemberian pakan yang efektif bagi oposum 
layang di penangkaran.  
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ABSTRACT 
The objective of the research was to know species composition and structure of ex-burned heath forest. Field research was carried out 
from 23 June to 5 July and 10 to 25 September 2004 on the foot-slope of Semujan Hill, Danau Sentarum National Park, West Kalimantan. 
Ten-sample units (SU) with each size 10 x 10 m are placed based on random sampling method. On each SU, trees with diameter ≥ 2 cm 
were identified and the diameter (DBH) and height are recorded. Fourteen tree species were found within a 0.1 ha SU, consisting of 12 
genus and 8 families. Tree density is exponentially decreased from trees with small diameter to trees with big diameter. 
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Key words: species composition, forest structure, ex-burned heath forest, Danau Sentarum National Park, West Kalimantan. 

PENDAHULUAN 

Kegiatan untuk mengetahui komposisi dan struktur 
hutan merupakan bagian dari analisis vegetasi (Mueller-
Dombois dan Ellenberg, 1974; Misra, 1980; Cox, 1985; 
Kusmana, 1997). Data komposisi jenis dan struktur hutan 
tersebut berguna untuk mengetahui kondisi keseimbangan 
komunitas hutan (Meyer, 1952), menjelaskan interaksi di 
dalam dan antar jenis (Odum, 1971, Ludwig dan Reynolds, 
1988), dan memprediksi kecenderungan komposisi tegakan 
di masa mendatang (Whittaker, 1974). Hutan kerangas 
(heath forest) merupakan salah satu tipe hutan penting di 
Indonesia yang tumbuh di atas tanah podsol, tanah pasir 
kuarsa yang sarang, miskin hara dan pH rendah (masam) 
(Whitmore, 1984; Kusmana, 1995; Richards, 1996; Hilwan, 
1996). Secara umum, hutan kerangas tumbuh di daerah 
dataran rendah beriklim selalu basah. Hutan kerangas yang 
luas dijumpai di tropika bagian timur, namun tidak kontinyu 
(Whitmore, 1984). Di daerah Malesia, hutan kerangas 
tersebar secara terbatas di Kalimantan (Indonesia), Sara-
wak (Malaysia), dan Brunei (Richards, 1996). Hilwan (1996) 
menambahkan bahwa hutan kerangas juga dijumpai di 
Sumatera, Belitung, dan Singkep. Oleh karena kondisi 
habitatnya, Kusmana (1995) dan Hilwan (1996) 
menyatakan bahwa hutan kerangas merupakan hutan yang 
sangat peka terhadap gangguan, misalnya kebakaran.  

Penelitian terkait komposisi jenis dan struktur hutan 
kerangas bekas kebakaran belum pernah dilaporkan. 

Sebagaimana hasil ulasan Richards (1996), penelitian 
untuk menguak kondisi dan potensi hutan kerangas masih 
sangat langka. Oleh karena itu, penelitian untuk 
mengungkap komposisi jenis dan struktur hutan kerangas 
bekas kebakaran di Taman Nasional Danau Sentarum 
(TNDS) ini menjadi penting untuk dilakukan. 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan waktu penelitian 
Penelitian dilaksanakan di hutan kerangas bekas 

kebakaran yang terletak di kaki bukit Semujan, TNDS pada 
tanggal 23 Juni-5 Juli, dan 10-25 September 2004. Hutan 
kerangas di lokasi penelitian tersebut merupakan hutan 
kerangas bekas kebakaran tahun 2000. Berdasarkan 
klasifikasi iklim Schmidt dan Fergusson (1951), iklim di 
lokasi penelitian termasuk tipe A dengan rata-rata curah 
hujan tahunan sebesar 3.392 mm dengan kisaran antara 
3.425 mm sampai 4.588 mm. Sedangkan rata-rata curah 
hujan bulanan adalah 327,7 mm dengan kisaran mulai 238 
mm pada bulan Oktober sampai 416 mm pada bulan 
Januari (Giesen, 1996). Suhu berkisar antara 30-36oC pada 
siang hari dan 23-29oC pada malam hari (Giesen, 1987). 

Prosedur penelitian 
Sepuluh petak ukur (PU) yang masing-masing 

berukuran 10x10 m2 digunakan untuk mengetahui 
komposisi jenis dan struktur hutan di lokasi penelitian. 
Peletakan PU di lapangan dilakukan secara acak mengikuti 
sebaran hutan kerangas bekas kebakaran. Pada setiap PU, 
semua permudaan pohon dengan diameter ≥ 2 cm 
diidentifikasi, diukur diameter, yaitu diameter setinggi dada 
(diameter at breast height; DBH) dan tingginya.  
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Analisis data 
Semua permudaan pohon dikelompokkan berdasarkan 

tingkat pertumbuhan (growth stage), yaitu (a) anak pohon, 
yakni permudaan pohon yang memiliki diameter 2-9,9 cm, 
dan (b) pohon, yaitu pohon muda dan dewasa yang 
memiliki diameter ≥ 10 cm. Untuk mengetahui jenis yang 
dominan di setiap tingkat pertumbuhan dilakukan analisis 
indeks nilai penting (INP) (Curtis dan McIntosh, 1951, Cox, 
1985, Kusmana, 1997). Pola distribusi spasial (spatial 
distribution pattern) individu suatu jenis dihitung 
berdasarkan indeks Morishita (Iδ) (Morishita, 1959). 

Untuk mengetahui struktur vertikal hutan kerangas, 
maka setiap individu pohon yang dijumpai di dalam PU 
dikelompokkan berdasarkan kelas tinggi dengan interval 1 
m. Sedangkan untuk mengetahui penyebaran diameter 
pohon di hutan kerangas, maka setiap individu yang 
dijumpai di dalam PU dikelompokkan berdasarkan kelas 
diameter dengan interval 2 cm. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi jenis 
Hasil identifikasi jenis menunjukkan bahwa terdapat 14 

jenis permudaan pohon penyusun hutan kerangas bekas 
kebakaran di TNDS dengan luas PU 0,1 ha. Keempat belas 
jenis tersebut tercakup dalam 12 marga dan 8 suku. 
Berdasarkan tingkat 
pertumbuhannya, 1 jenis dijumpai 
pada tingkat pohon, dan seluruh 
jenis dijumpai pada tingkat 
anakan pohon (Tabel 1). Pada 
tingkat anak pohon, jenis Vitex 
pinnata, dan Glocidion 
zeylanicum merupakan jenis 
dominan dan kodominan dengan 
INP masing-masing jenis secara 
berturut-turut adalah 115,28 dan 
51,68. Berdasarkan informasi 
dari masyarakat sekitar kawasan 
diketahui bahwa jenis Melastoma 
polyanthum merupakan jenis 
pionir yang tumbuh di hutan 
kerangas bekas kebakaran. 
Namun semenjak 2 tahun 
terakhir, jenis M. polyanthum 
kalah bersaing dengan jenis-jenis 
lain, terutama dengan jenis V. 
pinnata dan G. zeylanicum, 
sehingga M. polyanthum saat 
pengamatan sudah jarang 
dijumpai, kerapatan jenisnya 
hanya 10 ind/ha dan INP sekitar 
2,84 yang merupakan INP 
terkecil. Kerapatan, frekuensi, 
luas bidang dasar, dan INP 
setiap jenis pada masing-masing 
tingkat pertumbuhan pohon di 
hutan kerangas, TNDS, 
Kalimantan Barat secara lengkap 
disajikan pada Tabel 1. 

Kekayaan jenis dan 
kerapatan pohon pada beberapa 
tipe hutan dataran rendah 
disajikan pada Tabel 2. 
Berdasarkan Tabel 2 tersebut 
terlihat bahwa hutan kerangas 
bekas kebakaran merupakan 

komunitas hutan yang miskin jenis dibandingkan dengan 
hutan kerangas primer (Onrizal, 2004), hutan rawa gambut, 
hutan Dipterocarpa di TNDS (Giesen, 1987), dan hutan 
hujan dataran rendah di Taman Nasional Gunung Leuser 
(TNGL) (Sambas, 1999). Hutan kerangas bekas kebakaran 
memiliki kerapatan yang rendah dibandingkan dengan 
berbagai tipe hutan dataran rendah lainnya, kecuali 
kerapatan pohon berdiameter < 10 cm sebanding dengan 
hutan Dipterocarpa, Kalimantan Barat (Giesen, 1987) dan 
lebih rapat dibandingkan dengan hutan hujan dataran 
rendah di kawasan Pakuli, Taman Nasional Lore Rindu 
(TNLR) karena hutan di kawasan tersebut mendapat 
banyak gangguan dari masyarakat (Purwaningsih dan 
Yusuf, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa hutan kerangas 
bekas kebakaran di lokasi penelitian merupakan hutan 
dalam kondisi suksesi. 

Struktur vertikal 
Tinggi permudaan pohon di hutan kerangas bekas 

kebakaran di TNDS Kalimantan Barat berkisar antara 2,1-
6,6 m. Berdasarkan kelas tinggi, sebagian besar (43%) 
pohon penyusun hutan kerangas bekas kebakaran tersebar 
pada kelas tinggi 3,0-3,9 m, kemudian diikuti oleh kelas 
diameter 2,0-2,9 m (23%). Sangat sedikit pohon-pohon 
penyusun hutan kerangas bekas kebakaran yang mencapai 
tinggi tajuk melebihi 6 m, yakni hanya sekitar 9% dari 
seluruh permudaan pohon yang ada (Gambar 1.A).  

 
Tabel 1. Kerapatan (K), frekuensi (F), luas bidang dasar (LBD) dan INP setiap tingkat 
pertumbuhan di hutan kerangas bekas kebakaran di TNDS, Kalimantan Barat. 
 

K F LBD Suku No. Jenis (ind/ha) (%) (m2/ha) INP 
Pohon       
Melastomataceae 1. Bellucia axinanthera Tiana 10 10 0,008 300,00 
  Jumlah tiang 10 10 0,008 300,00 
Anak pohon       
Apocynaceae 1. Alstonia scholaris (L.) R.Br. 20 10 0,002 4,00 
Asteraceae 2. Vernonia arborea Buch. Ham. 60 20 0,009 10,97 
Euphorbiaceae 3. Glocidion zeylanicum Juss 350 80 0,041 51,68 
Euphorbiaceae 4. Macarangan gigantea Muell. Arg. 140 50 0,026 28,23 
Euphorbiaceae 5. Breynia virgata (Bl.) Muell.Arg. 80 30 0,004 12,32 
Hypericaceae 6. Cratoxylum formosum (Jack) Dyer 50 20 0,003 8,16 
Melastomataceae 7. Bellucia axinanthera Tiana 50 20 0,015 12,72 
Melastomataceae 8. Melastoma polyanthum Blume 10 10 0,000 2,84 
Moraceae 9. Ficus schwarzii Juss. 10 10 0,001 3,09 
Moraceae 10. Ficus variegata Blume 100 40 0,017 20,50 
Moraceae 11. Artocarpus cf. rigidus Blume 60 40 0,014 17,22 
Rubiaceae 12. Nauclea orientalis (L.) L. 30 20 0,007 8,61 
Rubiaceae 13. Neonauclea excelsa (Bl.) Merrill 20 10 0,003 4,38 
Verbenaceae 14. Vitex pinnata L. 890 100 0,121 115,28 
  Jumlah pancang 1870 460 0,263 300,00 
 
 
Tabel 2. Kekayaan jenis dan kerapatan pohon di beberapa tipe hutan dataran rendah. 
 

Kerapatan (ind/ha) 
Tipe dan lokasi hutan Luas 

PU (ha) 
Kekayaan 

Jenis θ 2-9,9 
cm 

θ ≥ 10 
cm 

1. Hutan kerangas, TNDS, Kalbar1) 0,03 59 3220 870 
2. Hutan Dipterocarpa, TNDS, Kalbar1) 0,03 26 1500 550 
3. Hutan Rawa Gambut, TNDS, Kalbar1) 0,03 18 2500 750 
4. Hutan hujan, Ketambe, TNGL2) 1,00 81 2116 524 
5. Hutan hujan, Pakuli, TNLR3) 0,30 30 1120 323 
6. Hutan kerangas primer, TNDS, Kalbar4) 0,10 84 6010 1030 
7. Hutan kerangas bekas kebakaran, TNDS, Kalbar5) 0,10 14 1870 10 
Sumber: 1) = Giesen (1987); 2) = Sambas (1999); 3) = Purwaningsih dan Yusuf (2005), 4)Onrizal 
(2004); 5) = hasil studi/pengamatan.  
 
 
Tabel 3. Indeks Morishita dari jenis dominan dan kodominan di hutan kerangas bekas 
kebakaran di TNDS, Kalimantan Barat. 
 

Jenis Indeks Morishita 
V. pinnata 0,28** 
G. zeylanicum 0,06** 
** Berbeda nyata dari penyebaran acak (Iδ = 1) dengan χ2

hit. > χ2
tab pada tingkat P < 0.01. 
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Struktur horizontal (distribusi diameter) 
Permudaan pohon di lokasi penelitian berdiameter 

antara 2,1-10,4 cm. Berdasarkan kelas diameter, diketahui 
bahwa sebagian besar (61% atau 1.160 ind/ha) pohon 
penyusun hutan kerangas bekas kebakaran di lokasi studi 
termasuk dalam kelas diameter 2-4 cm, kemudian diikuti 
oleh kelas dimeter 4-6 cm (22% atau 420 ind/ha). Pohon-
pohon dengan diameter melebihi 10 cm sangat jarang 
dijumpai, yaitu hanya 0,5% atau 10 ind/ha pohon (Gambar 
1.B). 
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Gambar 1. Stratifikasi berdasarkan kelas tinggi (A), dan distribusi 
kelas diamater (B) di hutan kerangas bekas kebakaran di TNDS, 
Kalimantan Barat. 

 
Berdasarkan kelas diameter (Gambar 1.b), diketahui 

bahwa kerapatan pohon menurun secara eksponensial dari 
pohon berdiameter kecil ke pohon berdiameter besar, 
seperti kurva “L”. Hal ini berarti bahwa populasi pohon di 
hutan kerangas terdiri atas campuran seluruh kelas 
diameter dengan didominasi oleh pohon berdiameter kecil, 
sehingga dapat menjamin kelangsungan tegakan di masa 
mendatang. Meyer (1952) menyatakan bahwa tegakan 
hutan dengan distribusi diameter pohon seperti kurva “L” 
disebut sebagai hutan dalam kondisi seimbang (balanced 
forest). Whittaker (1974) menyatakan bahwa asumsi dasar 
dalam analisis struktur tegakan adalah untuk 
memperkirakan kecenderungan komposisi hutan yaitu 
suatu jenis pancang dan semai yang kerapatannya rendah 
(atau dapat diabaikan) pada akhirnya akan hilang dari 
tegakan. Mengikuti asumsi tersebut, beberapa jenis yang 
saat ini dijumpai di hutan kerangas bekas kebakaran 
diperkirakan akan hilang dari tegakan di masa mendatang. 

Pola distribusi spasial 
Berdasarkan Iδ-indeks Morishita, seperti disajikan pada 

Tabel 3, diketahui bahwa jenis dominan dan kodominan di 
hutan kerangas bekas kebakaran di TNDS tersebar secara 
teratur (reguler). Pola yang sama juga dijumpai pada hutan 
kerangas primer TNDS, Kalimantan Barat (Onrizal, 2004). 
Dalam hal ini, Odum (1971) dan Ludwig dan Reynolds 
(1988) menyatakan bahwa pola teratur merupakan hasil 
dari interaksi negatif antar individu sejenis, misalnya 
kompetisi untuk mendapatkan makanan dan ruang, atau 

terdapat antagonisme positif untuk mendapatkan ruang 
yang lebih luas. Dari sisi ketersediaan hara persaingan 
terjadi karena tanah di hutan kerangas sangat miskin hara 
(Whitmore, 1984; Giesen, 1987; Richards, 1996) dan 
membuktikan informasi dari masyarakat bahwa tanaman 
merica yang ditanam pada bekas hutan kerangas tidak 
produktif, meskipun sudah dipupuk. 

KESIMPULAN 

Hutan kerangas bekas kebakaran di TNDS, Kalimantan 
Barat disusun oleh 14 jenis pohon yang tercakup dalam 12 
marga dan 8 suku dalam PU 0,1 ha. Jenis dominan dan 
kodominan penyusun hutan kerangas bekas kebakaran 
tersebar secara teratur yang menunjukkan adanya 
persaingan dalam mendapatkan hara dan ruang. Pohon-
pohon tersebut memiliki diameter antara 2,1-10,4 cm dan 
tinggi antara 2,1-6,6 m. Sebagian besar (43%) pohon-
pohon tersebut tersebar dalam kelas tinggi 3,0-3,9 cm, 
kemudian kerapatannya terus berkurang seiring dengan 
bertambahnya ketinggian pohon. Kerapatan pohon 
menurun secara eksponensial dari pohon berdiameter kecil 
ke pohon berdiameter besar seperti kurva “L”, sehingga 
menjamin keberlangsungan tegakan di masa mendatang, 
apabila tidak mengalami gangguan lagi.  
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ABSTRACT 

Study on floristic composition and vegetation has been carried out in natural forest Rimbo Panti, it is one of the remnant natural forest area 
in West Sumatera. The study was used quadrad method. Three sample permanent plots of 100x100 m were arranged at some altitudes 
(300 m, 500 m, and 700 m). Enumeration was done to all trees with diameter at breast height down to 5 cm dbh.The result of tree sampling 
at the location from 1059 individu totally was recorded 199 species, belong to 113 genera and 48 families with total basal area 29.16 m². 
Whereas the three plots were located at the same hill but if it was saw based on Jaccards index showed that the value relatively low, that is 
as 58.7%. From the three plots represented that at 300 m alt. which higher people pressure has been invation species of Arenga obtusifolia 
seriously. Some common species in the forest could be grouping of the big five, among them Paranephelium nitidum, Villebrunea 
rubescens, Aglaia odoratissima, Drypetes longifolia and Cyathocalyx sumatranus. The classification height of tree was showed that the 
plots in hilly ecosistem are a lot of trees in layer A (emergent tree) with height reached 50 m tall. 

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: composition, structure, vegetation, natural forest, Rimbo Panti. 

PENDAHULUAN 

Hutan merupakan salah satu pusat keanekaragaman 
jenis tumbuhan yang belum banyak diketahui dan perlu 
terus untuk dikaji. Di kawasan hutan terdapat komunitas 
tumbuhan yang didominasi oleh pepohonan dan tumbuhan 
berkayu lainnya (Spurr dan Barnes, 1980). Pohon sebagai 
penyusun utama kawasan hutan berperan penting dalam 
pengaturan tata air, cadangan plasma nutfah, penyangga 
kehidupan, sumber daya pembangunan dan sumber devisa 
negara (Desman dkk., 1977). Peranan pohon-pohon dalam 
komunitas hutan semakin sulit dipertahankan mengingat 
tekanan masyarakat terhadap kelompok tumbuhan dari 
waktu ke waktu terus meningkat.  

Pulau Sumatera dikenal sebagai salah satu pusat 
keanekaragaman hayati yang memiliki kawasan hutan 
dengan keanekaragaman jenis tumbuhan yang tinggi. 
Hutan Alam Rimbo Panti di Sumatera Barat dengan luas ± 
3400 ha termasuk salah satu kawasan hutan yang memiliki 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan mempunyai tipe 
vegetasi cukup beragam. Keragaman tipe vegetasi 
umumnya dapat dijumpai dalam tipe ekosistem hutan 
dataran rendah yang sebagian besar terdiri atas hutan 
perbukitan. Seiring dengan laju perkembangan daerah dan 
pertambahan penduduk maka gangguan terhadap Hutan 
Alam Rimbo Panti juga semakin meningkat. Pencurian kayu 

serta pembukaan hutan untuk areal perladangan telah 
menciptakan kerusakan di beberapa tempat dan hal ini 
perlu mendapat perhatian demi keutuhan kawasan cagar 
alam. Kerusakan hutan tersebut dikhawatirkan akan 
mengganggu kehidupan berbagai jenis satwa seperti orang 
Utan, kera, Harimau dan jenis-jenis burung. Berkaitan 
dengan hal tersebut, pengetahuan serta penelitian melalui 
pengungkapan data vegetasi melalui penarikan petak 
cuplikan pada beberapa tempat dengan ketinggian yang 
berbeda perlu dilakukan untuk memberi gambaran 
mengenai kondisi dan potensi kawasan hutan alam Rimbo 
Panti.  

BAHAN DAN METODE 

Lokasi penelitian 
Hutan Rimbo Panti secara administratif termasuk 

wilayah Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera 
Barat. Kawasan ini terletak pada koordinat 0º20.682’LU dan 
100º04.138’BT. Rimbo Panti merupakan salah satu Cagar 
Alam yang terletak di sekitar ruas jalan Trans Sumatera 
antara Padang–Medan. Bagian sebelah timur jalan 
sebagian besar berupa hutan rawa sedangkan bagian barat 
merupakan hutan perbukitan dengan kondisi medan 
bergelombang sampai berbukit. Dalam kawasan hutan 
perbukitan pada beberapa tempat dijumpai medan yang 
agak terjal (kelerengan >30%), dengan kondisi tanah agak 
kering dan berkapur. Menurut informasi, hutan perbukitan 
ini terdapat pada daerah patahan yang rawan terhadap 
longsor dan erosi. Di kawasan hutan perbukitan terutama 
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pada daerah kaki bukit (ketinggian 200-300 m. dpl.) di 
beberapa tempat terlihat terbukanya lapisan kanopi akibat 
penebangan hutan. Pada tempat terbukanya lapisan kanopi 
ini banyak dijumpai jenis-jenis tumbuhan sekunder seperti 
Omalanthus populneus, Macaranga tanarius, Macaranga 
diepenhorstii, Ficus variegata dan Arenga obtusifolia. 
Penebangan hutan juga dijumpai pada ekosistem hutan 
rawa. Di beberapa tempat baik pada hutan rawa yang 
tergenang secara musiman maupun yang selalu tergenang 
sering terjadi pembukaan hutan untuk dijadikan areal 
perladangan. Di kawasan ini jenis Terminalia copelandii. 
dan Pterocymbium tubulatum tampak dapat beradaptasi 

dengan baik. Topografi umumnya relatif datar dan di 
tempat-tempat tergenang ke dalaman air berkisar antara 
0,5-1 m.  

Cara kerja 
Pencuplikan data dilakukan dengan metode petak 

(kwadrat) yaitu dibuat 3 petak permanen masing-masing 
seluas 1 ha (100x100 m2) pada ketinggian yang berbeda 
(700 m, 500 m, dan 300 m). Setiap petak cuplikan dibagi 
menjadi sub-petak berukuran 10x10 m2. Semua pohon 
(diameter batang > 10 cm) dan anak pohon (diameter 2,0-
9,9 cm) dicacah, dicatat jenisnya, diukur diameter batang, 

tinggi dan koordinatnya. 
Pencuplikan data anak pohon 
dilakukan pada petak 5x5 m2 yang 
diletakkan bersistem dalam sub-
petak 10x10 m2. Spesimen contoh 
(voucher specimens) diambil 
untuk keperluan identifikasi. 
Analisis data meliputi 
penghitungan nilai penting, 
kerapatan pohon, luas bidang 
dasar, frekuensi, indeks diversitas 
serta indeks kesamaan jenis 
pohon dari 3 petak yang 
dibandingkan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pencacahan pada 3 (tiga) 
petak cuplikan dengan luas 3 ha, 
tercatat sebanyak 1059 pohon 
yang meliputi 199 jenis, tergolong 
dalam 113 marga dan 48 suku 
dengan total luas bidang dasar 
29,16 m². Jumlah jenis pohon di 
kawasan hutan dataran rendah ini 
meskipun telah mengalami 
gangguan berupa tekanan 
masyarakat, masih tergolong 
tinggi bila dibandingkan dengan 
jumlah jenis yang terdapat di 
hutan dataran rendah Ketambe, 
namun untuk jenis-jenis 
dipterocarpaceae jumlahnya lebih 
rendah (Tabel 1). Tinggi dan 
rendahnya jumlah jenis mungkin 
berkaitan dengan kondisi habitat, 
tingkat gangguan dan faktor 
lingkungan lainnya misalnya 
tanah. Secara umum tanah di 
daerah penelitian berdasarkan 
hasil analisis ekstrak H2O 1: 1 
termasuk klasifikasi sedang 
bahkan mendekati masam dengan 
pH berkisar antara 5,3-6,9 (Tabel 
2). Kondisi reaksi (pH) tanah 
tersebut diduga masih dalam 
keadaan yang normal karena 
dapat menyediakan unsur-unsur 
makro dan mikro bagi perakaran 
vegetasi yang tumbuh di atasnya. 
Reaksi tanah mempunyai 
pengaruh yang nyata terhadap 
ketersediaan berbagai unsur hara 
(Buckman dan Brady, 1960). 

Tabel 1. Jumlah jenis, marga dan suku pada petak Hutan Alam Rimbo Panti dan petak Hutan 
Ketambe (Aceh Tenggara). 
 

 Hutan Alam Rimbo Panti,  
Pasaman (3 ha) 

Hutan Ketambe,  
Aceh Tenggara (1,6 ha) 

Jumlah jenis 199 172 
Jumlah marga 113 106 
Jumlah suku 48 47 
Dipterocarpaceae: 
Jumlah jenis 
Jumlah pohon 
Luas Bidang Dasar (m²) 

 
4 

12 
5,55 

 
6 

37 
10,9 

 
 
Tabel 2. Parameter tanah pada 3 (tiga) petak penelitian di Hutan Alam Rimbo Panti. 
 

pH 1:1 C 
org 

N-
tot P-Bray N pada NH4Oac pH 7,0 Tekstur 

H2O KCL (%) Olsen Ca Mg K Na KTK Pasir Debu Liat Lokasi 

    (ppm) me/100g (%) 
Petak 1 (700 m dpl) 6,9 6,0 2,91 0,28 1,3 21,3 2,8 0,23 0,17 19,26 18,76 28,3 52,93
Petak II (500 m dpl) 6,4 5,5 3,59 0,37 21,6 9,91 2,61 0,38 0,34 18,7 29,2 12,05 59,8
Petak III (300 m dpl) 6,1 5,4 1,43 0,12 6,6 3,89 2,1 0,51 0,39 9,74 80,18 3,3 17,51
 
 
Tabel 3. Beberapa parameter data pohon dan anak pohon pada masing-masing petak 
 

Petak I (700 m) Petak II (500 m) Petak III (300 m) 
P Ap P Ap P Ap 

Jumlah jenis 154 37 114 56 50 28 
Jumlah marga 91 31 75 50 38 26 
Jumlah suku 41 21 41 30 23 16 
kerapatan per ha 429 944 323 2592 307 1088 
Luas Bidang Dasar 39,59 3,47 22,22 4,43 15,66 2,18 
Index diversitas Shanon 4,74 3,4 4,24 3,74 2,51 3,02 
Indek kemerataan jenis 0,94 0,94 0,89 0,93 0,64 0,91 
Indek kekayaan jenis (Menhiennick index) 7,44 4,82 6,34 4,4 2,85 3,4 
Rata-rata kelas diameter batang 27,62 6,85 25,52 4,36 20,98 4,79 
Persentase diameter <20 cm 56,64 - 57,89 - 71,1 - 
Persentase diameter >50 cm 10,96 - 9,29 - 5,84 - 
Keterangan: P = pohon, Ap = anak pohon. 
 

Tabel 4. Data kerapatan (K), jumlah petak (JP), luas bidang dasar (LBD; m²), kerapatan relatif 
(KR), frekuensi relatif (FR), dominasi relatif (DR), dan nilai penting (NP) jenis-jenis pohon 
dominan pada 3 petak penelitian di Hutan Alam Rimbo Panti, Sumatera Barat. 
 

Suku Jenis K JP LBD KR FR DR NP 
Arecaceae Arenga obtusifolia 175 37 2,48 55,93 18,70 14,41 89,05
Sapindaceae Paranephelium nitidum King 64 46 3,22 18,42 17,06 12,62 48,10
Euphorbiaceae  Drypetes longifolia (Bl.) Pax & Hoffm. 32 28 2,31 8,89 9,94 7,64 26,48
Dipterocarpaceae Shorea retinodes v.Sloot. 10 10 7,38 2,64 2,95 18,08 23,66
Annonaceae Cyathocalyx sumatranus Scheff. 21 21 1,11 5,96 9,03 5,28 20,27
Urticaceae Villebrunea rubescens Bl. 34 20 1,41 10,84 10,11 8,18 29,13
Meliaceae Aglaia odoratissima Bl. 23 22 0,92 6,13 7,69 3,11 16,93
Euphorbiaceae Koilodepas bantamense Hassk. 11 9 1,16 3,39 5,07 7,21 15,67
Lecithydaceae Chydenanthus excelsus (Bl.) Miers. 16 15 1,07 4,25 5,47 4,65 14,37
Myrtaceae  Syzygium ridleyi King* 7 6 2,61 2,09 2,11 8,46 12,66
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Selain reaksi (pH) tanah, kandungan C organik di lokasi 
penelitian berdasarkan hasil analisis berkisar antara 1,43-
3,59%. Hasil tersebut mencerminkan bahan organik 
termasuk katagori rendah sampai sedang dengan catatan 
bahan organik terendah terdapat pada petak dengan 
ketinggian 300 m. dpl. yang didominasi oleh jenis langkok 
(A. obtusifolia) sedangkan bahan organik tertinggi terdapat 
pada petak yang terletak pada ketinggian 500 m. dpl. 
Bahan organik tanah merupakan sisa-sisa jaringan 
pepohonan yang telah tua berupa serasah, cabang, ranting, 
kulit, buah dan organisme yang telah mati dan telah 
terdekomposisi menjadi humus. Keadaan ini 
mengindikasikan bahwa proses dekomposisi bahan organik 
berlangsung lebih baik pada petak dengan ketinggian 300 
m. dpl. 
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Gambar 1. Indeks kekayaan jenis Menhiennick pohon dan anak 
pohon pada 3 petak penelitian.  
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Gambar 2. Jumlah jenis berdasarkan kelas diameter pohon pada 3 
petak bukit di hutan lindung Rimbo Panti, Sumatera Barat. 
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Gambar 3. Jumlah jenis berdasarkan kelas tinggi pohon pada 3 
petak bukit di hutan lindung Rimbo Panti, Sumatera Barat. 

 
 

Berdasarkan jumlah jenis 
antar petak, petak I yang terletak 
pada hutan dengan ketinggian 
tempat 700 m. dpl. memiliki 
jumlah jenis pohon yang lebih 
tinggi bila dibandingkan dengan 
kedua petak lainnya (Tabel 3). 
Beberapa parameter lain seperti 
kerapatan, luas bidang dasar, 
indeks kekayaan jenis (indeks 
Menhiennick's), indeks 
kemerataan dan indeks 
diversitas juga menunjukkan nilai 
yang lebih tinggi pada petak I. 
Kerapatan pohon pada daerah 
perbukitan yang sebagian besar 
berupa punggung bukit 
umumnya akan lebih tinggi 
dibandingkan lokasi dengan 
medan yang datar. Pengaruh 
drainase dan kondisi tanah 
tampaknya cukup berpengaruh 
pada daerah perbukitan 
sehingga pohon-pohon 
umumnya berukuran kecil. Hal ini 
ditunjukkan oleh rata-rata luas 
bidang dasar rata-rata pohon 
yang berada pada kisaran 0,04 
m². Petak hutan perbukitan pada 
ketinggian 700 m. dpl. yang 
letaknya jauh dari pemukiman 
tingkat gangguan yang dijumpai 
relatif kecil, dan ini dapat terlihat 
dari kekayaan jenis pohon yang 
relatif lebih tinggi (Gambar 1).  

Tabel 5. Daftar jenis anak pohon dengan beberapa parameter yang terdapat pada 3 petak 
penelitian. 
 

Suku Jenis K JP LBD KR FR DR NP 
Alangiaceae Alangium javanicum (Bl.) Wan 3 3 31,82 1,85 2,13 1,15 5,13 
Anacardiaceae Mangifera longipetiolata King 1 1 43,01 1,69 1,75 1,98 5,42 
 Mangifera torquanda Kosterm. 1 1 5,31 0,62 0,71 0,19 1,52 
Annonaceae Cyathocalyx sumatranus Scheff. 2 2 59,23 2,94 3,77 4,35 11,07
 Desmos dasymaschala (Bl.) Saff. 6 4 97,61 6,26 5,19 4,85 16,30
 Meiogyne virgata (Bl.) Miq. 2 2 51,24 2,31 2,46 2,22 7,00 
 Mitrephora sp. 3 3 43,93 1,85 2,13 1,59 5,56 
 Polyalthia obliqua Hk.f. et Th. 3 3 28,66 1,85 2,13 1,04 5,01 
 Polyalthia reticulata Elmer 1 1 24,63 1,69 1,75 1,13 4,58 
 Polyalthia spathulata Boerl. 2 2 58,51 3,39 3,51 2,69 9,59 
 Pseudovaria reticulata (Bl.) Merr. 11 7 122,94 7,86 6,01 4,66 18,53
Burseraceae Canarium denticulatum Bl. 2 1 61,95 3,39 1,75 2,85 8,00 
 Canarium dichotomum (Bl.) Miq. 1 1 45,84 1,47 1,89 3,37 6,73 
 Santiria tomentosa Bl. 1 1 28,73 1,47 1,89 2,11 5,47 
Celastraceae Euonymus javanicus Bl. 1 1 12,57 0,62 0,71 0,45 1,78 
Clusiaceae Calophyllum soulattri Burm.f. 5 5 86,46 4,16 4,59 3,50 12,26
 Garcinia gaudichandii Bl.  1 1 54,11 0,62 0,71 1,95 3,28 
 Garcinia nervosa Miq. 1 1 29,22 1,69 1,75 1,35 4,79 
Connaraceae Connarus grandis Jack. 1 1 22,06 1,69 1,75 1,02 4,46 
Datiscaceae Tetrameles nudiflora R. Br. 1 1 15,60 1,47 1,89 1,15 4,50 
Dipterocarpaceae Hopea sp. 2 2 40,37 1,23 1,42 1,46 4,11 
 Shorea retinoides. 1 1 7,55 0,62 0,71 0,27 1,60 
 Vatica umbonata (Korth.) Bl. 1 1 6,16 0,62 0,71 0,22 1,55 
Ebenaceae Diospyros buxifolia (Bl.) Hiern. 6 5 100,41 3,70 3,55 3,63 10,87
 Diospyros oblonga Wah. Ex G. Don 2 2 57,81 2,94 3,77 4,25 10,96
Euphorbiaceae Blumeodendron tokbrai Kurz 2 2 50,43 1,23 1,42 1,82 4,47 
 Croton argyratus Bl. 6 5 144,47 7,11 7,08 9,11 23,30
 Drypetes longifolia (Bl.) Pax ex K.Hoffm. 15 12 327,58 19,36 17,14 15,36 51,86
 Drypetes mucronata Fax. & Hoffm. 1 1 11,46 1,47 1,89 0,84 4,20 
 Drypetes subsymmetrica J.J.S. 2 2 96,21 3,39 3,51 4,43 11,33
 Koilodepos brevipes Merr. 3 3 44,60 4,41 5,66 3,28 13,35
 Mallotus dispar M.A. 4 3 85,34 5,88 5,66 6,27 17,81
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Sebaliknya pada petak hutan 
yang terganggu, akibat pene-
bangan liar telah membentuk 
daerah bukaan kanopi, sehingga 
memberi kesempatan bagi jenis-
jenis sekunder yang toleran 
terhadap sinar matahari (light 
demanding) untuk tumbuh dan 
berkembang mengisi tempat-
tempat terbuka (rumpang-
rumpang). Gangguan/tekanan 
masyarakat biasanya sering 
terjadi pada daerah dengan 
ketinggian rendah karena mudah 
dijangkau dan dekat dengan 
pemukiman sehingga tingkat 
kerusakan hutannya lebih besar. 
Berbagai dampak kerusakan 
(pembalakan liar) terhadap 
kelestarian hutan seperti terlihat 
di beberapa lokasi telah 
mengundang masuknya jenis 
tumbuhan invasi yaitu langkok 
(A. obtusifolia) yang menyebar 
dengan cepat dan sebagian ada 
yang telah menempati lapisan 
atas. Di kawasan Hutan Alam 
Rimbo Panti, dewasa ini langkok 
tidak saja mendominasi tempat-
tempat yang mengalami tingkat 
gangguan lebih berat, tetapi 
telah meluas hingga ke lokasi 
dengan tingkat gangguan relatif 
kecil seperti pada petak I dengan 
Nilai Penting (NP) tercatat 3,83. 
Pada petak I jenis-jenis yang 
tergolong dominan berdasarkan 
NP tertinggi antara lain adalah 
Shorea retinoides (NP=14,29), 
Paranephelium nitidum 
(NP=11,43), Ficus sumatrana 
(NP=9,71), Drypetes longifolia 
(NP=8,31), dan Aglaia 
odoratissima (NP=7,78).  

Melimpahnya A. obtusifolia 
terutama pada petak ketinggian 
300 m. dpl. sangat berpengaruh 
terhadap perkembangan jenis-
jenis hutan alami lainnya karena 
dengan tutupan tajuk yang 
sangat rapat dan rindang dapat 
menghambat perkecambahan 
sebagian besar biji-biji untuk 
pertumbuhan semai dan anakan 
jenis pohon lainnya. Diduga jenis 
ini mempunyai sifat allelopati 
yang menghasilkan cairan 
beracun untuk menghambat 
pertumbuhan jenis lain. Burkill 
(1935) menyebutkan buah jenis 
A. obtusifolia mengandung oxalic 
acid yang bersifat racun, dapat 
menimbulkan gatal dan dapat 
digunakan sebagai bahan 
insektisida. Mengamati kekayaan 
jenis pohon pada petak 
ketinggian 300 m.dpl yang 

Tabel 5. Daftar jenis anak pohon dengan beberapa parameter yang terdapat pada 3 petak 
penelitian (lanjutan). 
 

Suku Jenis K JP LBD KR FR DR NP 
Euphorbiaceae Mallotus moritzianus M.A. 1 1 39,59 1,69 1,75 1,82 5,27 
 Mallotus oblongifolius (Miq.) M.A. 2 2 43,12 2,31 2,46 1,93 6,70 
 Neoscortechinia nicobarica (Hook.f.)  

Pax & Hoffm. 
2 2 81,43 1,23 1,42 2,94 5,59 

 Ostodes macrophylla Benth. 2 2 93,53 2,09 2,60 4,75 9,44 
Fabaceae Archidendron fagifolium Bl. ex Miq. 1 1 9,08 0,62 0,71 0,33 1,66 
Fagaceae Lithocarpus sundaicus (Bl.) Rehd 1 1 31,17 1,69 1,75 1,43 4,88 
Flacourtiaceae Casearia gewiifolia Vent. 3 3 36,83 2,70 3,31 2,00 8,00 
 Flacourtia rukam Z. & M. 1 1 70,88 1,69 1,75 3,26 6,71 
 Ryparosa caesia Bl. 4 3 37,18 4,17 3,31 2,03 9,51 
 Ryparosa javanica (Bl.) Kurz ex K. & V. 3 3 133,02 5,08 5,26 6,12 16,47
 Scolopia sp. 1 1 22,90 1,69 1,75 1,05 4,50 
Icacinaceae Gonocaryum macrophyllum (Bl.) Sleum.  2 2 31,81 1,23 1,42 1,15 3,80 
 Stemonurus malaccensis (Mast.) Sleum. 2 2 90,52 3,39 3,51 4,17 11,07
Lauraceae Actinodaphne glomerata (Bl.) Nees 1 1 15,21 0,62 0,71 0,55 1,88 
 Alanthospermum sp. 1 1 50,37 1,69 1,75 2,32 5,76 
 Beilschmieldia ludicula (Miq.) Kosterm. 6 4 86,80 4,56 4,01 3,72 12,29
 Dehaasia microsepala Kosterm. 3 3 30,98 1,85 2,13 1,12 5,10 
 Endiandra rubescens 1 1 20,43 1,69 1,75 0,94 4,38 
 Litsea noronhae Bl. 4 3 117,17 5,88 5,66 8,61 20,15
 Litsea oppositifolia L.S. Gibbs 1 1 51,53 1,69 1,75 2,37 5,82 
 Nothaphoebe umbeliflora Bl. 1 1 24,63 1,69 1,75 1,13 4,58 
Lecithidaceae Chydenanthus excelsus (Bl.) Miers. 2 2 47,43 3,16 3,64 2,43 9,23 
Magnoliaceae Magnolia candollei (Bl.) H.P. Noteboom 1 1 19,63 1,69 1,75 0,90 4,35 
 Talauma candollii Bl. 1 1 43,01 0,62 0,71 1,55 2,88 
Meliaceae Aglaia argentea Bl. 5 5 67,16 3,09 3,55 2,43 9,06 
 Aglaia dookkoo Griff. 5 5 76,37 3,09 3,55 2,76 9,39 
 Aglaia edulis A. Gray 1 1 27,34 1,69 1,75 1,26 4,70 
 Aglaia odoratissima Bl. 12 12 382,19 12,79 13,74 16,16 42,69
 Chisocheton sandoricocarpus K. et V.  2 2 47,83 2,09 2,60 3,30 7,99 
 Dysoxylum guadichaudianum (A. Joss.)  

Miq. 
2 2 49,32 3,39 3,51 2,27 9,17 

Moracceae Artocarpus cf.integer 1 1 31,17 1,69 1,75 1,43 4,88 
 Artocarpus sp. 2 1 53,67 1,23 0,71 1,94 3,88 
 Ficus uncinata Becc. 2 2 18,29 1,23 1,42 0,66 3,31 
Myristicaceae Knema intermedia (Bl.) Warb.  3 3 48,80 3,56 4,48 3,37 11,41
 Knema laurina (Bl.) Warb. 2 1 29,07 1,23 0,71 1,05 2,99 
Myrsinaceae Ardisia lanceolata Roxb. 6 4 131,96 3,70 2,84 4,77 11,30
 Ardisia lucida Bl. 3 3 56,44 3,78 4,35 2,90 11,03
 Ardisia sumatrana Miq. 5 3 125,02 7,35 5,66 9,19 22,20
Myrtaceae Syzygium jamboloides K. et V. 1 1 69,40 0,62 0,71 2,51 3,84 
 Syzygium javanica Lamk. 4 4 69,31 2,46 2,84 2,50 7,80 
 Syzygium sp.2 1 1 19,63 1,69 1,75 0,90 4,35 
 Syzygium splendens (Bl.) Merr. & Perry 1 1 25,52 1,69 1,75 1,17 4,62 
 Syzygium suringarianum (K.& V.) Amsh. 1 1 63,62 1,69 1,75 2,93 6,37 
Oleaceae Chionanthus platycarpus (K. & G. ) Kiew 7 7 71,74 4,32 4,96 2,59 11,88
Rhamnaceae Zizyphus angustifolius 3 3 60,68 2,70 3,31 2,49 8,49 
Rosaceae Atuna racemosa Ref. 4 4 79,46 4,62 4,93 3,42 12,97
Rubiaceae Nauclea orientalis L. 1 1 9,08 0,62 0,71 0,33 1,66 
 Pavetta indica L. 4 4 47,37 2,47 2,84 1,71 7,02 
 Urophyllum cf. arboreum (Reinw. ex Bl.) Korth. 1 1 30,19 1,69 1,75 1,39 4,83 
Rutaceae Glycosmis pentaphylla Corr. 6 6 225,84 6,48 7,66 10,51 24,64
Sabiaceae Meliosma nitida Bl. 1 1 22,90 0,62 0,71 0,83 2,16 
Sapindaceae Aphania senegalensis (Poir.) Radlk. 1 1 7,96 1,47 1,89 0,58 3,94 
 Paranephelium nitidum King 19 17 337,74 17,74 18,59 14,38 50,72
 Madhuca sp. 3 2 58,25 1,85 1,42 2,10 5,37 
Sterculiaceae Pterospermum javanicum Jungh. 2 2 27,87 2,09 2,60 1,40 6,09 
 Sterculia oblongata R. Br. 6 5 78,65 7,11 7,08 5,02 19,21
Tiliaceae Microcos florida (Miq.) Burr. 2 2 14,28 1,23 1,42 0,52 3,16 
Ulmaceae Celtis philippensis Blanco 2 2 73,40 3,39 3,51 3,38 10,28
 Celtis rigescens (Miq.) Planch 1 1 25,52 0,62 0,71 0,92 2,25 
Urticaceae Laportea peltata 5 3 96,93 3,09 2,13 3,50 8,72 
 Villebrunea rubescens (Bl.) Bl. 21 12 518,06 24,06 16,75 28,24 69,06
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didominasi oleh A. obtusifolia dengan NP=74,78, kerapatan 
175 pohon/ha, luas bidang dasar per hektar sebesar 2,48 
m² menunjukkan, bahwa tingkat keanekaragaman jenis 
pohon paling rendah (50 jenis) jika dibandingkan dengan 2 
petak lainnya. Selain rendahnya jumlah jenis pohon, juga 
ditunjukkan dengan indeks kemerataan, indeks kekayaan 
dan indeks diversitas jenis yang rendah. Melimpahnya A. 
obtusifolia ini cukup signifikan bila dibandingkan dengan 
jenis Paranephelium nitidum yang merupakan jenis yang 
umum di kawasan Hutan Alam Rimbo Panti dengan 
NP=14,8 dan kerapatan 21 pohon/ha. Jenis-jenis pohon lain 
yang tergolong dominan pada petak ketinggian 300 m. dpl. 
adalah Villebrunea rubescens (NP=19,77), Koelodepas 
bantamense (14,17), Cyathocalyx sumatranus (12,99) dan 
Tetrameles nudiflora (10,11). Paranephelium nitidum 
berdasarkan Nilai Penting tertinggi (NP=21,83), menempati 
urutan pertama pada petak ketinggian 500 m. dpl. 
kemudian diikuti oleh jenis Drypetes longifolia (NP=12,68), 
Syzygium ridleyi (NP=10,34), Villebrunea rubescens (NP= 
9,64), Shorea retinoides (NP= 9,35) dan Cyathocalyx 
sumatranus (NP= 8,19). Dari ketiga petak tersebut jenis-
jenis yang umum selain A. obtusifolia dan dapat 

digolongkan ke dalam kelompok 
10 besar adalah Paranephelium 
nitidum, Villebrunea rubescens, 
Aglaia odoratissima, Shorea 
retinoides, Cyathocalyx 
sumatranus, Drypetes longifolia, 
Koilodepas bantamense, 
Chydenanthus excelsus dan 
Syzygium ridleyi (Tabel 4).  

Kawasan hutan perbukitan 
Rimbo Panti meskipun telah 
banyak mengalami tekanan 
masyarakat dan sangat rentan 
terhadap bahaya longsor, tetapi 
masih menyimpan jenis-jenis 
pohon berpotensi yang patut 
dipertahankan kelestariannya. 
Sebagian besar jenis-jenis pohon 
hutan primer yang berpotensi 
ekonomi seperti Shorea 
retinodes, S. parvifolia, S. 
javanica, Hopea sp 
(Dipterocarpaceae), Diospyros 
cauliflora, D. oblonga, D. 
diepenhorstii (Ebenaceae), 
Actinodaphne multiflors, 
Beilschmiedia ludicula, 
Endiandra rubescens, 
Nothaphoebe umbelliflora 
(Lauraceae), Aglaia 
odoratissima, A. argentea, A. 
dookkoo (Meliaceae), Atuna 
racemosa (Rosaceae), dan 
Madhuca sericea,) menunjukkan 
proses regenerasi kurang baik. 
Dikhawatirkan jenis-jenis pohon 
yang kayunya berpotensi 
sebagai bahan bangunan 
dengan perakaran yang kuat dan 
dapat mengikat tanah dengan 
baik semakin terancam 
populasinya. Umumnya anakan 
dari jenis-jenis tersebut diatas 
memiliki populasi relatif kecil 
bahkan ada yang tidak tercatat 

pada tingkat anak pohon (Tabel 5). Selain itu banyak pohon 
berukuran besar tetapi tidak dijumpai pada tingkat 
anakannya, sebaliknya terdapat pula jenis anakan pohon 
yang tidak pernah tumbuh menjadi besar (Partomihardjo, 
2001). Di lokasi penelitian, jenis-jenis yang memiliki 
regenerasi cukup baik antara lain adalah Aglaia 
odoratissima, Paranephelium nitidum, Villebrunea 
rubescens, Pseudovaria reticulata, Drypetes longifolia, 
Cyathocalyx sumatranus, Litsea noronhae dan Glycosmis 
pentaphylla. Jenis-jenis yang memiliki regenerasi cukup 
baik ini di masa yang akan datang diperkirakan akan 
menggantikan posisi jenis utama. Hartshon (1980) 
menyebutkan banyaknya individu pohon muda berukuran 
kecil merupakan pengganti pohon utama.  

Annonaceae, Euphorbiaceae, Meliaceae, Lauraceae 
dan Myrtaceae tercatat sebagai suku yang memiliki paling 
banyak anggota jenisnya (Tabel 6). Secara keseluruhan 
(ketiga petak), Euphorbiaceae dengan jumlah anggota jenis 
sebanyak 26 jenis dari 109 jumlah individu, memiliki Nilai 
Penting Suku (NPS) rata-rata sebesar 39.09. Jenis yang 
cukup menonjol dari suku ini adalah Drypetes longifolia dan 
Koilodepas bantamense. Di kawasan hutan tropik anggota 

Tabel 6. Daftar suku pohon dengan jumlah individu pohon (JI), jumlah jenis (JJ), luas bidang 
dasar dan nilai penting pada tiga petak penelitian bukit Rimbo Panti, Sumatra Barat. 
 

Petak I Petak II Petak III Suku 
JI JJ LBD NPS JI JJ LBD NPS JI JJ LBD NPS 

Arecaceae 14 2 0,38 5,40 0 0 0 0 147 1 2,02 62,77 
Euphorbiaceae 47 17 5,75 34,27 35 4 2,97 44,26 27 8 2,19 38,76 
Sapindaceae 46 6 2,72 20,35 2 1 0,08 4,59 24 4 1,77 27,11 
Meliaceae 43 14 3,52 26,77 1 1 0,01 3,80 16 6 1,25 25,17 
Urticaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 1,10 18,21 
Moraceae 11 4 5,98 17,37 4 2 1,33 15,84 7 3 1,00 14,66 
Annonaceae 52 19 7,26 39,86 11 2 0,33 12,96 10 2 0,69 11,65 
Sterculiaceae 3 1 0,37 2,13 5 2 0,91 13,86 5 2 0,85 11,03 
Rhamnaceae 2 1 0,11 1,38 0 0 0 0 8 1 0,86 10,07 
Lauraceae 23 10 1,68 15,64 3 1 0,05 4,82 6 3 0,32 9,99 
Datiscaceae 0 0 0 0 1 1 0,03 3,91 4 1 0,98 9,56 
Ebenaceae 14 6 2,47 12,38 3 1 0,04 4,77 3 2 0,50 8,17 
Myrtaceae 24 8 3,38 17,92 8 2 0,14 10,66 5 2 0,25 7,24 
Burseraceae 15 8 0,94 10,91 3 1 0,20 5,65 3 1 0,55 6,47 
Lecythidaceae 11 1 0,35 3,97 0 0 0 0 4 1 0,45 6,15 
Dipterocarpaceae 11 2 5,77 15,59 0 0 0 0 1 1 0,47 5,33 
Myrsinaceae 5 2 0,80 4,16 0 0 0 0 3 2 0,04 5,23 
Flacourtiaceae 4 2 0,58 3,47 4 2 0,20 9,44 2 2 0,08 5,14 
Myristicaceae 8 3 0,35 4,64 5 1 0,22 6,58 2 2 0,03 4,84 
Anacardiaceae 5 3 0,1 3,44 0 0 0 0 2 1 0,09 3,23 
Rutaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,08 3,16 
Celastraceae 4 1 0,65 2,94 0 0 0 0 2 1 0,07 3,12 
Fagaceae 6 2 1,73 6,27 0 0 0 0 0 0 0 0 
Clusiaceae 10 4 0,45 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sapotaceae 7 3 0,34 4,39 3 1 0,26 6,00 0 0 0 0 
Ulmaceae 5 2 0,82 4,19 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tiliaceae 9 2 0,26 3,99 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proteaceae 6 3 0,25 3,97 0 0 0 0 0 0 0 0 
Araliaceae 7 2 0,12 3,26 0 0 0 0 0 0 0 0 
Simarubaceae 2 1 0,83 2,83 0 0 0 0 0 0 0 0 
Connaraceae 3 2 0,10 2,29 1 1 0,11 4,39 0 0 0 0 
Fabaceae 2 1 0,03 1,22 1 1 0,05 4,00 0 0 0 0 
Icacinaceae 2 1 0,02 1,20 1 1 0,02 3,83 0 0 0 0 
Combretaceae 1 1 0,01 0,94 38 1 4,64 44,99 0 0 0 0 
Bignoniaceae 0 0 0 0 92 1 3,49 60,11 0 0 0 0 
Rubiaceae 0 0 0 0 27 2 2,50 31,72 0 0 0 0 
Verbenaceae 0 0 0 0 1 1 0,02 3,84 0 0 0 0 
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jenis suku Euphorbiaceae umumnya selalu dijumpai lebih 
unggul dari beberapa suku lainnya terutama pada tempat-
tempat yang mengalami gangguan. Anggota jenis suku 
Euphorbiaceae dikenal memiliki kemampuan untuk 
beradaptasi di berbagai tipe hutan tropik (Whitmore, 1984). 
Lebih lanjut Riswan (1987) menuturkan suku 
Euphorbiaceae memiliki kemampuan relatif tinggi 
beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Annonaceae 
sebagai suku yang menempati urutan kedua di lokasi 
penelitian menyumbang sebanyak 20 jenis dari 73 individu 
dengan NPS rata-rata 22.49. Jenis yang cukup menonjol 
dari suku Annonaceae adalah Cyathocalyx sumatranum 
dan Polyalthia obligua. Selain itu terdapat 2 jenis lainnya 
dari anggota suku Annonaceae yaitu Pseudovaria reticulata 
dan Meiogyne virgata yang tergolong dominan, tetapi 
penyebaran kedua jenis tersebut tidak merata di ketiga 
petak. Sebagian besar dari kedua jenis ini terdapat pada 
petak I (ketinggian 700 m. dpl.) yang tingkat gangguannya 
relatif kecil. Meliaceae (19 jenis) dan Lauraceae (16 jenis) 
merupakan suku dengan jumlah jenis terbesar berikutnya 
yang sebagian besar penyebarannya terdapat pada petak 
ketingian 700 m. dpl. dan 500 m. Kelompok marga Aglaia 
terlihat cukup beragam dari suku Meliaceae sedangkan dari 
Lauraceae dikuasai oleh jenis Cryptocarya ferrea, 
Endiandra rubescens, Beilschmiedia ludicula dan 
Actinodaphne multiflors. Suku Dipterocarpaceae meskipun 
menghadirkan jumlah jenis dan jumlah individu yang relatif 
kecil namun tergolong ke dalam kelompok yang memiliki 
jumlah luas bidang dasar terbesar (5,44 m²). Besarnya luas 
bidang dasar dari suku Dipterocarpaceae banyak didukung 
oleh jenis Shorea retinoides yang rata-rata individu 
pohonnya berukuran besar. Beberapa suku lainnya yang 
memiliki luas bidang dasar besar seperti Annonaceae (7,26 
m²), Moraceae (5,98 m²) dan Euphorbiaceae (5,75 m²) 
umumnya sangat dipengaruhi oleh jumlah individu yang 
banyak.  

Pada tipe hutan perbukitan yang diwakili oleh hutan 
dengan ketinggian tempat 700 m.dpl, 500 m.dpl dan 300 m. 
dpl., terlihat kerapatan pohon cenderung meningkat pada 
setiap penambahan ketinggian tempat, begitu pula halnya 
dengan luas bidang dasar. Rendahnya kerapatan dan luas 
bidang dasar pohon pada petak 300 m. dpl. diduga akibat 
gangguan/tekanan masyarakat. Keberadaan pohon-pohon 
berukuran kecil selalu dijumpai dalam jumlah terbanyak di 
setiap lokasi (Gambar 2). Berdasarkan pengukuran kelas 
diameter terlihat bahwa pohon-pohon berukuran kecil 
(diameter 10-20 cm) sebagian besar (< 60%) terdapat pada 
petak dengan ketinggian 300 m. dpl. Di lain pihak pada 
petak hutan dengan ketinggian 700 m. dpl. meskipun 
pohon-pohon berukuran kecil terdapat dalam jumlah relatif 
besar (57,02%), tetapi pohon-pohon berukuran besar 
(diameter <50 cm) juga masih dapat dijumpai. Tercatat 
sebanyak 10,8% pohon-pohon berdiameter < 50 cm, 
bahkan 1,4% di antaranya terdapat pada kelas diameter ± 
100 cm. Jenis-jenis pohon berdiameter besar yang terdapat 
di hutan perbukitan antara lain adalah Shorea retinoides 
dan Ficus sumatrana. Hasil pengklasifikasian kelas tinggi 

pohon terlihat bahwa petak yang terdapat pada ekosistem 
perbukitan masih banyak pohon yang masuk dalam lapisan 
A (emergent trees), bahkan dengan tinggi pohon mencapai 
50 m (Gambar 3). Hal ini memberi gambaran bahwa 
sebagian besar hutan perbukitan terutama pada lokasi yang 
jauh dari pemukiman relatif masih utuh .  

KESIMPULAN 

Hasil pencacahan pada tiga plot seluas 3 ha 
menunjukkan adanya 1059 pohon, terdiri dari 199 jenis, 113 
marga dan 48 suku dengan total luas bidang dasar 29,16 
m². Meskipun terletak pada bukit yang sama, indeks 
similaritas Jaccards pada ketiga plot relatif rendah, yakni 
58,7%. Pada plot dengan ketinggian 300 m. dpl. yang 
mengalami tekanan manusia yang tinggi, terjadi invasi 
Arenga obtusifolia. Spesies pepohonan secara umum 
tergolong dalam lima besar, yaitu Paranephelium nitidum, 
Villebrunea rubescens, Aglaia odoratissima, Drypetes 
longifolia, dan Cyathocalyx sumatranus. Berdasarkan 
klasifikasi ketinggian kanopinya, pepohonan tersebut jarang 
mencapai lapisan A, yang tingginya mencapai 50 m. 
Menggingat tekanan masyarakat berupa pembukaan hutan 
untuk perladangan dan penebangan liar yang semakin 
meningkat, Kawasan Hutan Alam Rimbo Panti perlu 
mendapat perhatian guna mempertahankan keutuhannya.  
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ABSTRACT 

The aim of the research was to know reproduction pattern of “gading starling” (Turdus sp.) in natural habitat, namely Mount Lawu. This 
research was expected to give accurate information that can be used as base of conservation effort. Research had been done alongside of 
Cemoro Sewu tracking line. Data was collected at 2600, 2800, 3000, 3100, and 3200 m. asl., in March, April, May, and October 2004. 
Nesting observation was concerning with nest place at tree, height of ground surface, apart from tracking line, nest materials, size and 
shape of nest. Egg observation was concerning with the amount of egg per nest, time lay eggs, and amount of infant. Environmental data 
was concerning with air temperature and humidity. The result indicated that nest location had similar type, i.e. located among ramification 
encircled by some small stick and shaded by leaves. Height of nest about 0.2-7 m above ground surface. About 90% nest was laid in radius 
less than 40 m of tracking line. Nest materials predominated by grasses mixtured with dry leaf and small stick. Shape of nest was bowl-like 
with external diameter 16-19 cm and internal diameter 8-12 cm, and deepness of nest 5-7 cm. Breeding season was around March-April. 
Shape of egg was oval with mean of length 2.4 cm and diameter 1.5 cm. Egg color was pale blue with small pock of pale brown. Mean of 
egg amount 2-3 items per nest. Mean of efficacy hatch 1-2 individual per nest, but infant which living on generally only 1 individual. During 
research noted that lowest temperature 80oC, highest temperature 20oC, and mean of air humidity 70-90%. This research concluded that 
“gading starling” had typical reproduction behavior, especially in selecting nest location and nest materials. 

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
Key words: “gading starling”, Turdus sp., mount Lawu, reproduction. 

PENDAHULUAN 

Burung jalak gading (Turdus sp.) atau populer dikenal 
masyarakat dengan nama jalak lawu, hidup di Gunung 
Lawu dan mulai banyak ditemukan pada ketinggian 2.000 
m dpl sampai puncak gunung dengan ketinggian 3.265 m 
dpl. Sampai saat ini, diketahui burung jenis ini hanya dapat 
ditemui di puncak-puncak gunung. Dari penelitian 
sebelumnya yang dilakukan pada bulan Mei 2003, populasi 
burung jalak gading di Gunung Lawu diperkirakan sekitar 
90-110 ekor (Budiharjo, 2003). Kecilnya populasi ini 
dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain tekanan kondisi 
lingkungan, ketersediaan pakan, dan keberhasilan 
reproduksi (Narris et al, 2004).   

Gunung Lawu  merupakan kawasan yang saat ini mulai 
dirintis untuk dijadikan kawasan konservasi. Sebagai salah 
satu komponen fauna yang hidup di kawasan tersebut, 
burung jalak gading merupakan salah satu jenis yang perlu 
diperhatikan kelestariannya. Salah satu aspek yang perlu 
diteliti sebagai dasar upaya melestarikan burung jalak 
gading adalah perilaku atau sifat-sifat yang terkait dengan 
reproduksinya. Diharapkan dari informasi ini, upaya-upaya 
pelestarian atau penangkaran dapat lebih optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola 
perkembangbiakan burung jalak gading (Turdus sp.) di 
habitat aslinya, yaitu di Gunung Lawu. 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilakukan di sepanjang jalur pendakian di 
Gunung Lawu melalui pos Cemoro Sewu sampai puncak 
gunung. Pengamatan dilakukan pada stasiun pengamatan 
yang terletak pada ketinggian, yaitu 2.600, 2.800, 3.000, 
3,100, dan 3.200 m dpl. Penelitian dilakukan pada bulan 
Maret, April, Mei, dan Oktober 2004. Lokasi ini dipilih 
berdasarkan survei sebelumnya, yang dilakukan pada 
bulan Mei 2003, yang menunjukkan bahwa pada lokasi 
tersebut banyak terdapat burung jalak gading (Budiharjo, 
2003). 

Penelitian mencakup perilaku bersarang, perteluran, 
dan kondisi lingkungan. Pengamatan dilakukan dengan 
penjelajahan di sekitar stasiun pengamatan dengan radius 
hingga 100 m dari jalur pendakian. Pengamatan mengenai 
sarang berupa lokasi bersarang meliputi: ketinggian dari 
tanah, tempat meletakkan sarang pada pohon, dan jarak 
posisi sarang dari jalur pendakian. Selain itu, juga diamati 
bahan penyusun sarang, ukuran sarang,  dan bentuk 
sarang. Data mengenai telur meliputi jumlah telur, waktu 
bertelur, dan jumlah penetasan. Data lingkungan meliputi 
kelembaban dan suhu.  



BUDIHARJO – Pola reproduksi burung Turdus sp. di Gunung Lawu 273

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pola reproduksi burung sangat mempengaruhi 
keberhasilan perkembangbiakan. Pada akhirnya hal ini juga 
akan berpengaruh terhadap besar kecilnya populasi dan 
kelestariannya dalam jangka panjang. Beberapa pola 
reproduksi tersebut, antara lain terkait dengan habitat, 
perilaku bersarang, waktu yang tepat untuk berkembang 
biak, jumlah telur per sarang, dan keberhasilan 
perkembangbiakan (Cramp dan Perrins, 1993). 

Perilaku bersarang 
Sarang burung jalak gading (Turdus sp.) yang diamati 

selama penelitian ini sebanyak 18 buah, dengan lokasi dari 
ketinggian 2.600, 2.800, 3.000, 3.100, dan 3.200 m dpl. 
Dari ketinggian tersebut masing-masing secara berturut-
turut ditemukan 2, 2, 3, 4, dan  7 buah sarang. Dari data 
tersebut terlihat  bahwa ada kecenderungan pada tempat 
yang lebih tinggi lebih banyak ditemukan sarang. Hal juga 
ini mengindikasikan bahwa burung tersebut lebih menyukai 
habitat pada tempat yang lebih tinggi. Sarang-sarang 
tersebut semuanya berada pada bagian pohon yang 
tipenya hampir sama. Sarang  dibuat dan diletakkan pada 
percabangan dengan posisi dikelilingi oleh ranting-ranting 
pohon. Sarang tersebut juga terlindungi oleh daun-daunan 
di sisi atas serta samping.  

Posisi sarang yang terletak di tengah percabangan 
tersebut sangat menguntungkan bagi burung jalak gading, 
karena lingkungan di Gunung Lawu memiliki kondisi suhu 
yang dingin, angin yang cukup kencang, kelembaban yang 
tinggi, serta kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. 
Sarang yang berada pada posisi terlindung oleh bagian-
bagian pohon, sangat membantu terciptanya kondisi yang 
nyaman di dalam sarang, dan dapat mendukung 
keberhasilan bertahan hidup anak burung. Mengingat 
sarang berfungsi untuk membantu menstabilkan kondisi 
suhu dan kelembaban di dalamnya, pelindung dari angin 
dan curah hujan, pelindung terhadap predator, dan anti-
parasit effect (Alabrudzinska et al., 2003). 

Pohon yang dipilih untuk bersarang selalu memiliki 
beberapa kesamaan tipe, yaitu memiliki percabangan dan 
ranting-ranting kecil cukup banyak, serta adanya daun-
daunan yang menutupi bagian yang dipilih untuk bersarang 
tersebut. Pohon yang dipilih untuk bersarang antara lain 
Vaccinium varingiaefolium, Albizia lopantha, dan Anaphalis 
javanica. Ketinggian sarang dari tanah berkisar dari 0,2 m 
sampai tertinggi mencapai sekitar 7 m. Pada lokasi dengan 
ketinggian kurang dari 2.800 m dpl, cukup banyak 
tumbuhan yang relatif besar dan tinggi. Pada tempat ini, 
sarang burung  umumnya juga cukup tinggi dari tanah. 
Pada lokasi lebih dari 3.000 m dpl, tumbuhan yang ada 
sebagian besar berhabitus perdu dan semak. Pada tempat 
ini, sarang juga terletak relatif rendah. 

Tinggi rendahnya posisi sarang dari tanah terkait 
beberapa hal. Pertama, pada tumbuhan yang tinggi, 
percabangan juga berada pada tempat yang tinggi. Lokasi 
ideal untuk bersarang burung jalak gading juga berada di 
tempat yang tinggi, sehingga peletakan sarang akan 
mengikuti situasi yang ada. Kedua, pada ketinggian kurang 
dari 2.800 m sarang yang tinggi sekaligus menjadi 
perlindungan diri dari predator. Sementara itu, di atas 
ketinggian 3.000 m predator hampir tidak ada sehingga 
sarang pada posisi yang rendah sudah cukup aman 
(Collias, 1997; Hansell, 2000).  

Sarang burung-burung tropis pada umumnya terletak di 
tengah-tengah area teritorialnya (Olborska dan Kosicki, 
2004). Dalam area teritorialnya burung akan beraktivitas 

setiap hari, antara lain mencari makan dan berkawin. 
Burung jalak gading di Gunung Lawu, memiliki perilaku 
tidak suka terbang jauh dan lebih banyak berada di tanah 
dengan meloncat-loncat. Kebiasaan berada di tanah ini 
terkait dengan jenis makanannya yang antara lain adalah 
biji-bijian yang jatuh ke tanah serta beberapa jenis 
invertebrata tanah. Area teritorial burung jalak gading juga 
tidak terlalu luas, khususnya yang ditemukan di sekitar 
puncak dengan ketinggian lebih dari 3.000 m dpl. 
(Budiharjo, 2003). Mengingat hal tersebut, lokasi bersarang 
burung jalak gading juga tidak akan jauh dari sumber 
makanan. Dari sarang yang diamati, sekitar 60% sarang 
ditemukan berada pada pohon atau perdu yang buahnya 
merupakan salah satu jenis pakannya.  

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa terdapat 
kecenderungan burung jalak gading lebih banyak berada 
pada tempat yang dekat dengan aktivitas manusia. Hal 
tersebut diperkuat fakta bahwa lebih kurang 90% sarang 
posisinya berada  dalam radius kurang dari 40 meter dari 
jalur pendakian. Keadaan ini diduga kuat terkait dengan 
ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan burung di 
Gunung Lawu sangat terkait dengan kondisi musim 
sehingga pada saat tertentu sumber pakan menjadi 
terbatas. Di sisi lain, sisa-sisa makanan dari aktivitas 
manusia di sepanjang jalur pendakian merupakan sumber 
makanan yang mudah diperoleh burung jalak gading, 
misalnya mie instan, roti, kue, sayur, lauk, dan nasi. Hasil 
pengamatan memperlihatkan bahwa burung jalak gading 
sangat menyukai jenis makanan tersebut (Budiharjo, 2003). 

Bentuk sarang burung jalak gading secara umum 
hampir sama dengan burung  passerine yang lain, yaitu 
berbentuk cekung seperti mangkuk (Hansell, 2000). Pada 
Gambar 1 terlihat sarang burung jalak gading yang 
ditemukan pada ketinggian sekitar 3.000 m dpl. Ukuran 
sarang rata-rata memiliki diameter sisi luar lebih kurang 16-
19 cm. Cekungan sisi dalam berdiameter 8-12 cm, dengan 
kedalaman cekungan rata-rata 5-7 cm. Ketebalan sarang 
berkisar dari 3-5 cm.  

Kondisi anak burung di awal masa perkembangan, 
umumnya masih rentan terhadap tekanan lingkungan. 
Struktur sarang burung jalak gading yang memiliki 
cekungan yang dalam disertai dinding sarang yang relatif 
tebal berperan besar dalam upaya perlindungan terhadap 
telur maupun anak burung. Struktur sarang tersebut mampu 
menjadi isolator yang baik dari pengaruh lingkungan 
sehingga kondisi di dalam sarang cukup nyaman, serta 
dapat mencegah telur maupun anak burung terjatuh dari 
sarangnya, meskipun ada guncangan agak keras karena 
angin yang bertiup cukup kencang (Moller, 1990). 

Bahan sarang burung jalak gading sebagian besar 
tersusun  atas rumput-rumputan. Di sela-sela bahan rumput 
tersebut terdapat sedikit ranting-ranting kecil, dan daun-
daun kering. Menurut Olborska dan Kosicki (2004), bahan 
sarang sangat tergantung dari material yang mudah 
diperoleh serta tersedia cukup banyak di lingkungannya. 
Selain material dari tumbuhan yang secara alami berada di 
lingkungannya, lebih  kurang sepertiga sarang yang diamati 
juga  terdapat unsur non-alami yang menyusun sarang, 
antara lain tali rafia, benang, potongan kain, dan plastik. 

Dari sarang yang diamati, di sekitar puncak dengan 
ketinggian lebih dari  3.000 m dpl, sebagian besar bahan 
penyusun sarang adalah rumput-rumputan karena 
tumbuhan yang sangat mudah diperoleh di area tersebut 
adalah rumput. Sementara itu, pada ketinggian kurang dari 
2.800 m dpl dengan pohon besar dan vegetasi lebih 
bervariasi, bahan sarang juga lebih bervariasi, antara lain 
rumput-rumputan, rant ing keci l,  dan daun-daunan.  
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Komposisi antar bahan tersebut juga 
bervariasi, namun yang dominan adalah 
rumput-rumputan. 

Burung jalak gading ini cukup berani 
berdekatan dengan manusia. Bahkan, burung 
jalak gading berani dan bebas beraktivitas 
pada jarak kurang dari 1 m berdampingan 
dengan aktivitas manusia. Saat ini aktivitas 
manusia di Gunung Lawu cukup tinggi 
intensitasnya dan sering menyisakan bahan-
bahan bawaan sebagai sampah. Akibatnya, 
burung jalak gading juga memiliki perilaku 
baru, yaitu sering menggunakan bahan bahan 
non-alami untuk membuat sarang. Itulah 
sebabnya, banyak sarang yang mengandung 
bahan, seperti tali rafia, benang, potongan 
kain, dan plastik. 

Perteluran 
Dalam satu sarang burung jalak gading, 

dalam satu kali musim bertelur jumlah telurnya 
(clutch) berkisar 2-3 butir. Jumlah ini 
merupakan jumlah yang umum untuk burung 
burung passerine di daerah tropis. Selain itu, 
banyak sedikitnya telur sangat dipengaruhi 
oleh umur induk, ketersediaan makanan, 
kondisi induk, dan musim. Burung pada umur 
produktif dengan kondisi pakan yang cukup 
serta musim yang tidak banyak turun hujan, 
biasanya jumlah telurnya akan lebih banyak 
(Dhont et al., 2000) 

Gambar 2. menunjukkan bahwa telur 
burung jalak gading berwarna dasar biru telur 
dengan kombinasi bercak bercak cokelat di 
seluruh permukaannya. Bentuk telur adalah 
bulat-telur dengan salah satu ujungnya lebih 
runcing. Ukuran  telur rata-rata memiliki 
panjang 2,4 cm dengan diameter bagian 
tengah rata-rata 1,5 cm. Musim bertelur 
burung jalak gading biasanya dimulai sekitar 
akhir bulan Maret sampai pertengahan April. 
Pada awal bulan Mei kebanyakan telur sudah 
menetas. Musim berkembang biak pada 
bulan-bulan tersebut secara umum merupa-
kan musim berkembang biak untuk burung-
burung daerah tropis (Dhont et al., 2000).  

Dari penelitian sebelumnya, telur-telur 
tersebut yang berjumlah 2-3 butir per sarang 
umumnya hanya akan sukses menetas 
menjadi 1-2 ekor anak burung (Budiharjo, 
2003). Tidak semua telur yang ada bisa 
menetas dengan baik. Banyak faktor yang 
menyebabkan kegagalan ini. Untuk kondisi 
lingkungan seperti Gunung Lawu, diduga kuat 
faktor yang sangat berpengaruh adalah 
rendahnya suhu dan kelembaban yang tinggi. 
Akibatnya, proses inkubasi telur menjadi tidak 
maksimal (Ankey, 1980). Selama penelitian, 
suhu di siang hari tercatat selalu kurang dari 
20oC sedangkan suhu terendah pada malam 
hari 8oC, dengan kelembaban sekitar 70-90%. 
Inkubasi yang ideal memerlukan suhu sekitar 
37-38oC (Gill, 1995). Kondisi cuaca buruk 
yang berkepanjangan, terutama curah hujan 
yang tinggi, dapat menyebabkan banyak 
sarang yang telurnya gagal menetas. Padahal 
cuaca buruk serta ketidakpastian cuaca 

 

 
Gambar 1. Sarang dan telur burung jalak gading di Gunung Lawu (foto: A. 
Budiharja, 2003). 
 
 
 

 
Gambar 2. Kulit telur burung jalak gading di Gunung Lawu (foto: A. Budiharja, 
2003). 
 
 
 

 
Gambar 3. Burung jalak gading dewasa di Gunung Lawu (foto: Mapala Compost 
UNS, 2001). 
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sangat sering terjadi di sekitar puncak Gunung Lawu 
(Budiharjo, 2003).  

Dari anak burung yang menetas, biasanya hanya satu 
ekor yang dapat bertahan hidup sampai dewasa (Budiharjo, 
2003). Adanya kenyataan bahwa banyak burung jalak 
gading yang tidak sukses dalam bertahan hidup sangat 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Anak burung jalak 
gading saat lahir bersifat altricial dan dalam kondisi 
nidicolous-psilopaedic, sehingga apabila tanpa 
perlindungan maksimal dari induknya, maka kondisinya 
menjadi sangat rawan terhadap tekanan lingkungan. 
Kemampuan asuhan induk  yang terbatas  menyebabkan 
perlindungan juga tidak maksimal, sehingga sering 
ditemukan anak burung yang tidak berhasil bertahan hidup 
dan mati.  

Musim bertelur sangat terkait dengan kondisi 
lingkungan. Pada akhir bulan Maret sampai awal Mei 
biasanya hujan sudah berkurang. Pada akhir musim 
penghujan tersebut, suhu udara relatif lebih hangat 
dibandingkan bulan-bulan lain. Pada awal bulan April 
tercatat suhu udara pada malam hari sekitar 8-10oC, 
sedangkan pada siang hari berkisar 15-20oC. Sementara 
itu, pada musim puncak musim penghujan dan musim 
kemarau suhu bisa lebih rendah lagi. Bulan-bulan sekitar 
Maret-Mei merupakan saat yang tepat untuk berkembang 
biak dan membesarkan anak. Salah satu faktor 
pendukungnya adalah melimpahnya sumber makanan, 
serta vegetasi yang masih hijau cukup banyak. 

Kemampuan bertahan hidup anak burung sangat 
dipengaruhi lingkungan. Pada masa awal 
perkembangannya faktor asuhan induk sangat berperan 
(Gambar 3.). Tekanan lingkungan fisik dan keterbatasan 
suplai makanan merupakan dua faktor penting yang dapat 
membatasi kemampuan bertahan hidup (Martin et al., 
2000). Dua hal tersebut diduga kuat berperan sangat 
penting, sehingga umumnya hanya satu anak burung yang 
mampu bertahan hidup sampai dewasa. Hal tersebut 
mengingat bahwa suhu di Gunung Lawu pada ketinggian 
lebih dari 2.600 m dpl relatif dingin sepanjang hari, serta 
makanan yang tersedia terbatas. 

Rendahnya kemampuan bertahan hidup sangat 
berpengaruh terhadap besar kecilnya populasi burung jalak 
gading. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan pada 
bulan Mei 2003, populasi burung di sisi baratdaya Gunung 
Lawu diperkirakan sekitar 90-110 ekor (Budiharjo, 2003). 
Jumlah ini sangat kecil dan kelestariannya dapat terancam. 
Padahal di kawasan Gunung Lawu, dari kaki gunung 
sampai puncak pada saat ini aktivitas manusia sangat 
tinggi. Tingginya aktivitas ini, salah satunya berdampak 
pada terganggunya habitat burung jalak gading. Selain 
aktivitas manusia,  kerusakan hutan di Gunung Lawu sudah 
banyak terjadi, misalnya penggundulan hutan atau 
kebakaran yang pada akhirnya juga menyebabkan 
terjadinya tanah longsor.  Perubahan lingkungan tersebut 
sangat menganggu habitat burung jalak gading. 

Terganggunya habitat sangat rentan terhadap kelestarian 
burung tersebut, apalagi dengan populasi yang relatif kecil.  

KESIMPULAN 

Burung jalak gading memiliki perilaku tertentu yang khas 
dalam berkembangbiakan dengan pada lokasi yang benar-
benar dipilih sesuai dengan kondisi yang ada, serta 
memanfaatkan bahan yang ada di sekitarnya. Sarang 
terletak di antara percabangan dengan dikelilingi beberapa 
ranting kecil dan dinaungi dedaunan. Ketinggian sarang 
antara 0,2-7 m di atas permukaan tanah. Lebih kurang 90% 
sarang  berada dalam radius kurang dari 40 m dari jalur 
pendakian. Bahan sarang  didominasi oleh rumput-
rumputan dengan campuran daun kering dan ranting kecil. 
Sarang berbentuk seperti mangkuk dengan diameter luar 
16-19 cm dan diameter dalam 8-12 cm, serta kedalaman 
sarang rata-rata 5-7 cm. Musim bertelur sekitar bulan 
Maret-April. Telur burung berbentuk bulat telur dengan 
panjang rata-rata 2,4 cm dan diameter 1,5 cm. Telur 
berwarna biru muda dengan kombinasi bercak kecil warna 
cokelat muda. Jumlah telur  rata-rata 2-3 butir per sarang. 
Keberhasilan menetas per sarang rata-rata 1-2 ekor,  
namun anak yang bertahan hidup umumnya hanya 1 ekor. 
Selama penelitian tercatat suhu terendah 8oC dan tertinggi 
20oC, serta kelembaban udara rata-rata berkisar 70-90%.  
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ABSTRACT 

Lima bean (Phaseolus lunatus) is a vegetable which usually made as a home yard plant for Indonesian people to fulfill their daily needs. 
This plant has not been produced in the large number by the farmer. So it is hard to find in the market. Lima bean is light by many kind of 
insect. Inventory, identification and the study of insect taxon to this plant is being done to collect some information about the insect who life 
in the plant. The research was done in Balitsa experiment garden in the district of Lembang in Bandung regency on November 2003-
February 2004, the experiment start at 4 weeks age, at the height of 1260 m over the sea level. The observation was made systematically 
by absolute method (D-vac macine) and relative method (sweeping net). The research so that there were 26 species of phytofagous insect, 
9 species of predator insect, 6 species of parasitoid insect, 4 species of pollinator and 14 species of scavenger insect. According to the 
research the highest species number was got in the 8th week (3rd sampling), which had 27 variety of species, so the highest diversity was 
also got in this with 2,113 point. Aphididae and Cicadellidae was the most insect found in roay plant. The research also had high number of 
species insect so the diversity of insect and evenness become high. A community will have the high stability if it is a long with the high 
diversity. High evenness in community that has low species dominance and high species number of insect so the high of species richness. 
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PENDAHULUAN 

Kara kratok atau disebut juga roay oleh masyarakat 
Jawa Barat adalah tanaman sayuran merambat yang biasa 
dikonsumsi. Roay yang termasuk anggota dari golongan 
kacang-kacangan (Leguminosae) adalah tanaman tahunan, 
tetapi dibudidayakan sebagai tanaman setahun (annual). 
Tanaman ini tumbuh baik di daerah dataran rendah. 
Rubatzky dan Yamaguchi (1998) mengungkapkan bahwa 
budidaya tanaman ini tersebar luas, mulai dari yang 
ditanam oleh petani subsisten di wilayah utara Brasil hingga 
menjadi tanaman pangan pokok penting di beberapa 
wilayah Afrika dan Asia Tenggara. Sebagian besar 
masyarakat Indonesia belum begitu mengenal tanaman 
roay, karena tanaman sayuran ini pada umumnya ditanam 
sebagai tanaman pekarangan untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri. Tanaman ini sulit didapatkan, karena belum 
dibudidayakan secara besar-besaran. 

Tanaman roay (Phaseolus lunatus) banyak sekali 
kegunaannya bagi manusia. Buahnya merupakan sumber 
protein dan banyak mengandung vitamin A, vitamin B, dan 
vitamin C (Sunaryono, 1990). Begitu juga daunnya dapat 
dimanfaatkan sebagai obat kulit. Namun masih banyak 
orang yang belum mengetahui kegunaan dari tanaman 
sayuran ini. Menurut Cristman (2003) kratok memberikan 
suatu prospek yang cerah, baik di daerah subtropik, daerah 
setengah kering, sampai tropik basah. Hal ini disebabkan 

perakarannya yang dalam, toleransinya terhadap 
kekeringan, dan potensi produksinya yang tinggi adalah 
sifat-sifat yang bermanfaat untuk adaptasi secara luas. 

Studi ini memfokuskan pada penelitian mengenai kajian 
takson serangga pada tanaman roay yang berlokasi di 
Kebun Percobaan Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran 
(Balitsa) Lembang. Terdapat dua alasan mendasar 
mengapa penelitian ini difokuskan pada kajian takson 
serangga pada tanaman roay. Pertama, dilihat dari 
banyaknya serangga yang terdapat pada tanaman roay, 
macam-macam serangga tersebut kemungkinan berasal 
dari jenis yang berbeda. Kedua, dengan banyaknya 
serangga tersebut, banyak peran yang diberikan serangga 
baik itu serangga hama ataupun sebagai musuh alami 
hama (predator dan parasitoid). 

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan lokasi penelitian 
Penelitian takson serangga pada tanaman roay 

(Phaseolus lunatus) dilakukan di Kebun Percobaan Balai 
Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) Lembang dengan 
ketinggian tempat 1260 m di atas pemukaan laut dan jenis 
tanah di lokasi penelitian adalah andosol, dengan luas 
lahan yaitu 500 m². Penelitian lapangan dilakukan pada 
bulan November 2003 sampai dengan Februari 2004. 
Pengamatan dilakukan setelah tanaman berumur 4 minggu. 
Sedangkan identifikasi serangga dilaksanakan di Labora-
torium Ekologi Jurusan Pendidikan Biologi Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI) dan Laboratorium Entomologi 
Biologi LIPI Bogor, pada bulan Maret s.d. Juni 2004. 
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Populasi dan sampel penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah populasi serangga 

pada tanaman roay. Sampel yang digunakan adalah 
serangga yang diambil atau tercuplik oleh mesin D-Vac dan 
sweeping net. Mesin D-vac digunakan untuk mengambil 
serangga yang berada pada tajuk pohon Roay sedangkan 
sweeping net digunakan untuk mengamati serangga yang 
berada pada permukaan tanah dan serangga terbang 

Pengumpulan data 
Mesin D-Vac. Metode pengambilan sampel yang 

dilakukan adalah metode mutlak atau absolut. Apabila 
perhitungan populasi dilaksanakan pada pertanaman yang 
sudah teratur dalam baris dan kolom maka dengan 
menggunakan unit sampel berupa satu tanaman/pohon 
atau rumpun dapat diperoleh satu populasi serangga untuk 
satu wilayah pengamatan (Untung, 1993). Pola 
pengambilan sampel dilakukan secara sistematis bentuk U 
(Sudarwohadi, 2000) dengan 10 unit sampel. Tanaman 
dikurung selama I menit dengan menggunakan kurungan 
plastik mika. Dilakukan pengisapan selama ½ menit pada 
setiap unit sampel dengan menggunakan mesin D-Vac. 
Sampel yang terisap dipindahkan ke dalam botol film yang 
berisi alkohol 70%. Dilakukan pengisapan selama ½ menit 
pada setiap unit sampel dengan menggunakan mesin D-
Vac. Sampel yang terisap dipindahkan ke dalam botol film 
yang berisi alkohol 70% 

Sweeping net. Metode sampel yang digunakan adalah 
metode nisbi atau relatif. Langkah-langkahnya: menentukan 
jalur pengambilan sampel dengan luas 500 m² yaitu 
mengambil dua jalur secara horizontal, masing-masing satu 
balikan dengan metode “relative sampling” (Michael, 1984). 
Sampel diambil dengan cara mengayunkan sweeping net. 
Sebelumnya telah dilakukan studi pendahuluan untuk 
mendapatkan indeks presisi terkecil. Hasil dari studi 
pendahuluan menyatakan bahwa indeks presisi terkecil 
didapatkan dari 5 langkah satu sapuan. Jumlah sapuan 
keseluruhan untuk satu jalur yaitu 10 sapuan dengan 52 
langkah. Mengayunkan jaring yaitu dengan cara 
menyilangkan jaring sepanjang jalur sampel (Michael, 
1984). 

Serangga yang terjaring dimasukkan ke dalam botol 
koleksi, setelah sebelumnya dimatikan dengan insektisida 
piretroid. Cara yang efisien untuk memindahkan sampel 
dari jaring ke dalam botol yaitu pertama, melipat jaring yang 
berisi serangga secara langsung dan memasukkannya ke 
dalam “killing jar” sampai serangganya mati, kemudian 
dipindahkan ke dalam botol; kedua, serangga dapat diambil 
dalam jaring dengan pinset tanpa menggunakan jari 
langsung, kemudian memindahkannya ke dalam botol; 
ketiga, serangga diambil dari lipatan jaring dan dimatikan 
dengan cara memijat bagian thoraksnya, kemudian 
dipindahkan ke dalam botol (Borror dan Triphlehorn, 1981). 

Identifikasi serangga 
Serangga yang diambil dengan menggunakan ketiga 

metode tersebut diidentifikasi berdasarkan morfologi, 
terutama sayap, antena, dan bagian lainnya yang penting 
dalam menentukan spesies. Kunci identifikasi yang 
digunakan adalah Goulet dan Huber (1993). Untuk 
menentukan status serangga berdasarkan jenis 
makanannya dilakukan komunikasi dengan ahli entomologi 
di LIPI dan Balai Penelitian Sayuran (Balitsa) Lembang, 
Bandung.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi jenis dan struktur trofik 
Dalam penelitian ini telah dikumpulkan 57 jenis 

serangga pada tanaman roay (Tabel 1). Dari ke-57 jenis 
tersebut terdapat 2 jenis serangga yang kelimpahannya 
cukup dominan yaitu Empoasca sp. dan Myzus persicae. 
Kedua jenis tersebut merupakan serangga fitofagus yang 
biasa menyerang. Pada kelompok predator terdapat dua 
jenis serangga penting dari suku Coccinellidae yaitu 
Coccinella transversalis dan Ceilomenes sexmaculata. 
Kedua jenis serangga tersebut merupakan pamangsa hama 
dari golongan hemiptera. Selain itu ditemukan juga predator 
potensial bagi tanaman pangan lainnya yaitu Strobliella sp., 
Scenopinidae, Metabalus sp., dan Pseudomyrmex sp. 
Serangga parasitoid yang dominan pada tanaman roay ini 
adalah dari suku Braconidae. Serangga tersebut antara lain 
Coeloides sp. (parasit pada larva kumbang), Aphidius sp. 
(parasitoid pada aphid muda dan dewasa), Opiinae 
(parasitoid pada agromyzidae dan tephritidae), Apanteles 
sp. (parasitoid pada lepidoptera), Euphorinae (parasitoid 
pada coleoptera dewasa, hymenoptera dewasa, dan 
heteroptera nimfa dan dewasa), dan Megaliridae (parasitoid 
pada coleoptera). Kelompok serangga lain pada umumnya 
adalah dari suku diptera yang sebagian besar berperan 
sebagai scavenger sedangkan dari suku Hymenoptera 
berperan sebagai polinator. Proporsi kelimpahan serangga-
serangga fitofag, musuh alami dan serangga lain dari 
keseluruhan bangsa tercantum pada tabel 2. Berdasarkan 
tabel tersebut dapat diketahui bahwa serangga yang 
mendominasi pada tanaman roay adalah dari kelompok 
fitofagus. 

 
Tabel 2. Proporsi kelimpahan serangga fitofagus, musuh alami, 
dan serangga lain pada tanaman roay (ekor / 10 unit sampel). 
 

Minggu 
Ke- 

Total 
individu Fitofagus Musuh 

alami 
Serangga 

lain 
4 207 176 5 26 
6 55 44 1 10 
8 94 70 9 15 
10 106 91 7 8 
12 100 89 4 7 
14 50 46 2 2 
16 28 23 2 3 
Jumlah 640 539 30 71 
Rata-rata 91,429 77 4,286 10,143 
 

Pembahasan 
Waktu kunjung serangga terhadap tanaman roay sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan dan tanaman roay itu sendiri. 
intensitas kunjungan serangga menurun ketika suhu 
lingkungan rata-rata rendah dan turun hujan. Tarumingkeng 
(2001) menyatakan bahwa keragaman bentuk-bentuk 
hayati dan banyaknya jenis makhluk hidup atau keragaman 
hayati (biodiversitas) dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 
sebaliknya keragaman dan banyaknya makhluk hidup juga 
menentukan keadaan lingkungan. 

Kunjungan serangga meningkat ketika tanaman roay 
mulai berbunga, hal ini disebabkan karena sumber 
makanan di lingkungan lebih banyak tersedia. Menurut 
Untung (1993) kelimpahan serangga akan berkurang ketika 
sumber makanan, tempat berlindung, tempat kawin dan 
faktor lingkungan lainnya tidak mencukupi. Rantai makanan 
yang terbentuk pada tanaman roay terlihat pada Gambar 1. 
Serangga scavenger memiliki peranan penting dalam 
penguraian sehingga materi yang ada pada makhluk hidup 
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dapat kembali ke alam. Pada penelitian ini diperoleh 
serangga yang berperan sebagai scavenger sebanyak 14 
jenis, yang terdiri dari bangsa Coleoptera 1 jenis dan 13 
jenis dari bangsa Diptera.  

Materi yang telah kembali ke alam akan digunakan 
tanaman untuk mensintesis produk dengan bantuan sinar 
matahari sebagai energi. Energi yang tersimpan pada 

tanaman akan berpindah ke organisme lain melalui rantai 
makanan. Serangga yang dapat langsung berhubungan 
dengan tanaman yaitu kelompok serangga herbivora atau 
fitofagus dan serangga polinator (Gambar 1). Meningkatnya 
serangga fitofagus dapat menyediakan sumber makanan 
alternatif bagi musuh alami dan serangga-serangga musuh 
alami tersebut tidak akan meninggalkan tempat ketika 

hama utama menyerang. 
Pedigo (1989) menyatakan 

bahwa respon serangga terhadap 
tanaman disebabkan oleh dua 
aspek, yaitu karakteristik morfologi 
dan karakteristik fisiologi tanaman. 
Karakteristik morfologi meliputi 
ukuran, bentuk, warna daun dan 
ada atau tidaknya sekresi glandular 
yang menentukan tingkat 
penerimaan atau pemanfaatan oleh 
serangga. Karakteristik fisiologi 
meliputi bahan kimia hasil dari 
proses metabolisme primer dan 
metabolisme sekunder pada 
tanaman. Kedua aspek tersebut 
menyebabkan serangga tertentu 
menyukai tanaman tertentu. Dari 
hasil penelitian tidak ada serangga 
yang berperan sebagai hama 
utama pada tanaman roay. Tetapi 
ada beberapa serangga yang 
dapat menyebabkan kerusakan 
pada tanaman roay antara lain 
Miridae, Nezara viridula, Empoasca 
sp., Anaplograthus smaragdinus 
dan suku Agromyzidae. Tusukan 
Miridae pada tanaman kacang-
kacangan pada umumnya 
menyebabkan kerusakan pada 
pucuk bunga dan pertumbuhan biji, 
dan akhirnya biji yang dihasilkan 
sedikit (Fichter, 1966). Serangga 
dari suku Miridae yang ditemukan 
pada tanaman roay ini terdapat 
empat jenis, namun adanya musuh 
alami mengakibatkan jumlah 
serangga sedikit, sehingga 
kemungkinan besar tidak 
mengakibatkan kerusakan pada 
tanaman roay.  

Singh (1990) menyatakan 
bahwa Pentatomidae dewasa dan 
nimfa menghisap cairan 
buah/polong muda kacang-
kacangan yang menyebabkan biji 
bernoda dan berubah bentuk. 
Selain itu Empoasca sp. 
menyerang tanaman dengan cara 
menusuk-menghisap yang dapat 
menyebabkan tanaman bernoda, 
berwarna kuning, keriting dan 
kerdil. Agromyzidae menyerang 
tanaman dengan menyerang 
jaringan palisade, yang 
menyebabkan daun dengan noda 
bergelombang sehingga daun tidak 
cocok untuk dikonsumsi sebagai 
sayuran hijau (Singh, 1990). 
Sedangkan Anaplogratus 

 
 
Tabel 1. Hasil identifikasi serangga dari tanaman roay (Phaseolus lunatus). 
 
No Bangsa Suku Jenis / anak suku Keterangan 
1. Hemiptera Miridae  Miridae a,b,c,d Fitofagus 
2.  Lygaeidae Nysius clevelandensis Fitofagus (memakan biji) 
3.  Pentatomidae Nezara viridula Fitofagus (memakan daun) 
4.  Plataspididae - Fitofagus  
5.  Aphididae - Fitofagus (memakan daun 

dan polong) 
6.  Cicadellidae Cicadellidae a Fitofagus (menyerang daun) 
7.  Cicadellidae Empoasca sp. Fitofagus (menyerang 

jaringan floem) 
8.  Fulgoridae  Fitofagus 
9. Coleoptera Elateridae Adrastus pallens Fitofagus (memakan akar) 
10.  Elateridae Melanophus erythropus Fitofagus 
11.  Coccinellidae Coccinella transversalis Predator pada aphid 
12.  Coccinellidae Coccinellinae Predator pada aphid 
13.  Scarabaeidae Anaplograthus smaragdinus Fitofagus (memakan akar) 
14.  Tenebrionidae - Scavenger utama 
15.  Crysomelidae Bruchus sp. Fitofagus 
16. Diptera Psycodidae - Scavenger 
17.  Tipulidae - Scavenger (di materi 

tumbuhan busuk) 
18.  Cecydomyiidae Cecydomyiidae a Fitofagus 
19.  Cecydomyiidae Strobliella sp. Predator selektif 
20.  Drosophylidae Leucophenga sp. Scavenger 
21.  Psilidae - Fitofagus 
22.  Syrphidae Syrphus sp. Polinator (memakan pollen 

dan nektar) 
23.  Scenopinidae - Predator 
24.  Agromyzidae Melanogromyza sp. Fitofagus (memakan daun 

dan batang) 
25.  Agromyzidae Agromyza sp. Fitofagus (memakan biji) 
26.  Tephritidae Rhagoletis sp. Fitofagus 
27.  Muscidae Muscidae a Scavenger 
28.  Muscidae Neomyia sp. Scavenger 
29.  Muscidae Euryomma sp. Scavenger 
30.  Muscidae Caricea sp.  Scavenger 
31.  Muscidae Allognota sp. Scavenger 
32  Muscidae Graphomya sp. Scavenger 
33.  Muscidae Synthesiomyia sp. Scavenger 
34.  Sphaeroceridae - Scavenger 
35.  Sphaeroceridae Copromyza sp. Scavenger 
36.  Clusiidae Halidayina sp. Polinator (memakan nektar 

dan getah) 
37.  Chlorophydae - Fitofagus 
38.  Chyromyiidae - Fitofagus 
39.  Tricoceridae Gymnochyroyia sp. Scavenger 
40.  Braconidae  Fitofagus 
41.  Braconidae Coeloides sp. Endoparasit pada aphid 
42. Hymenoptera Braconidae Aphidius sp. Parasitoid pada agromyzidae 

dan tephritidae 
43.  Braconidae Opiinae Parasit pada lepidoptera 
44.  Braconidae Apanteles sp. Endoparasit pada coleoptera 

dan hemiptera (heteroptera) 
45.  Braconidae Euphorinae Parasitoid pada aphid 
46.  Megaliridae Pseudophedrus sp. Parasitoid pada coleoptera 
47.  Pergidae - Polinator 
48.  Bombydae  Euryinae Polinator 
49.  Formicidae - Predator 
50.  Formicidae Pseudomyrmex sp. Fitofagus 
51. Orthoptera Tettigonidae Polyrhachis sp. Predator 
52. Tricoptera Hydroptilidae Metabalus sp. Predator 
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smaragdinus yang termasuk suku Scarabaeidae dapat 
menyebabkan kerusakan berupa daun yang berwarna 
kuning. Kerusakan yang diakibatkan oleh serangga ini 
biasanya tidak terlalu tinggi, hanya di daerah-daerah 
tertentu (Fichter, 1966). Kelima jenis serangga tersebut 
akan berjumlah banyak jika tanpa adanya musuh alami, 
sehingga kecenderungan kerusakan tanaman roay akan 
lebih besar. Musuh alami serangga-serangga tersebut 
antara lain Opiinae (parasitoid pada agromyzidae), 
Euphorinae (parasitoid pada nimfa dan heteroptera 
dewasa), dan Coeloides sp. (parasitoid pada larva 
kumbang). 

Serangga-serangga lain ada yang dapat menularkan 
penyakit pada tanaman roay yaitu suku Aphididae, 
Ciccadellidae, dan Fulgoridae (Pracaya, 2003). Penyakit 
yang disebarkan biasanya disebabkan oleh virus. Aphididae 
tidak hanya menularkan virus tetapi juga menyerang daun 
tanaman. Luka yang serius dihasilkan ketika nimfa 
menusuk-mengisap berjumlah besar dan dewasa mengisap 
cairan tanaman; hal ini menyebabkan kekerdilan pada daun 
dan pertumbuhan tidak teratur terutama pertumbuhan ujung 
yang dapat menghasilkan biji (Fichter, 1966). Begitu juga 
dengan Cicadellidae dan Fulgoridae, mereka tidak hanya 
dapat menyebarkan virus tetapi juga dapat menyerang 
tanaman, khususnya pada bagian daun. 

 
 
 

  
 
Gambar 1. Jaring-jaring makanan di pertanaman roay. 
Keterangan: : Jalur pemangsaan, : Jalur penguraian. 

 
 
Lima belas jenis serangga lainnya berpotensi sebagai 

hama, namun berdasarkan pengamatan di lapangan 
keberadaannya belum membahayakan. Hal tersebut 
mungkin disebabkan karena jumlah yang tidak terlalu 

banyak dan sumber makanan lain yang lebih sesuai, yaitu 
macam-macam gulma dan tanaman lain. Jumlah jenis 
serangga pada penelitian ini cukup besar. Hal ini mungkin 
disebabkan karena lahan tanaman roay berdampingan 
dengan tanaman lain yaitu tanaman oyong dan tanaman 
kecipir. Jarak tanaman roay dan tanaman lainnya sekitar 1 
meter, yang memungkinkan adanya serangga dari tanaman 
tersebut untuk singgah ke tanaman roay. 

Pada pertanaman roay di kebun percobaan Balitsa 
didapatkan dua spesies yang berjumlah cukup banyak 
dibandingkan dengan spesies lain, yaitu M. persicae dan 
Empoasca sp. Jumlah individu M. persicae sebanyak 130 
ekor, melebihi spesies lainnya kecuali Empoasca sp Hal ini 
kemungkinan disebabkan M. persicae dapat 
berkembangbiak secara partenogenesis. Singh (1990) 
menyatakan bahwa di daerah tropis aphididae adalah 
spesies partenogenesis yang memakan beberapa tanaman 
kacang-kacangan.  

Menurut Naumann (1991) kesuksesan hidup aphid 
disebabkan dua hal yaitu fekunditas aphid yang tinggi dan 
perkembangan siklus hidup yang kompleks. Walaupun 
dalam keadaan tidak ada jantan, betina kutu daun (aphid) 
masih bisa bereproduksi. Betina kutu daun (aphid) 
bereproduksi dengan cara partenogenesis, ovovivivar, yang 
selanjutnya menghasilkan generasi individu yang sama 
secara berturut-turut, setelah bentuk sayap terlihat maka 
serangga akan terbang menuju daun tanaman (Fichter, 
1966). Musuh alami dari serangga ini adalah Aphidius sp. 
yaitu sebagai parasitoid, yang memungkinkan dapat 
mengurangi jumlah aphid. Keberadaan aphid di 
pertanaman roay yang berada di kebun percobaan Balitsa 
ini tidak terlalu terlihat pengaruhnya, karena daun tanaman 
roay tidak mengkerut dan helaian daun tidak melengkung. 
Aphid dapat menyebabkan daun menjadi mengkerut 
(helaian daun tidak halus tetapi melengkung ke bawah ke 
tempat yang terserang aphid) (Pracaya, 2003). Serangga-
serangga lain yang sering menyerang tanaman kacang-
kacangan (Leguminosae) yaitu Empoasca sp. Pada 
tanaman roay ini serangga Empoasca sp. terdapat 278 
individu. Pada umumnya Empoasca sp. menyerang 
tanaman kacang-kacangan pada bagian daun dan polong 
(buah).  

Tanaman roay ini banyak mengandung nitrogen 
khususnya pada bagian buah, yang memungkinkan 
serangga lebih menyukai buah daripada daun. Kandungan 
nitrogen buah/polong lebih tinggi tiga sampai empat kali 
daripada kandungan nitrogen pada (Douglas dan Weaver 
1989 dalam Eubanks dan Denno, 1999). Penyerangan dan 
pengrusakan Cicadellidae pada tanaman lebih hebat pada 
saat musim panas dan memburuk ketika keadaan tanah 
tidak baik atau penguapan tanah tidak cukup (Schoonhover 
dan Cordova, 1980 dalam Singh, 1990). Begitu juga 
dengan tanaman roay yang akan tumbuh lebih baik jika 
tanah dalam keadaan kering. Waktu tanam yang baik untuk 
roay adalah ketika akhir musim hujan dan tanaman roay 
akan berbuah pada musim kemarau. 

Berdasarkan hasil penelitian di pertanaman roay ini, 
Empoasca sp. adalah serangga yang paling dominan 
dengan jumlah individu terbesar. Hal ini mungkin 
disebabkan karena kondisi lingkungan yang mendukung 
bagi Empoasca sp. Kondisi lingkungan tersebut antara lain 
keadaan cuaca yang pada saat penelitian merupakan akhir 
dari musim hujan dan juga ketersediaan sumber makanan 
bagi Empoasca sp. Keberadaan serangga-serangga 
tersebut sangat diperlukan dalam sebuah pertanaman 
sebagai komponen ekosistem. Hilangnya serangga 
fitofagus dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan 
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dalam sebuah komunitas, sehingga organisme yang berada 
di tingkat trofi lebih tinggi akan terkena dampaknya, 
terutama serangga predator dan parasit. Predator dan 
parasitoid mempunyai peranan yang penting, karena dapat 
mengendalikan keberadaan fitofagus. Pedigo (1991) 
menyatakan bahwa parasitoid merupakan salah satu 
komponen penting dalam menjaga keseimbangan populasi 
alami di ekosistem. Predator yang ditemukan di 
pertanaman roay sebanyak delapan jenis dan parasitoid 
sebanyak tujuh jenis. Keragaman spesies predator dan 
parasitoid di Indonesia kemungkinan tinggi karena 
keragaman habitat dan serangga inangnya. Kalshoven 
(1981) mencatat lebih dari 230 spesies serangga predator 
dan parasitoid, yang tergolong dalam delapan ordo dan 49 
jenis. 

KESIMPULAN  

Serangga yang terdapat pada tanaman roay di kebun 
percobaan Balai Penelitian tanaman dan Sayuran (Balitsa) 
terdiri dari 6 ordo, 36 famili dan 59 spesies. Peranan 
serangga tersebut antara lain fitofagus (22 jenis), predator 
(8 jenis), parasitoid (7 jenis), polinator (4 jenis), dan 
scavenger (14 jenis).  
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ABSTRACT 

The aim of the research was to know the plant species which used as a natural colorant and its exploiting traditionally by Tribe of Marori 
Men-Gey. This Research was executed at area of Wasur National Park in Merauke regency. Method used was descriptive method with the 
direct observation technique in field. Result of research indicate that the natural colorant plant exploited by tribe of Marori Men-Gey as 
much 7 species included in 6 family that was Vaccinium sp. (Cacinaceae), Morinda citrifolia L. (Rubiaceae), Curcuma domestica Val. 
(Zingiberaceae), Mangifera indica L. (Anacardiaceae), Ziziplus sp. (Myrtaceae), Gmelina sp. (Verbenaceae) and Zyzygium sp (Myrtaceae). 
Part of plant exploited cover the root, rhizome, bark, rubber, leaf and fruit. From 7 the colorant plant species, 4 species yielding color yellow 
that was Vaccinium sp., C. domestica, M. citrifolia and M. indica, 2 species yield the riddling that was Ziziplus sp. and Gmelina sp. and also 
1 species yielding black color that was Zyzygium sp. Colorant plant exploited by tribe of Marori Men-Gey as traditional equipments colorant, 
food colorant and body colorant 

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: natural colourant plant, Marori Men-Gey trible, Wasur National Park, Merauke. 

PENDAHULUAN 

Papua memiliki sumberdaya flora dan fauna yang 
beragam, di Papua terdapat antara 20.000-25.000 spesies 
tumbuhan berpembuluh dan 60-90% di antaranya 
merupakan spesies endemik (Johns, 1997). Hutan tropis 
dataran rendah Papua memiliki kekayaan spesies 
tumbuhan yang tinggi, namun sebagian besar spesies 
tumbuhan terancam punah akibat kegiatan pembangunan 
yang dilakukan dewasa ini (Conservation Internasional, 
1999). Salah satu kelompok jenis flora yang dapat dipelajari 
pemanfaatannya secara tradisional di lingkungan 
kebudayaan dan sistem sosial suatu kelompok masyarakat 
tradisional adalah tumbuhan pewarna alami. Kelompok 
tumbuhan ini dapat menghasilkan warna alami, serta 
digunakan untuk obat-obatan tradisional, pewarna bahan 
makanan, pewarna peralatan/perlengkapan tradisional dan 
magis. 

Menurut Husodo (1999) terdapat kurang lebih 150 jenis 
pewarna alami di Indonesia yang telah diidentifikasi dan 
digunakan secara luas dalam berbagai industri seperti pada 
komoditas kerajinan (kayu, bambu, pandan) dan batik 
(katun, sutra, wol). Jenis pewarna alami menghasilkan 
warna-warna dasar, misalnya: warna merah dari 
Caesalpina sp., warna biru dari Indigofera tinctoria, warna 

jingga dari Bixa olleracea  dan wana kuning dari Mimosa 
pudica. Masyarakat Papua secara turun-temurun telah 
menggunakan pewarna alami sebelum dikenal bahan 
pewarna sintetis untuk mewarnai perlengkapan dalam 
kerajinan tradisional. Makabori (1999) mengemukakan 
bahwa terdapat delapan jenis hasil hutan non kayu yang 
dijadikan sumber bahan pewarna alami oleh masyarakat 
Papua, yang pemanfaatannya tersebar di beberapa daerah 
yaitu: Biak, Yapen, Arfak, dan Sorong. Delapan jenis 
tumbuhan pewarna alami tersebut adalah Arcangelesia sp., 
Callophylum inophyllum, Leea zippetiana, Morinda citrifolia, 
Nauclea sp., Premna corymbosa, Pterocarpus indicus, dan 
Rhizophora mucronata. Pewarna alami bisa diperoleh 
dengan cara ekstraksi dari tanaman yang banyak terdapat 
di sekitar. Bagian tanaman yang merupakan sumber 
pewarna alami adalah: kayu, kulit kayu, daun, akar, bunga, 
biji, dan getah. Tumbuhan pewarna alami oleh masyarakat 
asli Papua digunakan sebagai sumber pewarna untuk 
mewarnai pakaian, makanan, kosmetik, magis, dan untuk 
barang kerajinan (Wibowo, 2003). 

Kampung Wasur yang letaknya di dalam kawasan 
Taman Nasional (TN) Wasur (dideklarasikan dengan SK 
Menhut No. 448/Kpts-II/1990 dan ditetapkan berdasarkan 
SK Menhut No. 282/Kpts-IV/1997 dengan luas 413.810 Ha) 
menjadi sangat penting sebagai wadah pelestarian 
keanekaragaman budaya Indonesia dan dianggap sama 
pentingnya dengan melestarikan nilai-nilai biologis yang 
terkandung di dalam TN Wasur. Penduduk asli yang telah 
menempati areal hutan dalam kawasan TN Wasur selama 
ratusan tahun atau bahkan mungkin lebih, terdiri atas 
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beberapa suku atau penduduk asli yang menempati 
kampung Wasur, yaitu: suku Marind, suku Kanuum, suku 
Marori Men-Gey (Manggat Lik), dan suku Yei. Keempat 
suku tersebut, memiliki kearifan tradisional dalam 
memanfaatkan hutan dalam kawasan TN Wasur seperti: (i) 
Sistem pembakaran tradisional, sistem pengontrolan banjir, 
penyesuaian iklim mikro, pengolahan lahan, sistem sasi 
(penghentian pemanfaatan sumberdaya alam tertentu pada 
suatu tempat dalam kurun waktu tertentu). (ii) Pengenalan 
jenis flora dan fauna, pengenalan jenis tumbuhan obat 
tradisional. (iii)  Pemanfaatan dusun sebagai arena belajar 
budaya, tempat sakral, dan pengetahuan metafisika (Balai 
Taman Nasional Wasur, 2000). 

Suku Marori Men-Gey merupakan suku mayoritas yang 
menguasai areal hutan di sekitar kampung Wasur 
dibandingkan ketiga suku lainnya. Masyarakat suku ini 
memiliki aktivitas hidup yang banyak berhubungan dengan 
alam lingkungan seperti berkebun, berburu, dan meramu 
hasil hutan. Meningkatnya pembukaan areal hutan untuk 
kegiatan perkebunan, bercocok tanam, dan pemukiman 
penduduk juga menyebabkan peningkatan kelangkaan jenis 
tumbuh-tumbuhan pewarna alami. Di lain pihak informasi 
tentang tumbuhan penghasil warna alami yang digunakan 
masyarakat suku ini secara tradisional belum banyak 
dipublikasikan. Berdasarkan fakta di atas maka dilakukan 
penelitian mengenai keanekaragaman jenis tumbuhan 
pewarna alami dan pemanfaatannya secara tradisional 
pada suku Marori Men-Gey di TN Wasur, Kabupaten 
Merauke. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis 
tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna alami dan 
pemanfaatannya, serta pelestarian secara tradisional oleh 
Suku Marori Men-Gey. Hasil penelitian ini merupakan 
sumber informasi dalam pengembangan ilmu, khususnya 
etnobotani. Di samping itu sebagai data dasar bagi 
berbagai pihak dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam 
dan pengembangan masyarakat dalam kawasan TN 
Wasur.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di dalam TN Wasur, 
Kabupaten Merauke yang berlangsung dari tanggal 5 Juli 
2004 s.d.19 Agustus 2004. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik 
observasi langsung di lapangan dan wawancara semi 
struktural yang mengacu pada daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan. Pengambilan contoh digunakan responden kunci 
yang ditentukan secara sengaja terdiri atas tokoh agama, 
tokoh adat/kepala suku, dan kepala kampung. Sedangkan 
penentuan responden umum dilakukan melalui sensus 
terhadap kepala keluarga suku Marori Men-Gey yang 
mengetahui dan memanfaatkan tumbuhan pewarna alami. 

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini meliputi: (i) Informasi pemanfaatan tumbuhan pewarna 
alami, meliputi jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat sebagai pewarna alami, cara meramu, warna 
yang dihasilkan, serta penggunaan bahan pewarna alami. 
(ii) Informasi botani, meliputi nama lokal/ilmiah jenis 
tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan. Untuk jenis 
tumbuhan yang belum diketahui nama jenisnya dibuatkan 
spesimen herbarium guna diidentifikasi di Herbarium 
Manokwariense (MAN), Pusat Penelitian Keanekaragaman 
Hayati, Universitas Negeri Papua (PPKH UNIPA) 
Manokwari. Untuk karakterisasi bagian tumbuhan serta 
identifikasi digunakan buku panduan identifikasi tumbuhan 

Plant Identification Terminology: An Illustrated Glossary 
oleh Harris dan Melinda (1994). Informasi ekologis meliputi 
lokasi tempat dan ketinggian tempat tumbuh. Data yang 
diperoleh ditabulasikan dan disajikan dalam bentuk tabel 
dan gambar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis tumbuhan pewarna alami  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

masyarakat suku Marori Men-Gey di TN Wasur memiliki 
pengetahuan tradisional dalam memanfaatkan jenis 
tumbuhan sebagai pewarna alami. Distribusi jenis 
tumbuhan berdasarkan warna alami yang dihasilkan 
disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Jenis-jenis tumbuhan penghasil warna alami. 
 

Nama lokal Nama ilmiah Famili Sumber 
warna 

Gaglap  Vaccinium sp. Cacinaceae Kuning  
Gidu  Morinda citrifolia L. Rubiaceae  Kuning  
Mbereu  Curcuma domestica Val. Zingiberaceae Kuning  
Ufia  Mangifera indica L.  Anacardiaceae Kuning  
Telil  Ziziplus sp. Myrtaceae Merah  
Marka begimu Gmelina sp. Verbenaceae Merah  
Worof  Zyzygium sp. Myrtaceae Hitam  
 

 
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa masyarakat 

Marori Men-Gey mengenal tiga macam warna yang 
dihasilkan dari tujuh jenis tumbuhan yang termasuk dalam 
enam famili. Warna kuning berasal dari empat jenis 
tumbuhan yang meliputi empat famili, yaitu Vaccinium sp. 
(Cacinaceae), Morinda citrifolia L. (Rubiaceae), Curcuma 
domestica Val. (Zingiberaceae) dan Mangifera indica L. 
(Anacardiaceae). Warna merah berasal dari dua jenis 
tumbuhan meliputi dua famili yaitu Ziziplus sp. (Myrtaceae) 
dan Gmelina sp. (Verbenaceae), sedangkan untuk warna 
hitam hanya berasal dari satu jenis tumbuhan, yaitu 
Zyzygium sp. (Myrtaceae). 

Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan 
Bagian-bagian tumbuhan pewarna alami yang 

dimanfaatkan oleh suku Marori Men-Gey di TN Wasur 
meliputi: akar (itit), rimpang (yewi), kulit batang (par), getah 
(gel), daun (yourwo) dan buah (yewi) dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
 

 
 
Gambar 1. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan 
pewarna alami oleh Suku Marori Men-Gey.  
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Pada Gambar 1 terlihat bahwa bagian tumbuhan yang 
banyak digunakan adalah bagian rimpang dari dua jenis 
tumbuhan yaitu Vaccinum sp. dan C. domestica Bagian 
akar, kulir batang, daun, getah dan buah masing-masing 
satu jenis tumbuhan yaitu M. citrifolia, Zyzygium sp., M. 
indica, Ziziplus sp., dan Gmelina sp. Bagian rimpang C. 
domestica oleh masyarakat suku Marori Men-Gey lebih 
banyak digunakan karena di samping sebagai sumber 
pewarna alami juga sebagai sumber bahan makanan yang 
dikonsumsi oleh masyarakat.  

Proses pengolahan tumbuhan pewarna alami 
Proses pengolahan tumbuhan pewarna alami oleh Suku 

Marori Men-Gey di TN Wasur masih tergolong tradisional. 
Hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan tumbuhan 
pewarna sampai pada tahap pewarnaan produk. Proses 
pemanfaatan tumbuhan pewarna alami oleh suku Marori 
Men-Gey dapat diperlihatkan pada Gambar 2, 3 dan 4. 
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(Mangifera indica L.) 
Akar 

(Morinda citrifolia L.) 
Rimpang (Vaccinium sp. dan  

Curcuma domestica Val.) 
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Ditumbuk Ditumbuk Dikikis/ditumbuk

Warna Dasar Kuning 

Mewarnai Peralatan 
Tradisional  

 
 
Gambar 2. Skema proses pengolahan tumbuhan penghasil warna 
kuning. 

 
 
 

 Buah 
(Gmelina sp.)

Dilukai 

Batang  
(Ziziplus sp.) 

Dipetik 

Ditampung 
getahnya 

Diremas-
remas buahnya

Warna Dasar Merah 

Mewarnai anak panah, 
cawat dan tifa  

     
Gambar 3. Skema proses pengolahan tumbuhan penghasil warna 
merah. 

 
Proses pengolahan tumbuhan penghasil warna kuning 

sebagai berikut: tumbuhan diambil bagian akar (M. 
citrifolia), rimpang (Vaccinium sp. dan C. domestica) 
dengan menggunakan parang dan daun dipetik (M. indica), 
kemudian dibersihkan dan dikikis atau ditumbuk, warna 

dasar yang dihasilkan adalah warna kuning yang dapat 
langsung digunakan untuk mewarnai peralatan tradisional 
dan tubuh. Warna kuning tersebut dapat diproses lagi untuk 
menghasilkan warna merah yang dicampurkan dengan 
kapur sirih seperti jenis M. citrifolia, Vaccinium sp. dan C. 
domestica sedangkan jenis M. indica tidak diproses menjadi 
warna merah.  

Proses pengolahan tumbuhan penghasil warna merah 
sebagai berikut: pada Ziziplus sp. batang tumbuhan dilukai 
dengan parang, lalu getahnya ditampung pada wadah 
(tempurung) dan dibiarkan teroksidasi untuk menghasilkan 
warna dasar merah. Pewarna ini dapat digunakan untuk 
mewarnai peralatan tradisional khususnya anak panah; 
sedangkan pada Gmelina sp. buah yang memiliki warna 
merah dipetik, lalu diremas-remas di tangan dan digunakan 
secara langsung untuk mewarnai peralatan tradisional.  

 
      

 Kulit batang 
(Zyzygium sp.)  

Dikikis  

Warna dasar hitam 

Mewarnai peralatan 
tradisional 

Campur lumpur hitam 

 
 
Gambar 4. Skema proses pengolahan tumbuhan penghasil warna 
hitam. 

 
 
Proses pengolahan tumbuhan penghasil warna hitam 

sebagai berikut: kulit batang tumbuhan Zyzygium sp. dikikis 
dari pohon dengan menggunakan parang untuk 
menghasilkan warna dasar hitam arang, lalu dicampur 
dengan lumpur hitam untuk mendapatkan warna hitam 
mengkilap.  

Pemanfaatan bahan pewarna alami 
Suku Marori Men-Gey di TN Wasur memanfaatkan 

tumbuhan pewarna alami yaitu untuk mewarnai peralatan 
tradisional, mewarnai makanan, dan mewarnai tubuh 
seperti disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Pemanfaatan bahan pewarna alami oleh Suku Marori 
Men-Gey. 
 

Nama Ilmiah Nama 
Lokal 

Sumber 
warna Manfaat 

Vaccinium sp. Gaglap Kuning, 
merah 

Peralatan tradisional 
(cawat, tifa) 

M. citrifolia Gidu Kuning, 
merah 

Peralatan tradisional 
(cawat, tifa) 

C. domestica Mbereu Kuning, 
merah 

Peralatan tradisional 
(cawat, tifa) dan 
Pewarna makanan 

Zyzygium sp. Worof Hitam Peralatan tradisional 
(cawat, tifa) 

Ziziplus sp. Telil Merah Peralatan tradisional 
(khusus anak panah)

Gmelina sp. Marka 
begimu 

Merah Peralatan tradisional 
(cawat, tifa) 

M. indica Ufia Kuning Pewarna tubuh 
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Pada Tabel 2 terlihat bahwa tumbuhan pewarna alami 
yang banyak dimanfaatkan suku Marori Men-Gey untuk 
mewarnai peralatan tradisional seperti cawat, tifa dan anak 
panah terdiri dari enam jenis tumbuhan, yaitu: Vaccinium 
sp., M. citrifolia, C. domestica, Zyzygium sp., Ziziplus sp., 
dan Gmelina sp. C. domestica dapat juga digunakan untuk 
mewarnai makanan, sedangkan M. indica digunakan untuk 
mewarnai tubuh. Tingginya pemanfaatan tumbuhan 
pewarna alami untuk peralatan tradisional berupa cawat, 
tifa, dan anak panah sangat melekat dalam kehidupan 
budaya masyarakat suku Marori Men-Gey seperti kesenian 
tradisional (tarian dan lagu daerah) yang sudah 
berlangsung turun-temurun.  

KESIMPULAN 

Jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sumber 
pewarna alami oleh suku Marori Men-Gey di TN Wasur 
terdiri dari tujuh jenis yang termasuk dalam enam famili 
yaitu: Vaccinium sp. (Cacinaceae), Morinda citrifolia 
(Rubiaceae), C. domestica (Zingiberaceae), Zyzygium sp. 
(Myrtaceae), M. indica (Anacardiaceae), Ziziplus sp. 
(Myrtaceae), dan Gmelina sp. (Verbenaceae). Bagian 
tumbuhan pewarna alami yang dimanfaatkan meliputi: akar, 
rimpang, kulit batang, getah, daun, dan buah. Jenis 
tumbuhan yang menghasilkan warna kuning adalah 
Vaccinium sp., C. domestica, M. citrifolia, dan M. indica 

Jenis tumbuhan yang menghasilkan warna merah adalah 
Ziziplus sp. dan Gmelina sp., sedangkan jenis tumbuhan 
yang menghasilkan warna hitam adalah Zyzygium sp. 
Pemanfaatkan bahan pewarna alami oleh suku Marori Men-
Gey digunakan terutama untuk mewarnai peralatan 
tradisional, makanan, dan mewarnai tubuh.  
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ABSTRACT 

The diversity of plant in Indonesia is high, including variety of spices, which have been known by Indonesian society since long time ago. 
Several very popular plants are clove (Syzygium aromaticum), pepper (Piper nigrum), cinnamon (Cinnamomum burmanii), and nutmeg 
(Myristica fragrans). Variety of spices has connection with cultures. In each region and society, they have a special spices in their traditional 
food. The research was conducted in villages in Pujungan district and other places in East Kalimantan Province and commonly Dayak 
Kenyah society. The methods used for this study was by interviewing of local society and direct observation in the fields where plant spices 
occurred. The results indicated that traditional Dayak in East Kalimantan used bekai (Albertisia papuana Becc.), payang aka (Hodgsonia 
macrocarpa (Bl.) Cogn.), payang kurek (Aleurites moluccana (L.) Willd.), payang kayu (Pangium edule Reinw.), payang lengu (Ricinus 
communis L.), and payang salap (Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm.) for preparing their food with certain method.  
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PENDAHULUAN 

Keanekaragaman sumber daya hayati di Indonesia 
cukup tinggi termasuk sebagai bahan rempah. Bahan 
rempah telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. 
Beberapa di antara yang sangat terkenal adalah cengkeh, 
lada, kayu manis, dan pala. Cengkeh sudah dikenal 
beratus-ratus tahun sebelum masehi, saat itu cengkeh 
digunakan untuk keperluan rempah-rempah dan wangi-
wangian (Hadipoentyanti dan Rostiana, 1992).  

Kalimantan Timur dihuni oleh beberapa suku bangsa 
yaitu Banjar, Kutai, Tunjung, Benuaq, Bahau, dan Kenyah. 
Kenyah sendiri terdiri dari sub-sub kelompok seperti Umaq 
Jalan, Umaq Tau, Umaq Baka, Umaq Timai, Umaq Bakung, 
dan lain-lain (Melalatoa, 1995). Dengan sarana dan 
prasarana yang terbatas, masyarakatnya telah 
mengembangkan pengetahuan, sistem kepercayaan, 
sistem sosial, menghimpun pengalaman demi pengalaman 
dalam rentang waktu yang sudah amat panjang. Mereka 
mengembangkan pengetahuan dengan mengolah alam 
sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, 
rumah, sandang dan lain-lain. Bumbu adalah bahan yang 
dicampurkan pada masakan sebagai penyedap, termasuk 
garam, terasi, cuka, gula, rempah dan sebagainya. 
Sedangkan rempah adalah bumbu yang berasal dari 
tumbuhan, baik segar maupun kering yang dicampurkan 
pada masakan sebagai penyedap (Soediarto et al., 1978; 

Purwadarminta, 1982; Somaatma-dja, 1985; Rismunandar, 
1988). Setiap daerah atau tiap suku bangsa mempunyai 
kekhasan tersendiri dalam mengelola tumbuhan untuk 
dijadikan masakan tradisional. Untuk mengungkap 
pengetahuan tradisional masyarakat lokal dalam mengelola 
sumber daya alam di sekitarnya, terutama tentang bahan 
rempah tradisional, maka diadakan penelitian pada 
masyarakat Dayak Kenyah di daerah Kalimantan Timur. 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian dilakukan di beberapa desa di Kecamatan 
Pujungan meliputi: desa Long Alango, desa Long Apan 
Baru, dan desa Apauping; Kecamatan Mentarang meliputi: 
desa Paking, dan Kecamatan Kayan Hulu meliputi: Long 
Sei Barang. Semuanya termasuk dalam wilayah Kabupaten 
Malinau dan Bulungan di Kalimantan Timur. Masyarakat di 
desa-desa tersebut umumnya terdiri dari beberapa sub 
etnik dari Dayak Kenyah, Dayak Lun Dayeh, dan Dayak 
Punan. Untuk mengetahui tradisi dalam pemanfaatan 
tumbuhan sebagai bahan rempah dilakukan wawancara 
dan pengamatan langsung di lapangan. Wawancara 
dilakukan dengan masyarakat setempat yang tahu banyak 
tentang bahan rempah tradisional termasuk proses 
pembuatannya. Juga dicatat nama lokal, bagian yang 
digunakan, dan tempat tumbuhnya. Material yang 
ditemukan, dibuat herbarium untuk keperluan identifikasi, 
serta dibandingkan dengan spesimen lain koleksi 
Herbarium Bogoriense-LIPI, Bogor untuk mengetahui 
daerah penyebarannya.   
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemanfaatan tumbuhan 
Setiap daerah atau setiap suku berbeda dalam 

pemanfaatan tumbuhan untuk masakan tradisional. 
Demikian pula masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan 
Timur yang dalam kehidupan sehari-hari umumnya masih 
memanfaatkan bahan rempah tradisional. Mereka 
memanfaatkan bahan rempah tersebut dari lingkungan 
yang ada di sekitarnya, selain dari pekarangan juga dari 
hutan yang tumbuh liar. Menurut Chin (1985), bahan 
makanan masyarakat Dayak Kenyah yang penting berasal 
dari tumbuhan yang sudah dibudidayakan di sekitarnya, 
dari sungai, hewan berburu dan tetumbuhan di hutan.. 
Masyarakat bermukim di sekitar hutan. Sedangkan lokasi 
penelitian berada di sekitar dan di dalam Taman Nasional 
Kayan Mentarang. Menurut Setyowati (2000), terdapat 138 
jenis tumbuhan bahan pangan yang dimanfaatkan 
masyarakat Dayak Kenyah Lepo’ Ma’ut di Long Alango, 
Kecamatan Pujungan, baik yang diambil dari pekarangan 
maupun hutan. 

Masyarakat Dayak Kenyah, memanfaatkan bahan 
rempah dari tumbuhan di sekitarnya seperti bekai 
(Albertisia papuana Becc.), payang aka (Hodgsonia 
macrocarpa (Bl.) Cogn.), payang kurek (Aleurites 
moluccana (L.) Willd.), payang kayu (Pangium edule 
Reinw.), payang lengu (Ricinus communis L.), dan payang 
salap (Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm.). Beberapa 
jenis tumbuhan rempah juga dikenal di daerah lain, seperti 
Amomum acre di Makassar, Bouea macrophylla di Jawa 
Barat, Garcinia macrophylla di Sumatra Barat dan Sumatra 
Utara (Rugayah dkk., 1989).  

Bekai atau mekai atau afak yang diambil adalah bagian 
daunnya dan dimanfaatkan untuk bahan penyedap, bahkan 
dikenal sebagai vetsin Dayak Kenyah. Daunnya dikeringkan 
di bawah sinar matahari lalu ditumbuk sampai halus dan 
dapat disimpan kalau sewaktu-waktu diperlukan. Daun 
yang sudah halus ini dapat dicampur dengan sayur lainnya 
sebagai penyedap, tetapi umumnya dicampur dengan daun 
ubi kayu yang sudah ditumbuk lalu ditumis.  

Macam-macam payang di antaranya adalah payang 
aka, payang salap, payang lengu, payang kurek dan 
payang kayu, semuanya dapat dibuat menjadi makanan 
semacam terasi dengan diolah terlebih dahulu. Caranya 
buah dibelah, diambil bijinya, direbus, dibiarkan kira-kira 1 
minggu sampai busuk, dibakar, diambil bagian dalamnya, 
ditumbuk, dimasukkan ke dalam bambu dan diletakkan di 
atas perapian kira-kira 2 hari sampai didapatkan semacam 
terasi yang dimanfaatkan untuk bahan penyedap. Terasi ini 
dapat dicampur sayur atau sambal. Terasi yang dibuat dari 
payang kayu (Pangium edule) cenderung merupakan 
antioksidan meskipun kurang efektif (Hudiyono dkk., 2001). 

Pengolahan bahan rempah dilakukan secara se-
derhana. Bahan rempah tradisional sangat menguntungkan 
tanpa adanya bahan kimia seperti mono sodium glutamat 
(MSG) yang umum dimanfaatkan sebagai bahan penyedap 
oleh masyarakat. Namun hal ini masih perlu diteliti lebih 
lanjut khususnya tentang kandungan kimianya. MSG ini 
dibuat melalui proses hidrolisis protein yang dianggap 
sebagai pencemar karena bersifat karsinogenik antara lain 
asam piroglutamat, mono dan dikloropropanol, serta amino 
heterosiklik (Napitupulu, 2002). 

Nama lokal tumbuhan biasanya mempunyai arti. Misal 
payang aka, kata “aka” dimaksudkan untuk menyebut 
habitus tumbuhan yang merambat/liana, sedangkan kata 
“payang” dimaksudkan untuk menyebut tumbuhan yang 
dimanfaatkan untuk terasi. Begitu pula payang kayu, 

tumbuhan ini dapat dimanfaatkan untuk terasi dengan 
habitus berupa pohon atau berkayu. Dalam upaya 
pengembangan beberapa jenis bahan rempah yang sering 
dimanfaatkan masyarakat Dayak Kenyah, masih perlu 
usaha pelestariannya terutama bekai, payang aka dan 
payang salap karena masih belum atau jarang 
dibudidayakan. 

Gatra botani dari masing-masing rempah 
Payang aka (Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. 

sin.: Hodgsonia capniocarpa Ridley) termasuk suku 
Cucurbitaceae. Payang aka ini berperawakan terna 
memanjat, panjangnya mencapai 20-30 m. Daunnya 
bercuping tiga, panjang dan lebarnya 15-25 cm. Buahnya 
bertipe buah buni, berbentuk agak bulat, berukuran (7-
12)x(10-16) cm2. Bijinya 6-12 butir, tebal, berbentuk bulat 
telur gepeng (3-7)x3x(1-2) cm3. Tumbuhan ini dapat 
bertahan hidup sampai umur 60-70 tahun (Heyne, 1987). 
Penyebarannya di daerah Kecamatan Pujungan cukup 
banyak. Dalam koleksi Herbarium Bogoriense, spesimen ini 
ditemukan sejak ekspedisi Borneo tahun 1893. tumbuhan 
ini juga ditemukan di lokasi lain di Kalimantan, seperti: Kutai 
Barat, Sampit, Sambas, dan kawasan Malesia bagian barat 
lainnya. Bahkan menurut Verheij dan Coronel (1997) 
penyebarannya sampai India, Thailand, Indochina, dan 
Cina bagian selatan. Nama daerah lainnya adalah: akar 
kepayang, akar kepawang (Jawa), areuy picung celeng 
(Sunda), bilungking (Sumatra), khua mak khing (Laos), dai 
hai (Vietnam), dan kadam seed (Inggris). Bijinya dapat 
dimakan, juga menghasilkan minyak yang dapat digunakan 
sebagai obat tradisional. Di lokasi penelitian, bijinya yang 
dimanfaatkan sebagai bahan penyedap. Menurut Perry dan 
Metzger (1980), di Semenanjung Malaya, air rebusan daun 
dari Hodgsonia macrocarpa diminum untuk mengobati 
demam dan masalah hidung, sedangkan di Kalimantan, 
minyak dari biji Hodgsonia macrocarpa, ampas daun 
Kaempferia, dan kelapa dimanfaatkan sebagai minyak 
gosok untuk mengobati bengkak pada dada. 

Payang kurek (Aleurites moluccana (L.) Willd.) termasuk 
suku Euphorbiaceae. Habitus berupa pohon besar, dengan 
tinggi mencapai 10-40 m, tajuk daunnya besar dan tampak 
keputihan. Daun berseling, tunggal, daun penumpu kecil, 
lekas luruh, dan panjang tangkai sampai 30 cm. Di lokasi 
penelitian tumbuhan ini cukup banyak dan bijinya 
dimanfaatkan sebagai bahan penyedap. Jenis ini termasuk 
tumbuhan rempah yang penting di Indonesia (Guzman dan 
Siemonsma, 1999).  

Payang salap (Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm.) 
termasuk suku Euphorbiaceae. Tumbuhan ini berbentuk 
pohon, tinggi dapat mencapai 8-10 m. Helaian daun 
membulat telur. Buah membulat, terdiri 3 cuping berbentuk 
kapsul 3,3x1,5 cm2, berwarna coklat keemasan. Spesimen 
koleksi Herbarium Bogoriense, didapatkan dari Kutai bagian 
barat pada tahun 1925, Borneo bagian barat yang diambil 
dari hutan primer, Berau, Sandakan dan Tawao. Di lokasi 
penelitian tumbuhan ini jarang ditemukan. Biji dimanfaatkan 
sebagai bahan penyedap. Menurut Perry dan Metzger 
(1980), di Indochina batang dan daun jenis ini dimanfaatkan 
untuk mengobati sakit demam. 

Payang lengu (Ricinus communis L.), termasuk suku 
Euphorbiaceae. Habitus berbentuk pohon kecil atau perdu 
dengan tinggi 1-5 m. Letak daun tersusun secara spiral, 
hijau gelap saat tua, panjang daun penumpu 1-3 cm; 
tangkai daun membundar, panjang 3,5-50 cm. Buah 
menjorong, berbentuk kapsul agak bulat, panjang 15-25 
mm, berwarna coklat, berduri atau licin. Biji menjorong, 
panjang 9-17 mm, mampat; kulit biji berkilau dengan 
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sumbat tembaga pada dasarnya. Tumbuhan yang berasal 
dari Afrika Timur ini sudah tumbuh kira-kira 6000 tahun 
yang lalu di Mesir (Seegeler dan Oyen, 2001). Di lokasi 
penelitian tumbuhan ini termasuk jarang ditemukan. Biji 
dimanfaatkan sebagai bahan penyedap. 

Payang kayu (Pangium edule Reinw.), termasuk suku 
Flacourtiaceae. Habitus berupa pohon besar, diameter 
mencapai 1 m dan tinggi pohon mencapai 40 m dengan 
tajuk lebat. Letak daun tersusun secara spiral, tunggal, 
membulat telur-menjantung, (10-)12-30(-60)x8-20(-40) cm2, 
hijau tua, gundul, berkilau di bagian atas dan gelap di 
bagian bawah. Buah merekah, asimetrik melonjong sampai 
bulat telur, 15-25(-30) cm, berwarna kecoklatan. Biji 
berbentuk hampir segitiga (3-)4-6x2-3(-4) cm2, berminyak, 
berdaging, manis, mempunyai aroma, berwarna putih 
kehijau-hijauan jika segar dan setelah itu berwarna hitam. 
Di lokasi penelitian tumbuhan ini termasuk jarang 
ditemukan. Biji dimanfaatkan sebagai bahan penyedap. 

Bekai (Albertisia papuana Becc.) termasuk suku 
Menispermaceae. Nama lokal lainnya adalah: mekai 
(Punan Benalui), afak (Dayak Lun Dayeh, Abai). Nama 
lokal bekai juga digunakan oleh masyarakat Dayak Kenyah 
di Serawak (Forman, 1986). Tumbuhan ini berupa liana, 
agak licin, berwarna kehitaman saat kering. Tangkai daun 
membengkak pada kedua ujungnya, agak gundul, 2-10 cm; 
helaian daun lonjong menjorong atau menjorong, 
permukaan daun berkilau, tipis, dan menjangat. Spesimen 
koleksi Herbarium Bogoriense, didapatkan dari ekspedisi 
Borneo pada tahun 1896, serta dari kawasan Malesia 
lainnya seperti Sulawesi, Jawa, Maluku, dan pulau Irian 
(New Guinea). Di daerah Pujungan termasuk jarang 
ditemukan dan biasanya diambil dari hutan. Sedangkan di 
desa Paking, Kecamatan Malinau, Kalimantan Timur, 
tumbuhan ini sudah dibudidayakan di pekarangan. Daun 
dimanfaatkan sebagai bahan penyedap bahkan dikenal 
sebagai vetsin Dayak Kenyah.  

KESIMPULAN 

Masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur pada 
umumnya masih memanfaatkan bahan rempah tradisional 
khususnya sebagai bahan penyedap masakan seperti bekai 
(Albertisia papuana Becc.), payang aka (Hodgsonia 
macrocarpa (Bl.) Cogn.), payang kurek (Aleurites 
moluccana (L.) Willd.), payang kayu (Pangium edule 
Reinw.), payang lengu (Ricinus communis L.), dan payang 
salap (Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm.). Perlu 

usaha pelestarian beberapa jenis bahan rempah terutama 
bekai, payang aka, dan payang salap karena populasinya di 
lokasi penelitian jarang serta belum atau jarang 
dibudidayakan secara intensif. 
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ABSTRACT  

Sungkai (Peronema canescens Jack) is a member of Verbenaceae family. It has been registered on the National Industrial Timber Estate 
Programme. Its large-scale propagation was usuallly carried out by vegetative or stem cuttings, therefore it had significant limitation. Due to 
the low germination rate, so the generative propagation was not yet a prime target. Fruits as well as flower biology remain open so 
intensive study. Beside the case of low germination rate, the purity test on the whole fruits resulted in an assumption on three categories, 
i.e. (i) low percentage of fruits containing full seeded segment, (ii) fruits posses a splitting mechanism into separate half-seeded fruit, (iii) 
morphologically difficult to recognize a full-seeded fruit. 
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PENDAHULUAN 

Sungkai (Peronema canescens Jack) adalah salah satu 
jenis kayu yang penting dalam program HTI (Hutan 
Tanaman Industri). Sungkai diketahui memiliki potensi yang 
sangat beragam dalam industri furnitur (mebel), kayu lapis 
dengan tekstur yang indah dan halus, bahkan dijadikan 
bahan pembuatan cenderamata. Dalam skala industri, 
pasokan bahan kayu sungkai belum dapat melampaui jati 
walaupun kedua jenis ini berasal dari famili yang sama 
(Verbenaceae). Secara geografis, sungkai termasuk marga 
monotipe dan tersebar di kawasan Malaysia, Sumatera, 
Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan (de Graaf 
dkk., 1994). 

Proses pertumbuhan dan perkembangan setiap jenis 
tanaman berbeda-beda. Secara vegetatif hal tersebut dapat 
terlihat dengan jelas. Kartiko dan Danu (2002) melaporkan 
bahwa tanaman tertentu seperti sungkai (P. canescens), 
Populus sp., sugi (Cryptomeria japonica) menunjukkan 
proses pendewasaan yang lambat. Hal tersebut dapat 
dilihat dari sel-sel vegetatifnya yang mudah berakar dan 
mudah tumbuh menjadi tanaman walaupun umurnya telah 
mencapai usia yang tua (dihitung sejak perkecambahan 
tanaman induknya). Pembiakan sungkai umumnya 
dilakukan secara vegetatif dengan stek batang/ cabang. 
Cara ini lebih mudah dan tingkat keberhasilannya tinggi, 
namun teknik ini memiliki kelemahan yaitu terbatasnya 
bahan dasar berupa batang/cabang. Yafid (1993) dan Danu 
(1995) mencoba mengembangkan pertumbuhan sungkai 

melalui buah dan stek batang. Kalaupun diperoleh tanaman 
anakan (seedling) sungkai, maka masih perlu diperhatikan 
ketegaran tumbuhnya (vigor). Bantuan inokulasi mikoriza 
telah berhasil menumbuhkan anakan sungkai menjadi lebih 
cepat tumbuh dan tegar seperti pernah dilakukan oleh 
Supriyanto dan Setiawan (1995). Imelda dkk. (2003) 
merintis upaya pengembangan teknik in vitro untuk 
membiakkan benih sungkai sebagai bibit unggul. Cara 
pembiakan sungkai yang juga perlu dikaji adalah 
pembiakan secara generatif, mengingat tanaman ini 
menghasilkan biji yang jumlahnya relatif banyak, seperti 
dilakukan Abdullah dkk. (1991) yang membiakkan benih 
sungkai dengan tingkat keberhasilan baru sebatas 10% 
perkecambahan. 

Kendala pembiakan sungkai secara generatif adalah 
rendahnya daya kecambah bibit. Hal ini diduga disebabkan 
beberapa faktor antara lain faktor anatomi buah dan proses 
pematangan serbuk sari (polen) yang tidak bersamaan, 
sehingga mengganggu proses penyerbukan/pembuahan 
dan menyebabkan terbentuknya embrio abnormal atau 
belum dewasa (immature). Kaitannya dengan kualitas 
benih, Departemen Kehutanan (2002) belum memasukkan 
benih sungkai ke dalam daftar petunjuk teknis yang 
dikeluarkan dalam rangka sertifikasi benih tanaman 
kehutanan. 

Soetisna dkk. (1994; 1995) telah memulai kajian per-
kecambahan benih sungkai dari aspek morfologi serta suhu 
dan kondisi kulit buah. Benih sungkai sangat rentan jika 
disimpan dalam suhu ruang. Penyimpanan dalam suhu 
ruang menyebabkan penurunan daya perkecambahan 
benih. Menindaklanjuti penelitian-penelitian terdahulu, 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui interaksi antara 
anatomi benih sungkai dengan kemampuan perkecambah-
annya (viabilitasnya). 
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BAHAN DAN METODE 

Penentuan mutu benih 
Benih sungkai diperoleh dari daerah Jawa Barat dan 

Bengkulu. Pada penelitian ini dipakai 28 nomor koleksi 
benih sungkai yang dimiliki Pusat Penelitian Bioteknologi 
LIPI Bogor. Mengingat ukuran buah/benih yang sangat kecil 
(diameter 3-3,5 mm) total jumlah buah dalam tiap nomor 
koleksi tidak dihitung. Dari setiap nomor koleksi, diambil 
200 benih sebagai sampel penelitian.  

Buah sungkai dibedakan menjadi 2 yaitu buah utuh dan 
buah setengah. Buah utuh adalah buah sungkai yang 
belum terpecah. Buah setengah adalah separuh segmen 
benih sungkai yang terpecah/sudah dibelah. Buah utuh 
digunakan untuk pengujian viabilitas sedangkan buah 
setengah digunakan untuk pengujian benih bernas/tidak 
bernas. Hasil penentuan jumlah biji bernas dan biji hampa 
disajikan pada Tabel 1. Bahan yang digunakan berupa 
buah utuh, jumlah nomor koleksi yang digunakan 28. Untuk 
setiap nomor koleksi dilakukan pengujian dengan 4 
ulangan. Hasil penentuan jumlah buah berisi biji bernas 
disajikan pada Tabel 2. Bahan yang digunakan berupa 
buah utuh, 4 nomor koleksi yang diuji dengan sekali 
ulangan untuk masing-masing segmen yang berjumlah 4.  
Hasil penentuan letak biji bernas disajikan pada Tabel 3. 
Bahan yang digunakan berupa buah utuh dari 5 nomor 
koleksi. Hasil penentuan viabilitas biji bernas disajikan pada 
Tabel 4. Bahan yang digunakan biji bernas dari nomor 
koleksi 121 sebanyak 25 biji dengan 4 ulangan.  

Uji tetrazolium (TTZ) 
Viabilitas benih sungkai diuji dengan metode TTZ (ISTA, 

1985). Pengujian dilakukan terhadap  benih sungkai bernas 
asal nomor koleksi 121 sebanyak 25 benih dengan 4 
ulangan. Sebelum direndam dalam larutan TTZ, benih 
dilukai terlebih dulu menggunakan jarum untuk 
memudahkan penyerapan larutan TTZ. Perendaman dalam 
larutan TTZ 1% dilakukan selama 12 jam. Variasi pola 
pewarnaan yang terbentuk dalam jaringan akan 
menentukan tingkat viabilitasnya. Selain itu biji bernas tadi 
juga diuji tingkat perkecambahannya. Perkecambahan 
dilakukan dalam germinator pada suhu 35oC dengan 
metode uji di atas kertas (UDK) (Sadjad, 1977). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Morfologi 
Buah sungkai yang dewasa/masak mempunyai 4 

segmen yang berkembang dari tetralokular ovari yang 
terpisah satu sama lainnya. 

Pada proses pembentukan buah, bagian ovul 
mengalami deformasi sehingga dikenal beberapa kelas 
buah berbiji bernas, yaitu buah berbiji bernas 1, buah berbiji 
bernas 2, dan buah berbiji bernas 3. Dari penelitian ini 
diketahui bahwa, dari 100 buah setengah yang diamati 
27,7% berupa buah berbiji bernas 1; 6% berupa buah 
berbiji bernas 2; dan 66,3% berupa buah berbiji bernas 3. 
Morfologi buah sungkai utuh dan yang diiris membujur serta 
melintang disajikan pada Gambar 3, 4, dan 5. 

Biji bernas dan biji tidak bernas (hampa) 
Setiap segmen dalam buah sungkai umumnya terisi biji. 

Biji-biji tersebut tidak semuanya bernas. Dari penelitian ini 
diperoleh 2 kelompok biji yaitu biji bernas dan biji tidak 

bernas (hampa). Biji yang mampu berkecambah adalah biji 
yang bernas. Tabel 1 menyajikan data jumlah biji bernas 
dan biji hampa serta persentase perkecambahannya. Data 
didapatkan dari 28 nomor koleksi benih sungkai. 

 
 

Tabel 1. Rerata jumlah biji bernas pada 28 nomor koleksi benih 
sungkai. 
 

No. 
Koleksi

Rerata Σ 
biji 

bernas 

Rerata Σ 
biji 

hampa 

Rerata Σ biji yang 
berkecambah 

(hanya untuk biji 
bernas) 

Asal nomor 
koleksi 

109 1,5 198,5 1,5 Bengkulu 
110 4,5 195,5 2,5 Bengkulu 
111 2,0 198,0 1,5 Bengkulu 
112 2,0 198,0 1,5 Bengkulu 
113 4,5 195,0 3,0 Bengkulu 
114 2,5 197,5 1,0 Bengkulu 
115 2,0 199,0 0,5 Bengkulu 

116A 1,0 198,0 0,5 Bengkulu 
116B 5,0 195,0 3,0 Bengkulu 
117 2,0 198,0 0,5 Bengkulu 
118 12,5 197,5 10,5 Bengkulu 
119 2,5 198,5 2,0 Bengkulu 
120 1,5 198,5 0,5 Bengkulu 
121 21,5 178,0 19,5 Bengkulu 
123 2,0 198,0 2,0 Bengkulu 
124 15,5 184,0 11,0 Bengkulu 
125 1,0 199,0 1,0 Bengkulu 
132 10,5 189,5 8,5 Bengkulu 
134 0,0 200,0 0,0 Bengkulu 
146 25,0 175,0 24,0 Bengkulu 
149 0,0 200,0 0,0 Bengkulu 
150 3,0 197,0 3,0 Bengkulu 
151 5,0 195,0 0,0 Bengkulu 
152 7,0 193,0 0,0 Jawa Barat 
153 7,0 193,0 0,0 Jawa Barat 
154 7,0 193,0 0,0 Jawa Barat 
155 3,0 197,0 2,0 Jawa Barat 
156 1,0 199,0 0,2 Jawa Barat 

 
 
 
Buah sungkai adalah buah yang memiliki 4 segmen 

yang terpisah satu sama lain. Biji bernasnya terletak pada 
segmen yang berbeda-beda. Tabel 2 memperlihatkan data 
letak biji bernas pada masing-masing segmen buah.  

Tipe pecah buah utuh 
Sungkai memiliki buah yang disebut buah kering 

bersegmen 4 (de Graaf dkk., 1994). Buah yang telah masak 
dan kering cenderung pecah menjadi dua bagian, masing-
masing bagian terdiri atas 2 segmen. Buah yang sudah 
membelah menjadi 2 bagian ini disebut buah setengah. 
Hasil pengamatan terhadap beberapa nomor koleksi buah 
sungkai, diketahui bahwa biji bernas yang dimiliki tiap buah 
terletak hanya pada satu sisi dari masing-masing belahan 
buah setengah. Tabel 3 memperlihatkan letak biji bernas 
pada belahan buah setengah. 
 
 
Tabel 2. Jumlah dan letak biji bernas pada 4 nomor koleksi. 
  

Jumlah biji bernas yang terletak 
pada segmen ke- No. 

koleksi 1 2 3 4 

Total biji 
bernas 

121 28 2 0 0 30 
113 5,5 0 0 0 5.5 
118 18 1 0 0 19 
124 16 2,5 0 0 18.5 
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Gambar 1. Buah utuh sungkai 
 

Gambar 2. Buah sungkai utuh (atas dan 
tengah), buah sungkai setengah (bawah). 

 

   
   
Gambar 3. Buah sungkai utuh (tampak 
atas). 

Gambar 4. Buah sungkai utuh yang diiris 
membujur. 

Gambar 5. Buah sungkai utuh yang diiris 
melintang. 

 
 

Tabel 3. Letak biji bernas pada belahan buah setengah pada 5 
nomor koleksi. 
 

Ada tidaknya biji bernas pada - No. koleksi Belahan ke-1 Belahan ke-2 
118 Ada Tidak ada 
121 Tidak ada Ada 
124 Tidak ada Ada 
132 Ada Tidak ada 
146 Ada Tidak ada 

 

Uji tetrazolium 
Sesuai prosedur ISTA (1985) uji viabilitas benih dengan 

tetrazolium (TTZ) telah dapat digunakan untuk memilah 
benih yang viabel dan tidak viabel. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan pola pewarnaan jaringan benih tersebut. Jaringan 
yang hidup ditandai dengan adanya warna merah dominan, 
sedangkan pada jaringan yang mati tidak terlihat adanya 
warna merah (warna putih). Hasil pengujian viabilitas benih 
sungkai dengan uji tetrazolium (TTZ) disajikan pada Tabel 
4. Warna merah dapat muncul pada bagian jaringan yang 

berbeda, misalnya hanya pada bagian pangkal biji, 
sepertiga bagian biji, atau seluruh biji. 

Dari data-data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
benih sungkai memiliki tingkat perkecambahan yang 
rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain 
tingginya jumlah biji yang tidak bernas (hampa) dan letak 
biji bernas dalam segmen buah. Dari data Tabel 3 diketahui 
bahwa biji bernas hanya terletak pada salah satu belahan 
(sisi) buah setengah. Sifat ini diduga berperan dalam 
penyebaran tanaman sungkai di alam. Jika buah yang 
berisi biji bernas terletak pada belahan yang sama, maka 
resiko kegagalan tumbuhnya lebih besar jika ada 
cekaman/tekanan lingkungan. Jika biji bernas terletak pada 
belahan yang berbeda, apabila salah satu biji gagal 
berkecambah maka ada biji yang lain yang berpotensi 
tumbuh dan menjadi individu baru. Dari uji viabilitas dengan 
TTZ diperoleh korelasi yang sangat dekat antara 
persentase viabilitas (75,5%) dan daya perkecambahan 
(74%). Hal ini menandakan bahwa metode uji viabilitas 
dengan TTZ dapat diandalkan dilakukan pada lot benih 
sungkai ini. 
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KESIMPULAN 

Rendahnya daya perkecambahan benih sungkai 
terutama disebabkan rendahnya jumlah biji yang bernas.  
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Tabel 4. Hasil pengujian viabilitas dengan TTZ. 
 

Pola pewarnaan jaringan 
Ulangan Putih (tidak 

viabel) 
Merah di 1/3 
bagian biji 

Merah di ¾ 
bagian biji 

Merah di ujung dan 
pangkal biji 

Merah 
seluruh biji 

Merah 
muda 

% 
viabilitas 

% 
perkecambahan 

1 6 7 0 0 9 3 76 60 
2 5 4 2 0 6 8 80 80 
3 8 9 0 1 7 1 72 80 
4 7 6 3 0 8 1 74 76 

Rata-rata 75,5 74 
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REVIEW:  

Capsicum spp. (Cabai): Asal, Persebaran dan Nilai Ekonomi 
Capsicum spp. (Chilli): origin, distribution, and its economical value  
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ABSTRACT 

Capsicum is consumed for the first time by Indian in 7000 before Christian early. Domestication forms are occurs in Mexico i.e. C. 
baccatum var pendulum, C. frutescens. In 1542, this plant is introduced to India, to reach for South East Asia including Indonesia. Based 
on former classification, Capsicum is divided of two species including seven varieties, while based on the new classification, it is divided of 
five species (C. annuum, C. baccatum, C. frutescens, C. pubescens, and C. sinense). Capsicum has significantly economical value, for 
example as spices, vitamine, traditionaly medicine, and as an ornamental plant.  

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: origin, distribution, economical value, Capsicum, chilli. 

PENDAHULUAN 

Cabai diduga mulai dikonsumsi oleh orang-orang Indian 
pada awal 7000 sebelum Masehi. Menurut Smith (1968) 
bukti-bukti arkeologi berupa potongan, serpihan serta biji-
biji cabai liar yang ditemukan di lantai gua Ocampo, 
Tamaulipas dan Tehuaca pada awal 5000 sebelum Masehi, 
telah teridentifikasi sebagai C. annuum. Adanya dugaan 
bahwa cabai pertama kali ditemukan sebagai tumbuhan 
liar, bisa dibuktikan antara lain bahwa antara 5200 dan 
3400 sebelum Masehi, orang-orang Indian baru mulai 
menanam tumbuhan cabai diantara tanaman budidaya 
tertua di Amerika. Pada 2500 sebelum Masehi di Amerika 
Selatan dilaporkan bahwa tumbuhan liar tersebut berasal 
dari Ancon dan Huaca Prieta di Peru, sehingga ada dugaan 
bahwa cabai berasal dari Meksiko (Heiser, 1969a).  

Alur persebaran cabai yang diawali dari manusia primitif 
di Amerika, dapat diketahui dari data-data sejarah. Bagi 
orang-orang Indian, cabai merupakan jenis tumbuhan yang 
sangat dihargai dan menempati urutan kedua setelah 
jagung dan ubi kayu. Selain itu cabai juga mempunyai 
peranan penting dalam upacara keagamaan dan kultur 
budaya orang-orang Indian. Proses domestikasinya sendiri 
diwujudkan dalam bentuk adanya perubahan-perubahan 
terutama pada tipe buah misalnya bentuk liarnya berukuran 
kecil, posisinya tegak, bila sudah berwarna merah mudah 
luruh, berubah menjadi buah yang berukuran besar, 
seringkali posisinya menggantung, tidak mudah luruh serta 
mempunyai variasi warna merah pada buahnya. Bentuk-
bentuk domestikasinya digambarkan ada di Meksiko 
dengan ciri-ciri antara lain rasa buah tidak begitu pedas, 

garis tengah lebih dari 13 mm, posisi buah menggantung 
dan tidak mudah luruh (Heiser, 1986).  

Tipe-tipe budidaya dari C. baccatum yang ditemukan 
pada 2000 sebelum Masehi disimpan di museum arkeologi 
Peru. C. frutescens ditemukan di akhir tahun tersebut. 
Bersamaan dengan itu, telah teridentifikasi C. baccatum 
var. pendulum bentuk budidaya dengan sifat-sifat 
domestikasi seperti: warna mahkota bunga putih dengan 
bercak-bercak kuning pada tabung mahkotanya, bercuping 
6, kepala sari berwarna kuning, buah ketika masih muda 
berwarna merah, jingga, kuning, hijau atau coklat dan 
sesudah masakpun bervaiasi pula dari jingga, kuning atau 
merah, posisi buah menggantung dan tidak mudah luruh 
ketika sudah masak, yang kesemua ciri tersebut tidak 
ditemukan pada bentuk liarnya. Dengan demikian 
pembudidayaan cabai diduga kuat berasal dari orang-orang 
Amerika kuno. Pembudidayaan ini dimulai secara bebas 
pada beberapa daerah yang berbeda. Hal ini dimungkinkan 
karena sesudah awal dimulainya pembudidayaan 1 jenis, 
maka ada suatu rangsangan ingin mencoba 
membudidayakan jenis liar lainnya di tempat-tempat yang 
berbeda (Pickersgill, 1969). 

Berdasarkan dukungan data-data sejarah dan bukti-
bukti arkeologi di atas, Capsicum diduga asli dari Amerika 
Tengah dan Selatan serta Meksiko, dan telah 
dibudidayakan lebih dari 5000 tahun yang lalu. Selanjutnya 
Capsicum dibawa ke Eropa oleh Columbus pada tahun 
1492. Capsicum ternyata telah ditemukan tumbuh meluas 
dan digunakan sebagai unsur terpenting rempah-rempah di 
Caribea, Amerika Tengah dan Selatan serta Meksiko. 
Pedagang Portugis diduga mengintroduksikan tumbuhan ini 
ke India pada tahun 1542, yang akhirnya mencapai Asia 
Tenggara termasuk Indonesia dalam waktu relatif cepat 
(Purseglove et al., 1979).  
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BOTANI CAPSICUM DAN PERSEBARANNYA 

Linnaeus (1753) mengenal 2 jenis Capsicum yaitu C. 
annuum dan C. frutescens. Kemudian Irish (1898) merevisi 
marga tersebut yang menghasilkan jenis yang sama 
dengan Linnaeus, namun ada penambahan 7 varietas 
dalam C. annuum. Adapun ke tujuh varietas tersebut dapat 
dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, posisi buah (tegak 
atau menggantung), warna dan rasanya (Tabel 1). 

Menurut Heiser (1969b) ada 20 jenis liar Capsicum, dan 
hampir semuanya ada di Amerika Selatan, dua di antaranya 
yaitu C. annuum var. glabriusculum dan C. frutescens 
meluas sampai di seluruh Amerika Tengah sampai United 
States bagian Selatan. Klasifikasi menurut Heiser dan 
Smith (1953), Smith dan Heiser (1957), Heiser (1969a dan 
b) dan Heiser dan Pickersgill (1969) ada 5 jenis Capsicum 
yaitu: C. annuum, C. frutescens (yang juga meluas secara 
alami), C. baccatum (ditemukan terutama di Amerika 
Selatan), C. sinense dan C. pubescens yang ditemukan di 
Amerika Selatan maupun di Indonesia. Suku Solanaceae 
(terung-terungan) yang mewadahi lebih kurang 90 marga 
dan 2000 jenis, mempunyai anggota-anggota yang terdiri 
atas terna, perdu dan pohon kecil yang secara umum 
tersebar hampir di banyak daerah tropik. Banyak 
anggotanya yang mempunyai nilai ekonomi penting antara 
lain Capsicum, S. tuberosum, dan S. melongena 
(Purseglove et al., 1979). 

Deskripsi jenis-jenis Capsicum yang disusun menurut 
Heiser dan Smith (1953), Smith dan Heiser (1957), Heiser 
(1969a,b) dan Heiser dan Pickersgill (1969) sebagai 
berikut: 

Capsicum annuum L. 
Tumbuhan berupa terna atau setengah perdu, dengan 

tinggi 45-100 cm, biasanya berumur hanya semusim. 
Bunga tunggal dan muncul di bagian ujung ranting, 
posisinya menggantung; mahkota bunga berwarna putih, 
berbentuk seperti bintang. Kelopak seperti lonceng. Buah 
tunggal pada setiap ruas, bervariasi dalam ukuran, bentuk, 
warna dan tingkat kepedasan; bentuk buah seperti garis, 
menyerupai kerucut, seperti tabung memanjang, seperti 
lonceng atau berbentuk bulat; warna buah setelah masak 
bervariasi dari merah, jingga, kuning atau keunguan; posisi 
buah menggantung. Biji berwarna kuning pucat. 

C. annuum var. glabriusculum diduga merupakan nenek 
moyang liar dari tanaman budidaya C. annuum var. 
annuum dan di antara keduanya dapat terjadi persilangan 
secara bebas dan cepat. Varietas glabriusculum ini 

mempunyai ciri-ciri buah dengan rasa sangat pedas, garis 
tengah kurang dari 13 mm, posisi buah tegak dan mudah 
luruh yang berlawanan dengan ciri-ciri budidayanya. 
Walaupun varietas ini juga digunakan sebagai rempah-
rempah dan sambal serta kadang-kadang juga dijual di 
pasar, tetapi tidak dibudidayakan (Heiser, 1969a).  

Varietas tersebut masuk ke Amerika Tengah dan 
Meksiko dari Amerika Selatan, dibawa oleh burung yang 
menyukai buahnya dan menyebarkan biji atau sebagai 
gulma yang terbawa oleh manusia dalam melakukan 
perjalanan ke beberapa tempat. Kemudian manusia 
menanam jenis tersebut dan melakukan seleksi dengan 
menghilangkan perawakan yang mudah luruh, 
memunculkan beberapa tipe yang menggantung serta 
keanekaragaman bentuk buah, warna dan tingkat 
kepedasan yang tinggi. Meksiko Tengah merupakan pusat 
keanekaragaman bentuk-bentuk budidaya terbesar, karena 
banyak ditemukan kultivar-kultivar yang berbeda, sehingga 
tempat tersebut dianggap sebagai pusat keanekaragaman 
kedua di Guatemala (Heiser, 1969a).  

C. annuum tersebar secara spontan dan luas dari 
United States bagian selatan, terus Meksiko, Amerika 
Tengah dan Amerika Selatan bagian utara (Purseglove et 
al., 1979). Di Indonesia jenis ini tersebar di seluruh 
kepulauan, hal ini karena hampir sebagian besar penduduk 
telah memanfaatkannya secara luas baik sebagai bumbu 
maupun sayuran (Djarwaningsih, 1986). 

Capsicum baccatum L. 
Tumbuhan berupa terna atau setengah perdu, dengan 

tinggi 45-75 cm, biasanya berumur hanya semusim. Bunga 
tunggal dan muncul di bagian ujung ranting, posisinya tegak 
atau menggantung; mahkota bunga berwarna putih dengan 
bercak-bercak kuning pada tabung mahkotanya, berbentuk 
seperti bintang. Kelopak seperti lonceng. Buah tunggal 
pada setiap ruas; bentuk buah bulat memanjang; warna 
buah ketika masih muda dapat merah, jingga, kuning, hijau 
atau coklat dan setelah masakpun bervariasi dari jingga, 
kuning sampai merah; posisi buah tegak atau 
menggantung. Biji berwarna kuning pucat. 

Jenis, varietas liar maupun budidayanya ditemukan dari 
Amerika Selatan. Di Indonesia sendiri belum diketahui 
keberadaannya. C. baccatum var. baccatum mempunyai 
ciri-ciri: mahkota bunga berwarna putih dengan bercak-
bercak kuning pada tabung mahkotanya, bercuping 5, 
kepala sari berwarna kuning, buahnya berwarna merah 
dengan posisi tegak dan mudah luruh bila sudah masak. C. 
baccatum var. baccatum tersebut diduga merupakan nenek 

 
 
 
Tabel 1. Perbedaan ciri-ciri varietas C. annuum L. menurut Irish (1898). 
 

Ciri-ciri buah 
No Varietas Bentuk dan posisi Ukuran Warna dan 

keadaan kulit Rasa 

1. abbreviatum Fingerh.  berbentuk bundar telur  panjang 5 cm atau lebih  hijau; berkeriput  pedas 
2. acuminatum Fingerh.  berbentuk seperti garis sampai berbentuk lonjong  panjang lebih dari 9 cm  hijau, kuning; licin 

berlilin 
pedas  

3. cerasiforme (Miller) 
Irish  

berbentuk bulat dengan daging buah agak tebal  garis tengah 1,2-2,5 cm  merah, kuning atau 
ungu; licin  

pedas  

4. conoides (Miller) Irish  berbentuk seperti kerucut; tegak  panjang kurang lebih 3 cm   hijau, merah; 
beralur 

sangat 
pedas  

5. fasciculatum (Sturt.) 
Irish  

berbentuk seperti kerucut; tegak dan menggerombol panjang kurang lebih 7,5 
cm  

hijau, merah; licin sangat 
pedas  

6. grossum (L.) Sendt.  seperti bel dengan pangkal yang tertekan ke dalam, 
berdaging tebal dan bagian tengahnya kosong  

garis tengahnya 4-8 cm  merah atau kuning; 
kasar 

manis  

7. longum (DC.) Sendt.  berbentuk lonjong dengan ujung meruncing; 
menggantung. Kelopak tidak memeluk buah  

panjang 20-30 cm  merah, kuning atau 
kuning gading; licin  

manis 
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moyang liar dari C. baccatum var. pendulum karena 
keduanya dapat menghasilkan hibrid fertil (Eshbaugh, 
1970).  Menurut Heiser (1969a), tidak diketahui dengan 
pasti asal pembudidayaan varietas pendulum ini, tetapi 
diduga dari Peru. Hal ini didukung oleh pendapat Pickersgill 
(1969) yang menyatakan bahwa dari bukti arkeologi di awal 
era Peruvian (2000 sebelum Masehi), Capsicum yang 
ditemukan di Ancon dan Huaca Prieta, Peru merupakan 
bentuk budidaya dari C. baccatum var. pendulum. Sisa-sisa 
arkeologi ini ditemukan pada awal zaman periuk bersama-
sama kapas, Canna dan Canavalia. Sedangkan 
keanekaragamannya yang terbesar ditemukan di Peru, 
Ekuador dan Chili. 

Capsicum frutescens L. 
Tumbuhan berupa terna atau setengah perdu, tinggi 50-

150 cm, hidupnya dapat mencapai 2 atau 3 tahunan. 
Bunganya muncul berpasangan atau bahkan lebih di 
bagian ujung ranting, posisinya tegak; mahkota bunga 
berwarna kuning kehijauan, berbentuk seperti bintang. 
Kelopak rompong. Buah muncul berpasangan atau bahkan 
lebih pada setiap ruas, biasanya rasanya sangat pedas; 
kadang-kadang mempunyai bentuk buah bulat memanjang 
atau berbentuk setengah kerucut; warna buah setelah 
masak biasanya merah; posisi buah tegak. Biji berwarna 
kuning pucat. 

Jenis ini kadang-kadang disebut cabai burung. Menurut 
Smith dan Heiser (1957) karena persebarannya yang begitu 
luas, maka tidak bisa digambarkan pusat asalnya di 
Amerika tropik. Jenis ini pertama kali dibawa pada zaman 
Columbia akhir ke Pasifik dan daerah-daerah tropik lainnya 
dan mengalami naturalisasi di beberapa tempat, termasuk 
Afrika tropik dan Asia Tenggara. Bentuk budidaya dengan 
buah besar ditemukan secara luas dari Meksiko bagian 
selatan sampai Costa Rica. Saat ini ditemukan sebagai 
gulma atau tumbuhan liar di Florida, Meksiko, Amerika 
Selatan bagian utara dan India Barat (Purseglove et al., 
1979). Sedangkan di Indonesia tersebar di seluruh 
kepulauan, mungkin karena pemanfaatannya yang luas 
seperti halnya C. annuum ataupun juga karena daur 
hidupnya yang tahunan, sehingga penduduk setiap saat 
dapat memperoleh hasilnya dan membudidayakannya 
(Djarwaningsih, 1986).  

Capsicum pubescens R. & P. 
Tumbuhan berupa perdu, tinggi 45-113 cm, berbulu 

lebat, biasanya berumur hanya semusim. Bunga tunggal 
atau kadang-kadang menggerombol berjumlah 2-3 pada 
tiap ruas, posisinya tegak; mahkota bunga berwarna ungu, 
berbulu, berbentuk seperti bintang. Kelopak berwarna hijau, 
berbulu. Buah tunggal atau muncul bergerombol berjumlah 
2-3 pada setiap ruas, rasanya pedas; buahnya berbentuk 
bulat telur; warna buah setelah masak bervariasi ada yang 
merah, jingga atau cokelat; posisi buah menggantung. Biji 
berwarna hitam. 

Jenis ini hanya ditemukan tumbuh di dataran tinggi 
antara 1500-3300 m dan mudah dibedakan dengan jenis-
jenis cabai lainnya dari ciri bijinya yang hitam serta 
perawakannya yang berbulu lebat. Jenis ini paling umum 
dijumpai di Columbia, Ekuador, Bolivia dan Peru 
(Purseglove et al., 1979). Nenek moyang liarnya masih 
belum diketahui, tetapi jenis ini menunjukkan kekerabatan 
yang erat dengan jenis-jenis liar dari Amerika Selatan yaitu 
C. eximium, C. cardenasii dan C. tovari, dan salah satu di 
antaranya diduga merupakan nenek moyang liarnya 
(Heiser, 1986). Di Indonesia baru diketahui ditanam di Jawa 

(Ciwidey, Sindanglaya, Cibodas dan dataran tinggi Dieng) 
(Djarwaningsih, 1986).  

Capsicum sinense Jacq. 
Tumbuhan berupa terna atau setengah perdu, tinggi 45-

90 cm. Bunga menggerombol berjumlah 3-5 pada tiap ruas, 
posisinya tegak atau merunduk; mahkota bunga berwarna 
kuning kehijauan, berbentuk seperti bintang. Buah muncul 
bergerombol berjumlah 3 -5 pada setiap ruas, panjangnya 
dapat mencapai 12 cm, rasanya sangat pedas; mempunyai 
bentuk buah yang bervariasi dari bulat dengan ujung 
berpapila, berbentuk seperti lonceng dengan sisi- sisi yang 
beralur, berbentuk seperti kerucut dengan sisi-sisi yang 
beralur sampai bulat memanjang; kulit berkeriput atau 
kadang-kadang licin; warna buah setelah masak bervariasi 
ada yang merah, merah jambu, jingga, kuning atau cokelat. 
Biji berwarna kuning pucat. 

Jenis ini tersebar hampir meluas di Amerika Selatan 
bagian utara dan India Barat serta dibudidayakan sangat 
umum di daerah Amazone. Buahnya bervariasi dalam 
ukuran dan warna serta mempunyai rasa yang sangat 
pedas. Karena pedasnya, maka orang-orang Caribea 
menggunakannya untuk menyiksa tahanan. Sedangkan di 
India Barat digunakan untuk membuat suatu upacara 
“pepper pot” yang artinya penambahan berulang-ulang dari 
makanan yang mengandung cabai tersebut ke dalam suatu 
periuk, sehingga dalam periuk tersebut tidak pernah kosong 
(Purseglove et al., 1979). Sejauh ini nenek moyang liarnya 
belum ditemukan, tetapi diduga berasal dari tipe liar C. 
frutescens. Hal ini dimungkinkan karena C. sinense 
berkerabat dekat dengan C. frutescens (Heiser, 1986). Di 
Indonesia, dikenal dengan nama daerah yang berbeda-
beda antara lain cabai tomat, cabai belimbing, cabai tawau 
dan cabai ceremai; baru diketahui keberadaannya di Jawa 
Barat (Jakarta dan Bogor) serta Kalimantan Timur: Tarakan 
(Djarwaningsih, 1986).  

NILAI EKONOMI DAN PROSPEK CAPSICUM 

Tanaman Capsicum (cabai) tidak hanya berguna 
sebagai bumbu masak, tetapi pemanfaatannya begitu 
meluas sesuai dengan melebarnya cakrawala pandangan 
masyarakat masa kini. Karena tanaman ini mempunyai 
keanekaragaman jenis yang besar, sehingga 
pemanfaatannyapun dapat beragam pula. Meskipun cabai 
bukanlah merupakan tanaman ekonomi utama, tetapi 
sudah diakui beberapa negara termasuk Indonesia bahwa 
tanaman ini merupakan salah satu tanaman rempah-
rempah. Akibatnya pemanfaatan dan pembudidayaan 
secara lokalpun menjadi besar, sehingga tanaman ini 
mempunyai nilai ekonomi yang cukup berarti. Kenyataan ini 
dapat dlihat dari hasil pendataan Biro Pusat Statistik 
Jakarta tahun 1994, yang memperlihatkan bahwa cabai 
telah dibudidayakan di seluruh Indonesia dengan areal dan 
produksi yang cukup bervariasi (Tabel 2). Pulau Jawa 
ternyata menunjukkan luas panenan dan produksi tertinggi 
(87288 ha dan 197614 ton) dibandingkan berturut-turut 
dengan Sumatra (51581 ha dan 92172 ton), Bali dan Nusa 
Tenggara (9113 ha dan 10365 ton), Sulawesi (6473 ha dan 
8989 ton), Kalimantan (4786 ha dan 5315 ton) dan Maluku 
dan Irian Jaya (1849 ha dan 2460 ton). Bahkan 
berdasarkan data statistik khusus Pulau Jawa tahun 1995, 
terjadi peningkatan baik dari luas panenannya maupun 
produksinya bila dilihat secara keseluruhan di pulau 
tersebut (Tabel 3). 
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Tabel 2. Luas panen, produksi dan hasil per hektar tanaman cabai 
(C. annuum) tiap propinsi di Indonesia (Sumber: BPS, 1994). 
 

No Propinsi Luas Panen 
(ha) 

Produksi
(ton) 

Hasil/ha
(%) 

1.  Nangroe Aceh Darussalam  5.344  9.558  17,89
2.  Sumatra Utara  15.319  36.053  23,53
3.  Sumatra Barat  7.922  20.613  26,02
4.  Riau  2.020  1.828  9,05
5.  Jambi  3.242  4.697  14,49
6.  Sumatra Selatan  4.875  3.407  6,99
7.  Bengkulu  6.162  10.744  17,44
8.  Lampung  6.697  5.272  7,87
 Sumatra  51.581  92.172  17,87
9. D.K.I. Jakarta  14  48  34,29
10. Jawa Barat  25.315  92.971  36,73
11. Jawa Tengah  25.149  46.001  18,29
12. DI.Yogyakarta  2.225  9.410  42,29
13. Jawa Timur  34.585  49.184  14,22
 Jawa  87.288 197.614  22,64
14. Bali  2.603  6.723  25,83
15. Nusa Tenggara Barat  5.851  2.897  4,95
16. Nusa Tenggara Timur 502 563  11,22
17. Timor Timur (bekas) 157 182  11,59
 Bali & Nusa Tenggara  9.113  10.365  11,37
18. Kalimantan Barat  1.116  1.501  13,45
19. Kalimantan Tengah 687 529  7,70
20. Kalimantan Selatan  1.471  1.237  8,41
21. Kalimantan Timur  1.512  2.048  13,54
 Kalimantan  4.786  5.315  11,11 
22. Sulawesi Utara  1.776  996  5,61
23. Sulawesi Tengah  1.060  1.209  11,41
24. Sulawesi Selatan  3.177  6.366  20,04
25. Sulawesi Tenggara 460  418  9,09
 Sulawesi  6.473  8.989  13,89
26. Maluku  1.101  1.390  12,62
27. Irian Jaya 748  1.070  14,30
 Maluku & Irian Jaya  1.849  2.460  13,30
  
Tabel 3. Luas panen, produksi dan hasil per hektar tanaman cabai 
(C. annuum) di pulau Jawa (Sumber: BPS, 1995). 
 

No. Propinsi Luas 
panen (ha) 

Produksi 
(ton) 

Hasil/ha 
(%) 

1.  D.K.I.Jakarta  14  33  23,57 
2.  Jawa Barat  24.989  165.270  66,14 
3.  Jawa Tengah  25.941  57.015  21,98 
4.  DI.Yogyakarta  2.668  10.388  38,94 
5.  Jawa Timur  39.150  65.990  16,86 
Jumlah total  92.762  298.696  32,20 
 

 
Tabel 4. Ekspor cabai (C. annuum), negara tujuan dan nilainya, 
Januari-Desember 1998 (Sumber: BPS, 1998). 
 

Komoditas Negara 
Tujuan 

Berat Bersih 
(kg) 

Nilai 
(US$) 

Cabai dalam bentuk 
kering atau bubuk 

Singapura 94.165 143.532 

Cabai dalam bentuk 
kering atau bubuk  

Malaysia 6.311  1.166 

Cabai dalam bentuk 
kering atau bubuk 

India 69.147 188.166 

Cabai dalam bentuk 
kering atau bubuk 

Pakistan 457.826 165.485 

 
 
Tabel 5 .Ekspor cabai (C. annuum), pelabuhan ekspor dan 
nilainya, Januari-Desember 1998 (Sumber: BPS, 1998). 
 

Komoditas Pelabuhan 
ekspor 

Berat bersih 
(kg) 

Nilai 
(US$) 

Cabai dalam bentuk 
kering atau bubuk 

Belawan 6.311  1.166 

Cabai dalam bentuk 
kering atau bubuk 

Tanjung Perak  621.138  497.183 

 

Manfaat cabai antara lain buahnya yang masih muda 
bisa digunakan sebagai penambah vitamin karena kaya 
akan vitamin A, C dan E; sedangkan yang sudah masak 
dapat dipakai sebagai bumbu masak atau bahan 
pembuatan saus. Pemanfaatan cabai sebagai bahan obat-
obatan tradisional misalnya sebagai perangsang untuk 
meringankan penderita kembung perut; sebagai obat luar 
atau salep pada penderita sakit pinggang, sakit kepala dan 
rematik. Cabai lebih dimanfaatkan sebagai sayuran mentah 
atau salad dari pada sebagai bumbu masak, terutama cabai 
yang mempunyai rasa manis dan tidak pedas di daerah 
beriklim sedang. Selain itu beberapa jenis ada yang bernilai 
sebagai tanaman hias (Djarwaningsih, 1983; Pandey dan 
Chadha, 1996).  

C. annuum secara ekonomi merupakan jenis yang 
paling berpotensi karena paling luas dibudidayakan 
sehingga banyak menghasilkan kultivar-kultivar baru yang 
mempunyai keunggulan tertentu sesuai dengan keinginan 
manusia. Misalnya paprika yang berkulit tebal dan manis 
biasa dikonsumsi dalam bentuk segar sebagai “salad”. 
Kultivar ini termasuk kultivar yang paling mahal karena 
harga benihnya masih mahal dan hanya tumbuh di daerah 
pegunungan.  

Cabai keriting lebih tahan penyakit dan buahnya tidak 
mudah busuk karena kulitnya tipis dan mempunyai rasa 
yang sangat pedas. Kerabat dekat cabai keriting adalah 
cabai padang atau cabai pasir. Kultivar ini mempunyai 
prospek yang sangat bagus karena selain daur hidupnya 
yang dapat dipertahankan sepanjang tahun, umumnya 
ditanam di dataran rendah, tergolong mahal harganya 
sebagai bumbu masak serta ketahanannya terhadap 
penyakit dan kebusukan. Masyarakat Padang paling 
banyak mengkonsumsi khususnya untuk keperluan bumbu 
masakannya. Produk-produk dari C. annuum dalam bentuk 
ekspor dapat berupa cabai kering ataupun bubuk cabai. 
Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik 1998, produk-
produk tersebut telah diekspor ke beberapa negara (Tabel 
4) melalui beberapa pelabuhan besar di Indonesia (Tabel 
5). Kultivar-kultivar lain yang tingkat kepedasannya rendah, 
harganya relatif murah dan tidak tahan terhadap serangan 
penyakit adalah cabai hijau, cabai brebes, cikarang, 
cileduk, secang, prembun serta puluhan macam kultivar 
cabai merah lainnya yang sudah popular di kalangan 
masyarakat (Djarwaningsih, 1990). 

Jenis cabai yang berpotensi sebagai tanaman hias 
adalah C. sinense dan C. pubescens. C. sinense dengan 
bentuk buahnya yang beragam yang hampir menyerupai 
tomat, belimbing, ceremai dengan variasi warna buah yang 
menarik bila mendekati pemasakan. Jenis tanaman hias ini 
dapat disaksikan di setiap penyelenggaraan pameran 
tanaman hias dan juga dapat dinikmati penampilannya di 
teras-teras rumah penduduk. Sedangkan C. pubescens 
dengan warna buah dan bunganya yang keunguan dipadu 
dengan posisi bunga yang tegak dan buah yang 
menggelayut manis. Jenis ini masih dalam skala tertentu 
karena tempat hidupnya yang menginginkan dataran tinggi 
sehingga hanya di daerah-daerah tersebut bisa ditemukan 
keberadaannya (Djarwaningsih, 1983). 

TEKNOLOGI BARU UNTUK MENINGKATKAN NILAI 
EKONOMI CABAI 

Kegagalan pembudidayaan cabai dapat diperkecil, 
dengan cara melakukan pemilihan lokasi baru dengan 
varietas lokal dan dilakukan pergiliran varietas (Prajnanta, 
2003). Selain itu telah dilakukan pula penanaman cabai 
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dengan sistem hidroponik yang dapat meningkatkan hasil 
panen (Sumiati dan Hilman, 2002). Sejenis minuman yang 
bercita rasa seperti anggur yang bahannya dari cabai rawit 
telah diproduksi di Thailand. Anggur cabai tersebut 
berwarna kuning muda, merah muda, orange atau 
tergantung pada cabai yang digunakan dan dikemas dalam 
botol dengan isi 650 ml, harga per botol Rp. 19.000-22.500. 
Minuman tersebut bermanfaat untuk menjaga kesehatan 
dengan frekuensi minum 1 kali/hari (Paimin, 2003). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data-data sejarah dan bukti-bukti 
arkeologi yang berhasil ditemukan tersebut di atas, maka 
Capsicum diduga keras asli dari Amerika Tengah dan 
Selatan serta Meksiko. Jenis-jenis Capsicum tersebut telah 
dibudidayakan lebih dari 5000 tahun yang lalu. Capsicum 
dibawa ke Eropa oleh Columbus pada tahun 1492 yang 
kemudian banyak digunakan sebagai unsur terpenting 
rempah-rempah di Caribea, Amerika Tengah dan Selatan 
serta Meksiko. Diduga pedagang Portugis 
mengintroduksikan tumbuhan ini ke India pada tahun 1542, 
yang akhirnya mencapai Asia Tenggara termasuk 
Indonesia tidak lama kemudian.  

Tanaman cabai tidak hanya dimanfaatkan sebagai 
bumbu masak, tetapi juga meluas sesuai dengan 
melebarnya cakrawala pandangan masyarakat masa kini 
serta mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi. Hal 
tersebut yang menyebabkan pemanfaatannyapun dapat 
beragam pula, sehingga tanaman ini mempunyai nilai 
ekonomi yang cukup berarti. Dengan mengetahui asal, 
persebaran, jenis-jenis liarnya, maka diharapkan dapat 
membantu upaya pelestarian, pengembangan dan 
pembudidayaan yang berteknologi tinggi, sehingga dapat 
menghasilkan bibit-bibit unggul yang baru.  
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